
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                                                                                                   VI. 

 

 

 

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  
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 23. 6. 2015, s termínem 

dodání stanovisek do 15. 7. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Povinná připomínková místa 

 

Připomínkové 

místo  

Z/D Připomínky Vypořádání 

Česká národní 

banka 

Z 1. Zásadní obecná připomínka:  

 

Zejména z důvodu zachování konzistence ustanovení o 

technických rezervách pojišťoven a zajišťoven požadujeme, 

aby návrh novely předložené vyhlášky vycházel ze současné 

právní úpravy obsažené v aktuálně platném zákoně o 

pojišťovnictví a odchyloval se od ní pouze v nezbytných a 

odůvodněných případech. Odlišný přístup by mohl být mj. 

zdrojem nekonzistence v budoucích finančních výkazech 

pojišťoven a zajišťoven oproti těm, které jsou aktuálně 

předkládány. 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že návrh vyhlášky v 

dostatečném rozsahu nepokrývá pravidla pro stanovení 

technických rezerv. Ve srovnání s aktuálně platnými právními 

předpisy návrh postrádá celou řadu z našeho pohledu 

důležitých pravidel a podmínek, které je nutno dodržovat při 

výpočtu technických rezerv (jedná se např. o požadavek na 

konzistentnost použitých metod a vstupních statistických dat, 

prospektivní přístup při výpočtu technických rezerv atd.). 

Nevyhověno. Vysvětleno.  

Navrhované změny vyhlášky č. 502/2002 Sb. jsou 

předně transpozicí směrnice č. 91/674/EHS (CELEX 

1991L0674) a také směrnice č. 2013/34/EU (CELEX 

32013L0034), jako další krok ke slučitelnosti 

s právem EU. To jednoznačně dokládá rozdílová 

tabulka, která je přílohou materiálu. Předkladatel 

nijak nezpochybňuje český překlad uvedených 

směrnic v platném znění dle Ústředního věstníku EU, 

ani nemění přístup k transpozici, který je dán 

Legislativními pravidly vlády. S navrhovanou 

transpozicí zmíněných směrnic souhlasí rovněž Úřad 

vlády ČR odbor kompatibility. 

 

Předmět úpravy v § 1 vyhlášky č. 502/2002 Sb., jako 

prováděcího předpisu k zákonu o účetnictví, jsou 

zejména otázky účetní závěrky a účetních metod. 

Z ustanovení je zřejmé, že nejde o věcnou 

(hmotněprávní) úpravu, jako v zákonu o 
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Za zásadní zejména považujeme úpravu navrhovaných definic 

jednotlivých technických rezerv (§ 16 vyhlášky)  a úpravu a 

doplnění metod jejich výpočtu (příloha č. 4 k vyhlášce) tak, 

aby co nejvíce korespondovaly se současným zněním zákona o 

pojišťovnictví. Návrh vyhlášky totiž většinou přebírá český 

překlad směrnice o ročních účetních závěrkách pojišťoven 

(91/674/EHS), který není v mnoha případech přesný nebo 

srozumitelný. Domníváme se, že uplatnění dosud používaných 

definic  dle dosud platného zákona o pojišťovnictví je 

vhodnější, neboť  tato terminologie je pojišťovnám a 

zajišťovnám známa,  stejně jako metody výpočtu technických 

rezerv. Nebudou tak vznikat pochybnosti o smyslu příslušných 

novelizovaných ustanovení vyhlášky, což při zachování úpravy 

navrhované Ministerstvem financí lze objektivně předpokládat. 

pojišťovnictví. Taková úprava navíc účetní legislativě 

nepřísluší.  

 

Navrhované změny vyhlášky č. 502/2002 Sb., 

s ohledem na její předmět úpravy, nepředstavují 

žádnou novou úpravu, která by nebyla pojišťovnám 

známa z dosavadního znění vyhlášky od roku 2002 a 

později, nebo významnou změnu, ale přinášejí 

zejména upřesnění obsahového vymezení položek 

technických rezerv a úpravu některých metod jejich 

výpočtu, a to v zásadě jen těch obligatorních. 

 

Jak z uvedeného vyplývá, není účelem navrhované 

novely vyhlášky č. 502/2002 Sb. převzetí 

dosavadních ustanovení o technických rezervách aj. 

ze zákona o pojišťovnictví, která se zrušují jeho 

novelou dle sněmovního tisku č. 414, neboť jde ve 

své podstatě o věcnou a regulatorní úpravu. 

