
III. 

 

Odůvodnění 
 

Obecná část 

 

 

1. Název 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh novely 

vyhlášky“). 

 

2. Odůvodnění 

 

Důvodem předložení návrhu novely vyhlášky jsou zejména změny vyplývající z návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony, senátní tisk č. 112, respektive z transpozice směrnice 2013/34/EU.  

 

Dalším důvodem předložení návrhu novely vyhlášky jsou změny vyvolané novelou zákona 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se dokončuje 

transpozice směrnice EU upravující požadavky označované jako Solventnost II, sněmovní tisk 

č. 414. 

 

Návrh novely vyhlášky dále obsahuje i některé další úpravy, které souvisejí se změnami 

v jiných právních předpisech a změny legislativně technického charakteru. 

 

Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky je provedení takových úprav, které zajistí soulad 

vyhlášky se  shora uvedenými změnami právních předpisů. Tím se také zvýší právní jistota 

pojišťoven jako účetních jednotek. Pokud by vyhláška nebyla novelizována, respektive 

nebyly provedeny nezbytné změny, došlo by tím ke ztížení praxe vedení účetnictví 

pojišťoven.  

 

Dotčenými subjekty budou účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 502/2002 Sb.  

 

Zachování stávajícího stavu není možné vzhledem k návrhu změn v zákonu o účetnictví, v 

zákonu o pojišťovnictví, popřípadě v dalších právních předpisech. Zachování stávajícího 

stavu by vyvolalo právní nejistotu dotčených účetních jednotek.  

 

Návrh novely vyhlášky lze z hlediska nákladů a přínosů pokládat v zásadě za neutrální. 

Dopady na prostředí pojišťoven jsou minimální, například s související s technickou úpravou 

software při vykazování informací, neboť obsahem návrhu novely vyhlášky jsou v podstatě 

změny navazující na novelu zákona o účetnictví, zákona o pojišťovnictví, popřípadě dalších 

právních předpisů. Navrhovaná novela vyhlášky zvyšuje právní jistotu účetních jednotek, 

zejména pokud jde o vazby na výše uvedené zákony a jiné právní předpisy. 

 

Při projednávání navrhovaných úprav vyhlášky proběhly konzultace tak, že návrh novely 

vyhlášky byl v připomínkovém řízení poskytnut zástupcům odborné veřejnosti, zejména 
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České asociaci pojišťoven a popřípadě zpřístupněn dalším nepovinným připomínkovým 

místům. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet 

České republiky ani na ostatní veřejné rozpočty. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad na prostředí účetních 

jednotek (pojišťovny a zajišťovny). 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá sociální dopady, dopady na životní prostředí, ani 

dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů. 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá korupční rizika. 

 

Odpovědnost za vedení účetnictví mají pojišťovny a zajišťovny jako účetní jednotky, které 

jsou povinny postupovat podle právních předpisů v oblasti účetnictví. 

 

Ke kontrole dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a k ukládání pokut 

podle účetních předpisů jsou příslušné orgány Finanční správy České republiky, nestanoví-li 

jiný právní předpis tuto pravomoc i jinému orgánu. 

 

Dopad (efektivnost) předloženého návrhu vyhlášky lze ověřit v praxi běžnými metodami 

správní kontroly a dozoru, popř. vyhodnocováním aplikace příslušných ustanovení. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o účetnictví a 

předpisy Evropské unie 

 

Návrh novely vyhlášky je v souladu se zákonem o účetnictví a nepřekračuje zákonná 

zmocnění v § 37b tohoto zákona. 

Návrh novely vyhlášky je plně slučitelný s právem Evropské unie a ustanovení navrhované 

právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené 

judikatury Soudního dvora Evropské unie. 

 

S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu je 

předkládaná právní úprava slučitelná s právními akty Evropské unie. Vyhláška č. 502/2002 

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

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších 

předpisů, již dříve transponovala požadavky Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1991 o 

ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (91/674/EHS) 

do právního řádu České republiky. To platí i pro požadavky 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, neboť tyto požadavky jsou co do smyslu a významu v převážné většině shodné 

s požadavky jí zrušovaných směrnic. I s ohledem na to se navrhuje pouze dílčí novelizace 

vyhlášky. 
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4.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

V souvislosti se zaslanými podklady pro vypracování Plánu vyhlášek na rok 2015 zaslané 