V důvodové zprávě ke sněmovnímu tisku č. 414 se 

navíc uvádí, že úpravu technických rezerv podle 

směrnice Solventnost II (regulatorní technické 

rezervy) nelze ztotožnit s účetními technickými 

rezervami. 

 

Přesto při konečném vypořádání připomínek ČNB a 

úpravách vyhlášky č. 502/2002 Sb. bylo ke 

zmíněným zrušovaným textům zákona o 

pojišťovnictví přihlédnuto, takže ČNB posléze 

s vypořádáním připomínek vyslovila souhlas. 

 Z 2. K bodu 27 (§ 16 odst. 3) 

Sousloví „podle metod uvedených v § 30“ navrhujeme upravit 

tak, aby bylo zřejmé, že hodnota zajištění se má počítat podle 

stejných metod jako nezasloužené pojistné. Dále navrhujeme, 

Vyhověno.  
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aby v sousloví „nebo podle podmínek zajišťovací smlouvy“ 

byla zachována dosavadní úprava, tedy „a podle podmínek 

zajišťovací smlouvy“. 

Odůvodnění:  

§ 30, na který je v navrhovaném textu odkazováno, upravuje 

způsob výpočtu časového rozlišení nákladů, přičemž sám 

odkazuje na Rezervu na nezasloužené pojistné. 

 Z 3. K bodu 28 (§ 16 odst. 5) 

Navrhujeme pro vymezení Rezervy na životní pojištění využít 

jako východisko definici Rezervy pojistného životních 

pojištění ze současného znění zákona o pojišťovnictví 

a definovat ji takto: „Rezerva na životní pojištění představuje 

hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně matematickými 

metodami včetně již vyhlášených bonusů a rezerv nákladů 

spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty 

budoucího pojistného“. 

Odůvodnění:  

Navrhovaná úprava je pojišťovnám známa ze současného 

zákona o pojišťovnictví a je srozumitelnější. 

Nevyhověno.  

Návrh novely je transpozicí čl. 27 směrnice CELEX 

1991L0674. Dále viz vysvětlení k připomínce č. 1. 

 Z 4. K bodu 28 (§ 16 odst. 8) 

Pro definici Vyrovnávací rezervy navrhujeme použít znění ze 

současného zákona o pojišťovnictví, zejména pak omezit její 

tvorbu na odvětví B 14 a 15, a do přílohy č. 4 k vyhlášce 

navrhujeme doplnit metodu tvorby této technické rezervy. 

Bude-li metoda tvorby na uvážení pojišťovny, měla by mít 

pojišťovna povinnost uvést toto v příloze k účetní závěrce. 

Odůvodnění:  

Navrhovaná úprava zajistí konzistenci se současným zněním 

zákona o pojišťovnictví. 

Vyhověno.  
V rámci konečného vypořádání připomínek po 

dohodě s ČNB se ustanovení o Vyrovnávací rezervě 

ve vyhlášce zrušují.  

 Z 5. K bodu 30 (§ 16 odst. 10) 

První větu (tj. definici technické rezervy u životního pojištění, 

kde jsou nositelem investičního rizika pojistníci) navrhujeme 

převzít ze současného znění § 67 odst. 2 zákona o 

Nevyhověno.  

Návrh novely je transpozicí čl. 31 směrnice CELEX 

1991L0674. Dále viz vysvětlení k připomínce č. 1.  
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pojišťovnictví takto: „Výše rezervy u životního pojištění, kde 

jsou nositelem investičního rizika pojistníci, se stanoví jako 

souhrn závazků vůči pojistníkům ve výši hodnoty jejich podílu 

na umístěných prostředcích pojistného z jednotlivých smluv 

životních pojištění, a to podle zásad obsažených v pojistných 

smlouvách“.  

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava je pojišťovnám známa ze současného 

zákona o pojišťovnictví, je srozumitelnější. 

 Z 6. K bodu 55 (§ 28 odst. 1) 

Navrhujeme v bodě 55 slova „vyplývajícím na základě 

racionálních předpokladů“ nahradit slovy „vyplývajícím 

z pojistných smluv, které lze rozumně předpokládat“, a tím 

upravit znění § 28 odst. 1 takto: „Výše technických rezerv musí 

být v libovolném okamžiku dostatečná do té míry, aby 

pojišťovna byla schopna dostát svým závazkům vyplývajícím z 

pojistných smluv, které lze rozumně předpokládat.“ 

Vyhověno.  