žádostí pod č.j.: 16405/2014-OKL bylo rozhodnuto, že se k návrhu novely vyhlášky RIA 

nebude zpracovávat (viz příloha k dopisu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera ze dne 22. prosince 2014 Č. j.: 18518/2014 – OKL); 

novela vyhlášky pouze dokončuje transpozici směrnice EU v návaznosti na návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a některé další zákony, senátní tisk 

č. 112, který obsahuje první část transpozice směrnice EU.  
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Zvláštní část 

 

K Čl. I 

 

K bodům 1 a 2 (§ 1 odst. 1 a poznámka pod čarou č. 1a))  

V těchto bodech se navrhuje novelizace poznámky pod čarou č. 1, ve které se doplňuje 

směrnice 2013/34/EU (CELEX 32013L0034) a poznámky pod čarou č. 1a z důvodu nahrazení 

textu v současnosti platným zákonem o pojišťovnictví.  

 

 

K bodu 3 (§ 2 odst. 2)  
V tomto bodu se navrhuje změna v návaznosti na změnu zákona o účetnictví (§ 22 odst. 6), 

podle kterého se vždy postupuje při stanovení konsolidačního celku. 

 

 

K bodům 4, 6 a 80 (§ 3 odst. 1 a 5, § 40 odst. 1)  
V tomto bodu se navrhuje změna v návaznosti na změnu zákona o účetnictví (§ 18 odst. 2), 

podle kterého pojišťovny nesestavují povinně přehled o peněžních tocích. 

 

 

K bodu 5 (§ 3 odst. 4)  

V tomto bodu se navrhuje doplnění transpozičního ustanovení, které se týká pravidla pro 

uvádění informací v příloze dle čl. 15 směrnice. 

 

 

K bodům 7, 8, 18 až 22, 26, 28, 38, 39, 46, 49, 52, 54, 67, 73 a 87  

V těchto bodech se navrhuje zrušení poznámek pod čarou č. 4 až 6, 19, 23, 24, 27 až 29a, 35, 

36a, 37 až 37b, 42a, 43, 44, 33a 48 a 51, včetně odkazů na tyto poznámky, nebo jejich 

novelizace (bod 21) vyplývající ze změn zákona o účetnictví či jiných právních předpisů, 

např. zákona o pojišťovnictvím. Provádějí se i drobné legislativně technické úpravy (body 7, 

38, 39, 46, 67 a 73) vyplývající ze změn zákona o účetnictví či jiných právních předpisů. 

V bodu 87 se pak navrhuje zrušení poznámek pod čarou, které ve vyhlášce pozůstaly 

z dřívější novelizace (vyhláška č. 351/2007 Sb.).  

 

 

Úvod k bodům s terminologickou změnou 
 

V následujících bodech se navrhuje terminologická změna v souladu s novelou zákona o 

pojišťovnictví (sněmovní tisk č. 414), kdy termín „finanční umístění“ se nahrazuje termínem 

„investice“, včetně ve slovních spojeních. Terminologické změny jsou uváděny v maximální 

míře jako společné a jen v případě odlišných slovních spojeních jsou uváděny v samostatných 

bodech.  

 

 

K bodům 9 a 102 (§ 5 odst. 1, § 10 odst. 1 a 15, § 12 odst. 1, § 20 odst. 3 písm. a), § 25 

odst. 1 písm. b), § 33 odst. 6, přílohy č. 1 a 3) 

Změna, kdy se slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.  
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K bodům 10 a 103 (§ 5 odst. 1 a 3, § 10 odst. 3, 9 a 14, § 19 odst. 11, § 20 odst. 3 písm. a), 

nadpisu nad § 25, § 25 odst. 1 písm. a), § 29 odst. 4 a 7, § 33 odst. 6, příloha č. 1, příloha 

č. 3) 

Změna, kdy se slova „Finanční umístění“ nahrazují slovem „Investice“. 

 

 

K bodu 11 (§ 8 odst. 9, § 8a odst. 4, § 10 odst. 12 a příloha č. 2) 

Změna, kdy se slova „finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „investice“. 

 

 

K bodu 12 (§ 8 odst. 9, § 10 odst. 1 a 12, § 19 odst. 9, § 22 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 a 3, 

§ 29 odst. 5 a 8 písm. b) a c), příloha č. 1) 

Změna, kdy se slova „finanční umístění“ nahrazují slovem „investice“. 

 

 

K bodu 13 (§ 8 odst. 10, § 8a odst. 3, § 19 odst. 9 návětí a písm. a) až c), § 19 odst. 10 

úvodní část ustanovení a písm. a) a b), § 19 odst. 11, § 22 odst. 1 písm. j), § 27 odst. 1, § 

29 odst. 2, 5, 6 a 7) 

Změna, kdy se slova „finančního umístění“ nahrazují slovem „investic“. 

 

 

K bodu 14 (§ 8 odst. 10, § 29 odst. 2 a příloha č. 2) 
Změna, kdy se slova „finančního umístění (investic)“ nahrazují slovem „investic“. 

 

 

K bodům 15, 45, 75 a 88 (§ 9 odst. 2, § 22 odst. 1 písm. m), § 33 odst. 3, příloha č. 1) 

V těchto bodech se reaguje na čl. 12 odst. 11 a uspořádání rozvahy dle přílohy III směrnice, 

kdy zřizovací výdaje již nebudou rozvahovou položkou.  
 

 

K bodu 16 (§ 10 odst. 1) 
Změna, kdy se slova „jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „jiné investice“. 

 

 

K bodům 17, 72, 89 a 104 (§ 10 odst. 6, § 29 odst. 6 a přílohy č. 1 a 3) 

Změna, kdy se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“. 

 

 

K bodu 23 (§ 14 odst. 5) 

Navrhuje se zrušení vykazování darů v položce ostatních kapitálových fondů, následně půjde 

o výnosovou položku „III.7. Ostatní výnosy“ v Netechnickém účtu.  

 

 

K bodům 24 až 27, 29, 30, 33, 42, 91 až 93, 95 až 97 (§ 16, § 16a, § 19 odst. 4, § 22 odst. 1 

písm. e), přílohy č. 1 a 2, Čl. II bod 3.) 

Navrhuje se úprava či upřesnění ustanovení § 16 Technické rezervy v souladu s uspořádáním 

formátu rozvahy, článek 6 Pasiva položka „C.“ a co do obsahového vymezení s články 24, 25 

až 31 směrnice 91/674/EHS v platném znění, přičemž se vyhláška již nebude odkazovat na 

zákon o pojišťovnictví. Zrušuje se položka „C.5. Vyrovnávací rezerva“, neboť částky, které 

zahrnuje jsou zpravidla závazky z přímého pojištění; k tomu se dále vztahuje změna v § 22 
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odst. 1 písm. e), změny v v přílohách č. 1 a 2, a též Čl. II bod 3. přechodných ustanovení. 

Účetní jednotky budou technické rezervy vykazovat v navrhovaném uspořádání, nezávisle na 

úpravě o technických rezervách pro účely Solventnosti II v zákonu o pojišťovnictví. 

 

 

K bodům 31, 76, 98 a 107 (§ 17, § 34 a příloha č. 1 a 3) 

Návrhem zákona, senátní tisk č. 112, který je novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, byla v § 26 odst. 3 věta druhá výčtová definice nahrazena 

obecným vymezením rezerv v souladu s čl. 12 odst. 12 se směrnice. Podrobné obsahové 

vymezení těchto rezerv v § 17 vyhlášky se tak stalo obsolentní, v té souvislosti se upravuje 

rovněž § 34. Nicméně se navrhuje zachovat základní uspořádání, včetně upřesnění názvosloví 

podle přílohy č. 1 vyhlášky, v němž se tyto rezervy vykazují v položce „E. Rezervy“ pasiv 

rozvahy, a ve směrné účtové osnově (příloha č. 3).  

 

 

K bodům 32, 34, 43, 94, 99 a 100 (§ 19 odst. 1 písm. b), § 19 odst. 6, § 22 odst. 1 písm. h), 

přílohy č. 1 a 2) 

V bodech 32, 34 a 43 se uvádí terminologická změna ze slova „prémie/Prémie“ na slovo 

„bonusy/Bonusy“. To souvisí i se změnou názvu položky „C.4. Rezerva na bonusy a slevy“, 

včetně v přílohách vyhlášky. 

 

 

K bodu 35 (§ 19 odst. 8) 

Změna, kdy se slova „finančním umístěním (investicemi)“ nahrazují slovem „investicí“. 

 

 

K bodu 36 (§ 19 odst. 11) 
Změna, kdy se slova „finančnímu umístění“ nahrazují slovem „investicím“. 

 

 

K bodu 37 (§ 20 odst. 3 písm. a)) 

Změna, kdy se slova „finančním umístěním“ nahrazují slovem „investicí“ a slova 

„finančnímu umístění, které“ se nahrazují slovy „investici, která“. 