 Z 7. K bodu 56 (§ 28 odst. 2) 

Navrhujeme zrušit celý odstavec. 

Odůvodnění: 

V novelizovaném zákoně o pojišťovnictví nebudou žádná 

pravidla pro výpočet technických rezerv, tudíž odkaz na 

výpočet podle tohoto zákona nebude funkční. Dále není 

správně použit termín „nejlepší odhad“. Vzhledem k návrhu na 

doplnění metod tvorby jednotlivých technických rezerv (viz 

připomínky k příloze č. 4) by neměl být výpočet technických 

rezerv pro pojišťovny problémem. 

Vyhověno.  

 Z 8. K bodu 89 (Příl. č.  4 čl. 1) 

Celý text čl. 1 navrhujeme zrušit a nahradit současným zněním 

zákona o pojišťovnictví takto: 

„1. Rezerva na nezasloužené pojistné se tvoří jak u životních, 

tak i u neživotních pojištění, s výjimkou životního pojištění s 

jednorázovým pojistným. Výše této rezervy odpovídá části 

Vyhověno. 
Návrh novely je transpozicí čl. 57 směrnice CELEX 

1991L0674.  

 

V rámci konečného vypořádání bylo přihlédnuto 

k bodu 3. připomínky ČNB.  
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předepsaného pojistného, která časově souvisí s následujícím 

nebo s pozdějším účetním obdobím, a stanoví se jako souhrn 

těchto částí pojistného vypočítaný podle jednotlivých 

pojistných smluv. Nelze-li rezervu na nezasloužené pojistné 

tímto způsobem stanovit, použijí se pro stanovení výše rezervy 

matematicko-statistické metody. 

 2. U těch pojištění, u kterých se pojistné riziko v průběhu roku 

opakovaně mění, se pro stanovení výše rezervy použijí 

matematicko-statistické metody, které k průběhu pojistného 

rizika přihlížejí. 

 3. Obdobně se postupuje v případě výpočtu nezaslouženého 

zajistného v životním a neživotním zajištění“. 

 Z 9. K bodu 89 (Příl. č. 4 čl. 3) 

Metodu tvorby rezervy na životní pojištění navrhujeme převzít 

ze současného znění zákona o pojišťovnictví a v čl. 3 uvést: 

„Rezerva na životní pojištění se vypočítává podle jednotlivých 

smluv životních pojištění, záporné hodnoty jednotlivých rezerv 

na životní pojištění vznikající v důsledku použití pojistně 

matematické metody se nahradí nulovými hodnotami“. 

Odůvodnění: 

Navržená úprava čl. 3 zajistí lepší srozumitelnost popisu 

metody. 

Vyhověno částečně. 

Návrh novely je transpozicí čl. 57 směrnice CELEX 

1991L0674.  

 

V rámci konečného vypořádání bylo přihlédnuto 

k připomínce ČNB a doplněn text o záporné hodnotě 

technické rezervy a jejím nahrazení nulovou 

hodnotou.  

 Z 10. K bodu 89 /Příl. č. 4 čl. 4 odst. 1 písm. b)/ 

Navrhuje upravit čl. 4 odst. 2 písm. b) takto: „b) Rezerva bere 

rovněž v úvahu vzniklé, ale k rozvahovému dni dosud nehlášené 

škody; výše této rezervy se stanoví pojistně matematickými 

metodami. Není-li to z objektivního důvodu možné, použije se 

metoda kvalifikovaného odhadu.“ 

Odůvodnění:  

Začínající pojišťovna nemá žádnou dosavadní zkušenost, tudíž 

v návrhu vyhlášky stanovený požadavek „s ohledem na 

dosavadní zkušenosti“ by nebyl naplnitelný. Navrhovaná 

úprava vychází z § 61 odst. 4 platného znění zákona o 

Vyhověno částečně. 

Návrh novely je transpozicí čl. 60 bod 1. písm. a) 

směrnice CELEX 1991L0674.  

 

V rámci konečného vypořádání bylo přihlédnuto 

k připomínce ČNB a doplněn text, který reaguje na 

neexistenci dosavadních zkušeností u začínajících 

pojišťoven.  
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pojišťovnictví. 

 Z 11. K bodu č. 89 (Příl. č. 4) 

Navrhujeme do přílohy 4 doplnit metodu tvorby Vyrovnávací 

rezervy, a to s využitím platného znění zákona o pojišťovnictví 

a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Bude-li metoda tvorby 

na uvážení pojišťovny, měla by mít pojišťovna povinnost uvést 

toto v příloze k účetní závěrce. 