    

 

K bodům 40 a 44 (§ 20 odst. 7, 22 odst. 1 písm. l) ) 

Navrhuje se zavést možnost neuvádět mimořádné položky ve výkazu zisku a ztráty v souladu 

s čl. 16 odst. 1 písm. f) směrnice. Tím se mimo jiné přiblíží uspořádání Netechnického účtu 

pojišťoven obecnému podnikatelskému uspořádání výkazu zisku a ztráty. 

 

 

K bodu 41 (§ 22 odst. 1 písm. c)) 

Změna, kdy se slova „tomto finančním umístění“ nahrazují slovy „této investici“. 

 

 

K bodům 47 a 50 (§ 22 odst. 2 písm. b) a n) ) 

V těchto bodech se navrhuje v souladu s recitálem (25) využití možnosti úlev podle čl. 17 

odst. 1 písm. d) a g) směrnice ve zveřejňování některých údajů, a to v zájmu ochrany účetních 

jednotek nebo členů jejich orgánů. Využití této možnosti účetní jednotkou také sníží 

administrativní zátěž. Navrhované změny nejsou na újmu transparentnosti účetní závěrky. 
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K bodům 48 a 51 (§ 22 odst. 2 písm. e) a § 22 odst. 2 nová písmena s) a t) )  
V těchto bodech se navrhuje upřesnění (bod 48) nebo doplnění (bod 51) dosavadního znění 

§ 22 odst. 2, pokud jde o uvádění informací v příloze v účetní závěrce. Jde o transpozici čl. 17 

odst. 1 písm. j), o) a q) směrnice 2013/34/EU. 

 

 

K bodu 52 (§ 22 odst. 5) 

V tomto bodu se navrhuje změna v návaznosti na změnu zákona o účetnictví (§ 21 odst. 1 

písm. f) ), přičemž v případě pojišťoven je relevantním pojmem „pobočka“. 

 

 

K bodu 53 (§ 22 nový odst. 9) 

V tomto bodu je reagováno jednak na čl. 17 a 18 směrnice 2013/34/EU, jednak na novelu 

zákona o účetnictví, senátní tisk č. 112. Jde o rozsah informací, které uvádějí pojišťovny jako 

subjekty veřejného zájmu, čímž se liší od většiny podnikatelů (obchodních společností). 

Uvedenými články směrnice EU požadované informace obsahují ve vyhlášce již dosavadní § 

22, který je novelizován jen dílčím způsobem, a § 23 obsahující informace o pojistném 

(namísto údaje o čistém obratu). 

 

 

K bodům 55 až 59 a 63 až 66 úvodní odůvodnění (§ 25, § 26 odst. 1) 

V těchto bodech, které se týkají oceňování investic (aktiv) se reaguje na změnu v § 27 zákona 

o účetnictví a provádí doplnění transpozice směrnice v platném znění. Těmito změnami se 

upřesňuje, že reálnou hodnotou ne vždy musí být tržní cena, např. v případě pozemků a staveb 

nebo dlouhodobého nehmotného majetku, pokud tento bude investicí. Pro účely účetnictví 

nelze použít oceňování pro účely zjišťování Solventnosti II v zákonu o pojišťovnictví. 

Dodává se, že zdrojem krytí investic na straně pasiv pak jsou především technické rezervy, i 

když změny v ustanoveních o nich přímo nesouvisí se změnami zde navrhovanými. 

 

 

K bodům 55 až 57 (§ 25 odst. 1 písm. b), § 25 nový odstavec 2, § 25 odst. 3) 

V těchto bodech se zejména reaguje na změny § 27 zákona o účetnictví ve smyslu úvodního 

odůvodnění.  

 

 

K bodům 58 a 59  (§ 25 odst. 3 a nový odstavec 4)  

V těchto bodech jde o doplnění transpozice směrnice v platném znění ve smyslu úvodního 

odůvodnění. 

 

 

K bodu 60 (§ 26 odst. 1)  

V tomto bodě se navrhuje doplnit větu druhou, která stanoví, pokud by investicí podle zákona 

upravujícího pojišťovnictví byl dlouhodobý nehmotný majetek, uplatní se pro jeho ocenění 

§ 27 odst. 6 věta první zákona. 

 

 

K bodům 61 a 62 (§ 26 odst. 2 a 3) 

Změna, kdy se slova „k jejich“ nahrazují  slovy „k jejímu“ a slova „finančního umístění 

oceňovaného“ se nahrazují slovy „investic oceňovaných“, včetně změn slovních spojení. 
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K bodům 63 až 66 (§ 26 odst. 5, § 27 odst. 1, § 27 nové odstavce 3, 5 a 6) 

V těchto bodech jde o doplnění transpozice směrnice v platném znění ve smyslu úvodního 

odůvodnění. 