Odůvodnění: 

Uvedení metody tvorby Vyrovnávací rezervy do přílohy č. 4 

doplní požadavky na tuto rezervu vymezenou v § 16 odst. 8 

vyhlášky 

Vyhověno.  

V rámci konečného vypořádání připomínek po 

dohodě ČNB se ustanovení o Vyrovnávací rezervě ve 

vyhlášce zrušují.  

 D 12. K bodu 24 (§ 16) 

Nadpis paragrafu 16 „Technické rezervy“ navrhujeme opravit 

nebo nadpis nezavádět a bod 24 z návrhu vyhlášky vypustit. 

Odůvodnění: 

Název tohoto paragrafu je zavádějící, neboť upravuje též jinou 

položku, která není technickou rezervou, a to položku F. 

Depozita při pasivním zajištění. 

Vyhověno.  

 D 13. K bodu 28 (§ 16 odst. 4) 

V první větě navrhujeme před slova „hrubé pojistné“ předřadit 

slovo „předepsané“. První věta by tedy měla znít: „Položka 

„C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné“ obsahuje částku 

představující podíl předepsaného hrubého pojistného, které 

má být přiřazeno k následujícímu účetnímu období či k 

pozdějším účetním obdobím.“  

Dále navrhujeme neuvádět Rezervu na hrozící ztráty v rámci 

Rezervy na nezasloužené pojistné, ale v rámci položky 

„Ostatní technické rezervy“. 

Odůvodnění: 

Navržená úprava přispěje k jednotnosti, lepší přehlednosti a 

srozumitelnosti informací o této rezervě. 

Vyhověno.  

 D 14. K bodu 29 (§ 16 odst. 9) 

Navrhujeme druhou větu „Rezerva na hrozící ztráty z pojištění 

Nevyhověno. Vysvětleno. 

Návrh novely je transpozicí čl. 26 směrnice CELEX 
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se v položce C.6. uvádí jen, pokud není obsahem položky C.1. 

podle odstavce 4“ nahradit větou: “V položce C.6. se uvádí 

Rezerva na hrozící ztráty z pojištění“.  

Dále navrhujeme do předposlední a poslední věty doplnit slova 

„technické“ a „o jejich výši a metodách jejich výpočtu“, a 

uvést tyto věty takto: „Položka C.6. obsahuje rovněž „Rezervu 

na závazky Kanceláře“ nebo ostatní technické rezervy, pokud 

jsou účetní jednotkou vytvářeny. Informace o jednotlivých 

rezervách, které jsou obsahem položky C.6., o jejich výši a 

metodách jejich výpočtu, se uvedou v příloze v účetní 

závěrce“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava vede k upřesnění textu. 

1991L0674. Dále viz vysvětlení k připomínce č. 1. 

 D 15. K bodu 41 (§ 22 odst. 1) 

Navrhujeme písmeno n) nerušit a neměnit označení písm. o), 

ale písmeno n) využít pro informace o technických rezervách. 

Znění bodu 41 navrhujeme takto: 

41. V § 22 odst. 1 písmeno n) zní: 

„n) k položce „C. Technické rezervy“ o metodách tvorby 

jednotlivých technických rezerv“.   

Dále navrhujeme doplnit úpravu písmene f) takto, „f) k položce 

"C.6. Ostatní technické rezervy" o jednotlivých technických 

rezervách, které obsahuje, a o výši těchto rezerv“. 

Odůvodnění: 

Navrhované úpravy přispějí k vypovídací schopnosti přílohy 

účetní závěrky pojišťovny. 

Nevyhověno. Vysvětleno.  

Písmeno n) je třeba výslovně zrušit, neboť souvisí 

s ostatními změnami (§ 9 odst. 2) a příloha č. 1 

položka B.a) aktiv, které znamenají, že „zřizovací 

výdaje“ nebudou napříště aktivem, ale nákladem. 

 

Dosavadní znění písmene f) vyjadřuje prakticky 

totéž, co je navrhováno připomínkou.  

 

Přesto podstata připomínky ČNB byla v rámci 

vypořádání připomínek řešena.  

 D 16. K bodu 45 /§ 22 odst. 2 písm. b)/ 

Navrhujeme nedoplňovat dovětek poslední věty „nebo tehdy, 

pokud by jejich uvedení vážně poškozovalo kteroukoli účetní 

jednotku, jíž se týkají; informace o použití tohoto ustanovení se 

uvedou vždy“. 

Odůvodnění: 

Doplnění tohoto dovětku není v Odůvodnění k návrhu 

Nevyhověno. Vysvětleno.  

V dotčeném bodu se navrhuje v souladu s recitálem 

(25) směrnice 2013/34/EU (CELEX 32013L0034) 

využití možnosti úlevy podle čl. 17 odst. 1 písm. g) 

CELEX 32013L0034 ve zveřejňování některých 

údajů, a to v zájmu ochrany účetních jednotek. 

Využitím této možnosti může dojít též ke snížení 
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vyhlášky nijak vysvětleno. Ponecháním dovětku se vytvoří 

pojišťovně prostor, aby uváděla méně informací než dosud 

s poukazem na poškození účetní jednotky. 

administrativní zátěže. Navrhované změny nejsou na 

újmu transparentnosti účetní závěrky. V uvedeném 

smyslu bylo doplněno Odůvodnění návrhu vyhlášky. 

 D 17. K bodu 47 /§ 22 odst. 2 písm. s)/ 

Navrhujeme vypustit slova „, nebo skutečném rozdělení zisku 

nebo vypořádání ztráty“.  

Odůvodnění:  

Uvést informaci o skutečném rozdělení zisku nebo vypořádání 

ztráty v příloze k účetní závěrce je neproveditelné, neboť o 

způsobu naložení s výsledkem hospodaření rozhoduje valná 

hromada až poté, co je účetní závěrka vyhotovena, auditována 

a předložena valné hromadě. 

Vyhověno.  

 D 18. K bodu 50 (§ 26 odst. 1) 

Upozorňuje na chybný odkaz na „§ 27 odst. 6 věta první“, 

správně jde o odkaz na „§ 27 odst. 6 věta první zákona“. 

Vyhověno.  

 D 19. Navrhujeme nový bod (§ 29 odst. 2) 

Navrhujeme do § 29 odst. 2 za slova „s výjimkou“ vložit slova 

„oceňovacích rozdílů“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava odstraní nejasnost § 29 odst. 2 a upřesní, že 

se výjimka týká pouze oceňovacích rozdílů u technických 

rezerv. 

Vyhověno.  

 D 20. Navrhujeme nový bod (Příl. č. 2) 

Navrhujeme v Příl. č. 2 upravit terminologii u technického účtu 

k neživotnímu pojištění i technického účtu k životnímu 

pojištění u bodu „Prémie a slevy“ na  „Bonusy a slevy“. 

Vyhověno.  

Poznamenává se, že tato změna vyvolá potřebu 

zmíněné terminologické změny i v 19 a 22 vyhlášky 

č. 502/2002 Sb. 

 D 21. K bodu 89 (Příl. č. 4 čl. 1 odst. 2) 

Navrhujeme upravit znění odstavce 2 takto: „U těch pojištění, 

u kterých se pojistné riziko v průběhu roku opakovaně mění, se 

pro stanovení výše rezervy použijí matematicko-statistické 

metody, které k průběhu pojistného rizika přihlížejí.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme převzít do vyhlášky znění § 60 odst. 3 platného 

Nevyhověno.  
Návrh novely je transpozicí čl. 57 odst. 2 směrnice 

CELEX 1991L0674. Dále viz vysvětlení 

k připomínce č. 1.  
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znění zákona o pojišťovnictví, který čl. 57 odst. 2 směrnice 

dosud transponuje. 

 D 22. K bodu 89 (Příl. č.  4 čl. 2) 

Způsob tvorby rezervy na hrozící ztráty je třeba upravit, neboť 

v praxi je nutno zohlednit též odložené pořizovací náklady. 

Vyhověno. 

 D 23. K bodu 89 (Příl. č. 4 čl. 4 odst. 1 písm. g)) 

Termín „implicitní diskontování či odpočty“ navrhujeme 

nahradit slovem „diskontování“. 

Odůvodnění: Termín „implicitní diskontování či odpočty“ 

nemusí být pojišťovnám srozumitelný, považujeme jej za 

nevhodný překlad směrnice. 

Vyhověno.  