 

 

K bodům 68 a 69 (§ 28) 

Po navrhovaném zrušení ustanovení o technických rezervách v zákonu o pojišťovnictví 

(sněmovní tisk č. 414) bylo nezbytné řešit vzniklou situaci. Kromě změn v § 27 zákona o 

účetnictví (senátní tisk č. 112), se navrhují i změny v § 28 vyhlášky. Ty spočívají v jeho 

uvedení do souladu článkem 56 aktuálního znění směrnice a dosažení dalšího stupně 

slučitelnosti. S těmito změnami souvisejí též změny v § 16 (viz k bodům 24 až 30, 94). 

 

 

K bodu 70 (§ 29 odst. 2) 

V tomto bodě jde o upřesnění znění v souvislosti s oceňovacími rozdíly u technických rezerv. 

 

 

K bodu 71 (§ 29 odst. 4, příloha č. 2 položky II.2.b) a III.3.b)) 

Změna, kdy se slovo jejich a dále změna, kdy se slova „ostatního finančního umístění 

(investic)“ nahrazují slovy „ostatních investic“. 

 

 

K bodu 72 a 89 (§ 29 odst. 6, příloha č. 1) 

Změna, kdy se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“. 

 

 

K bodu 74 (§ 29 odst. 9) 

V tomto bodu jde o upřesnění znění odstavce 9. 

 

 

K bodu 77 (§ 35 odst. 1) 

Navrhovaná změna textu návětí § 35 odst. 1 je reakcí na novelu zákona o účetnictví, senátní 

tisk č.112, týkající se vzájemného zúčtování. 

 

 

K bodům 78, 79, 81 až 86 (§ 38, § 38a, § 43) 

V těchto bodech se navrhují změny, kterými se reaguje na novelu zákona o účetnictví, senátní 

tisk č. 112, týkající se konsolidované účetní závěrky. Podstatná ustanovení zejména čl. 21 až 

23 kapitoly 6 směrnice byla přejata do zákona. Naopak převážná část ustanovení o metodách 

a sestavování či dle čl. 28 o příloze konsolidované účetní závěrky uvedené směrnice jsou ve 

vyhlášce již obsažena (původně směrnice 78/660/EHS), a proto se novelizují jen dílčím 

způsobem nebo i zrušují, což je umožněno novým odstavcem 1 v § 43.  

 

 

K bodu 90 (příloha č. 1) 

V tomto bodu se navrhuje jazyková úprava na tvar slova „ážio“, který je novodobě používán 

například též v zákonu o obchodních korporacích. 

 

 

K bodu 101 (příloha č. 2 položka III.5.) 
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Změna, kdy se slova „finanční umístění (investic)“ nahrazují slovem „investice“. 

 

 

K bodům 105 a 106 (příloha č. 3) 

V těchto bodech se navrhuje terminologická změna z „hospodářského výsledku“ na „výsledek 

hospodaření“. 

 

 

K bodu 108 (příloha č. 4) 

Po navrhovaném zrušení ustanovení o technických rezervách v zákonu o pojišťovnictví, bylo 

nezbytné řešit vzniklou situaci – viz též změny k bodům 24 až 30, 94, 99 (§ 16, přílohy č. 1 a 

2, Čl. II bod 3.) a k bodům 67 a 68 (§ 28). Z toho důvodu se navrhuje rovněž nová příloha 

č. 4, v jejímž textu se uvádějí z článků 57 až 60 a 62 směrnice obligatorní metody výpočtu 

výše technických rezerv. Ve všech uvedených změnách bylo přihlédnuto také ke zrušovaným 

ustanovením o technických rezervách v zákonu č. 277/2009 Sb.  

 

 

 

K Čl. II 

 

1. Navrhuje se standardní přechodné ustanovení, neboť konec předcházejícího účetního 

období se nemusí shodovat s datem účinnosti vyhlášky. 

 

2. Navrhuje se přechodné ustanovení týkající se vykazování zřizovacích výdajů, které dle 

návrhu této vyhlášky napříště nebudou rozvahovou položkou. 

 

3. Navrhuje se přechodné ustanovení, které souvisí se zrušením Vyrovnávací rezervy. 

 

4. Navrhuje se přechodné ustanovení pro případ, že by s ohledem na navrhované úpravy 

vyhlášky vyplynuly oceňovací rozdíly. 

 

 

 

K Čl. III 

 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2016. 
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