 D 24. K bodu 89 (Příl. 4 čl. 4 odst. 2) 

Navrhujeme doplnit slovo „oprávněným“. Upravené znění 

bude: „Výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných 

událostí uvedené v § 16 odst. 6 se rovná částkám dlužným 

oprávněným osobám, kterým vzniklo právo na pojistné plnění, 

zvýšeným o náklady na vyřízení pojistných událostí.“ 

Odůvodnění:  

Navrhovaná úprava vede ke zpřesnění textu. 

Vyhověno.  

Ministerstvo 

dopravy 

- Bez připomínek.  

Ministerstvo 

kultury 

 Bez připomínek.  

Ministerstvo 

obrany 

 Bez připomínek.  

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 Bez připomínek.  

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

D V úvodní větě návrhu vyhlášky za slova „k provedení § 4 odst. 

8“ doplnit slova „tohoto zákona“ 
Nevyhověno. Vysvětleno. 
Úvodní věta bude v rámci připomínkového řízení 

upravena jinak. 

 D úvodní část textu novelizačních bodů 25 a 28 uvést do souladu 

s čl. 57 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 
Vyhověno. 
V rámci připomínkového řízení dojde k přečíslování 
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bodů. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

D Připomínka: 

1. K rozdílové tabulce: Od čl. I bodu 16 § 9 odst. 2 je 

v celé rozdílové tabulce posunuto číslování 

jednotlivých bodů návrhu vyhlášky vždy o jeden bod 

dopředu oproti dotčenému návrhu vyhlášky. Čl. I. bod 

16. v rozdílové tabulce by tak měl být označen jako 

„čl. I. bod 15.“. Pro dosažení souladu s návrhem 

vyhlášky doporučujeme, aby bylo stejným způsobem 

upraveno číslování bodů v celé rozdílové tabulce. 

Vyhověno.  
V rámci připomínkového řízení došlo k přečíslování 

bodů materiálu a tím rovněž rozdílové tabulky.  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

D K Čl. I – bodu 19 

Doporučujeme v tomto novelizačním bodě nahradit slovo 

„poznámky“ slovem „poznámku“. 

Vyhověno. 

 D K Čl. I – bodům 25 a 28 

Doporučujeme dát předmětné novelizační body do souladu s 

čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády, tj. 

nepoužívat zkratku „odst.“, ale slovo „odstavec“ plně vypsat.  

Vyhověno. 

 D K Čl. I – bodu 47 

Doporučujeme v návětí předmětného novelizačního bodu slovo 

„zní“ nahradit slovem „znějí“. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

 Bez připomínek.  

Ministerstvo 

vnitra 

D K čl. I bodu 46 – k § 22 odst. 2 písm. n): 

Postrádáme bližší vysvětlení důvodů, které vedly 

k rozhodnutí využít možnost nabízenou v čl. 17 odst. 1 písm. d) 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU. 

Považujeme za nezbytné vyjádřit obavu, zda by navrhované 

doplnění § 22 odst. 2 písm. n) nemohlo být na úkor 

transparentnosti a zda by též nemohlo vést k interpretačním 

problémům. Dáváme proto na zvážení, zda je nezbytné 

Vyhověno částečně.  
V reakci na vznesenou připomínku bude doplněno 

odůvodnění k bodu 46 v následujícím smyslu. 

V rámci připomínkového řízení došlo k přečíslování 

bodů materiálu a tím rovněž rozdílové tabulky 

V tomto bodu se navrhuje v souladu s recitálem (25) 

směrnice 2013/34/EU (CELEX 32013L0034) využití 

možnosti úlev podle čl. 17 odst. 1 písm. d) CELEX 
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navrhovanou změnu realizovat a pokud předkladatel dospěje 

k závěru, že ano, doporučujeme důvody blíže ozřejmit 

v odůvodnění. 

32013L0034 ve zveřejňování některých údajů, a to 

v zájmu ochrany účetních jednotek respektive členů 

jejich orgánů. Využitím této možnosti může dojít též 

ke snížení administrativní zátěže. Navrhované změny 

nejsou na újmu transparentnosti účetní závěrky. 

 D K čl. I bodu 36 – k § 20 odst. 3 písm. d): 

V textu platného znění vyhlášky s vyznačenými změnami není 

vyznačeno zrušení číslovky „4“ (není přeškrtnuta). Obdobně 

chybí vyznačení změny u novelizačního bodu č. 37, tedy u § 20 

odst. 5 písm. d). 

Vyhověno. 

 D K čl. I bodu 47 – k § 22 odst. 2 písm. r) a s): 

Text novelizačního bodu doporučujeme uvést do souladu 

s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

-  K uvedenému legislativnímu návrhu neuplatňuje Ministerstvo 

zahraničních věcí z hlediska své působnosti připomínky. 
-  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 Bez připomínek.  

Ministerstvo 

zemědělství 

- Bez připomínek. -  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

 Bez připomínek.  

ÚV ČR 

Kabinet 

vedoucího ÚV 

- Bez připomínek.  - 

ÚV ČR 

Ministra a 

předseda LKV 

 Bez připomínek.  

ÚV ČR 

Odbor 

kompatibility 

D V bodě 3 obecné části odůvodnění doporučujeme v poslední 

větě na str. 2 doplnit číslo (kód) cit. směrnice z 26.6.2013, tedy 

„2013/34/EU“.  

Vyhověno. 
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 D K bodu 55 - § 28 odst. 1 (dosavadní odst. 2): Ustanovení je 

upraveno souladně s článkem 56 směrnice 91/674/EHS a 

v návaznosti na zrušení dříve transponovaného ustanovení 

uvedeného v zákoně o pojišťovnictví (sněmovní tisk č. 414 – 

dosavadní § 55/2). Jelikož návrhem dochází ke změně dikce 

ustanovení, a to způsobem, který z legislativního pohledu není 

zcela určitý, žádáme předkladatele o vyjádření, jakým 

způsobem bude lze termín „racionální předpoklady z pojistné 

smlouvy“ interpretovat, případně o doplnění (úpravu ?) návrhu 

v tomto smyslu. 

Podotýkáme, že směrnice Solventnost II v čl. 76 (obecná 

ustanovení k pravidlům pro technické rezervy) věc upravuje 

s odkazem na „závazky .. z pojistných .. smluv“ – tedy 

obdobně dosavadní úpravě v ZoP.  

Vyhověno.  

S ohledem na charakter připomínky se předkladatel 

rozhodl v bodu 55 znění § 28 odst. 1 upravit. 

 D K bodu 56 - § 28 odst. 2 (nový odstavec): Ustanovení není 

označeno jako transpoziční, přesto vztah k úpravě 

v sekundárním právu EU má. Odůvodnění přitom není zcela 

jasné.  

Důvodová zpráva k novele ZoP konstatovala, že úpravu 

technických rezerv podle směrnice Solventnost II (regulatorní 

technické rezervy) nelze ztotožnit s účetními technickými 

rezervami. Žádáme proto předkladatele o vyjádření, z jakého 

ustanovení dotčených směrnic EU (směrnice Solventnost II a 

směrnice účetní – 2013/34/EU a 1991/674/EHS) vyplývá 

navržené řešení, tedy jisté „propojení“ možností výpočtu výše 

technických rezerv podle navrženého nového odst. 2 § 28.  

Vyhověno.  
S ohledem na charakter připomínky se předkladatel 

rozhodl bod 56 - § 28 nový odstavec 2 - z návrhu 

vypustit. 

ÚV ČR 

Místopředseda 

vlády pro vědu 

výzkum a 

inovaci 

 Bez připomínek.  
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Další připomínková místa napojená na eKLEP 

 

Připomínkové 

místo  

Z/D Připomínky Vypořádání 

Český statistický 

úřad 

D Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) doporučuje 

Ministerstvu financí navázat na předchozí společnou 

dohodu, na základě které Ministerstvo financí přislíbilo, že 

bude včas informovat ČSÚ o zamýšlených změnách ve 

způsobech účtování, tj. zejména o návrzích novelizací 

vyhlášek, kterými se provádějí ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně samotného zákona o účetnictví. Bylo dohodnuto, že 

Ministerstvo financí poskytne ČSÚ tyto informace nejlépe 

již v průběhu vnitřního připomínkového řízení nebo 

v procesu konzultací k připravovaným návrhům, dříve než 

bude materiál předložen do vnějšího připomínkového 

řízení. V případě těchto navrhovaných vyhlášek žádné 

informování ani konzultace neproběhly. 

Odůvodnění: 

Položky v účetních výkazech slouží jako významný 

informační zdroj převedený do statistických výkazů pro 

potřeby národních účtů, čímž je zajištěna kvalita získaných 

údajů a současně je snížena administrativní zátěž 

zpravodajských jednotek/respondentů. 
Včasné informace o zamýšlených změnách vytvářejí prostor pro 

přípravu programů statistických zjišťování a náplní jednotlivých 

výkazů. V opačném případě vzniká problém v zajištění obsahové 

návaznosti účetních a statistických výkazů, který nepřispívá ke 

kvalitě a transparentnosti získávaných dat. 

Bere se na vědomí.  
V současné době, na základě telefonické nabídky, 

ČSÚ konzultace nepožaduje. 

Hospodářská 

komora 

D 1. K bodu 29 (§ 16 odst. 9) 

Navrhujeme v poslední větě návrhu slova „Kanceláře" nebo 

ostatní“ zaměnit textem „Kanceláře", "Rezervu na splnění 

Vyhověno. 
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závazků z použité technické úrokové míry" nebo jiné“. 

Odůvodnění: 

S ohledem na skutečnost, že novela reaguje na změnu 

účetních předpisů a jejím cílem není měnit úpravu 

účetnictví pojišťoven (vyjma promítnutí nutných změn 

plynoucích z novelizace zákona o účetnictví a zákona o 

pojišťovnictví), navrhujeme přenést rozsah taxativně 

jmenovaných rezerv (dnes uvedený v zákoně o 

pojišťovnictví) do vyhlášky č. 502/2002. Provedením 

navrhované změny se odstraní riziko vzniku diskrepancí 

mezi textem novelizovaného ustanovení § 6 zákona č. 

593/1992 Sb. (viz sněmovní tisk č. 414) a účetními 

předpisy, na které se uvedený zákon odvolává s tím, že 

tvorbu jiných technických rezerv vylučuje z daňově 

účinných nákladů. Účetní předpisy přitom pojem „jiné 

technické rezervy“ neznají. 

 D 2. K § 25 

Doporučujeme návrh upravit tak, aby respektoval textaci 

zákona o účetnictví ve znění tisku č. 398 schváleného 

Poslaneckou sněmovnou. 

Změnu stejného charakteru navrhujeme provést i v § 26 

odst. 1 až 3; ustanovení § 27 navrhujeme ze stejného 

důvodu zrušit. 

Odůvodnění: 

Návrh novely vyhlášky nebere v potaz znění § 27 odst. 1 

tak, jak bylo projednáno Poslaneckou sněmovnou (viz 

sněmovní tisky č. 398/3 a č. 398/4). Z toho důvodu návrh 

ve znění navrženém předkladatelem neodpovídá zákonu o 

účetnictví v oblasti šíře vymezení aktiv oceňovaných 

reálnou. Tento nedostatek je vhodné napravit v tomto i 

dalších relevantních ustanoveních (§ 26 odst. 1 až 3, § 27). 

Nevyhověno. Vysvětleno.  
Přesto, že pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu 

tisku č. 398/0 schváleném Poslaneckou sněmovnou 

došlo k vypuštění § 27 odst. 1 písm. c) zákona o 

účetnictví v původním znění týkajícím se oceňování 

investic, nelze § 25 vyhlášky ani § 26 odst. 1 až 3 a 

§ 27 vypustit, nýbrž v reakci na připomínku jen 

upravit včetně doplnění několika ustanovení 

směrnice. Jde totiž o zachování transpozice 

ustanovení směrnice 91/674/EHS (CELEX 

1991L0674. K tomu respektive mimo jiné k úpravě 

účetních metod zejména způsobů oceňování a jejich 

použití prováděcím právním předpisem je 

ministerstvo financí zmocněno § 37b zákona o 

účetnictví. Považujeme za vhodné i nadále oceňovat 

reálnou hodnotou investice v položce D. aktiv, jakož 
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i některé investice v rámci položky C. aktiv, jako 

například akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým 

výnosem, které jsou předmětem obchodování na 

regulovaném trhu nebo obdobném zahraničním trhu.  

 D 3. K bodům 54 až 56 (§ 28) 

Navrhujeme následující znění bodu 54: 

„54. § 28 zní: 

„§ 28 

 „Výše technických rezerv se stanoví tak, aby v 

každém libovolném okamžiku byla dostatečná do té míry, 

aby pojišťovna byla schopna dostát svým závazkům, 

plynoucím vyplývajícím na základě racionálních 

předpokladů z pojistných smluv.“.“. 

Body 55 a 56 navrhujeme zrušit a následující body 

přečíslovat.  

Odůvodnění: 

Návrhem novely zákona o účetnictví (tisk č. 398) se nadále 

drží princip oceňování technických rezerv reálnou 

hodnotou. S ohledem na skutečnost, že jde o ocenění 

závazků, u nichž nelze reálnou hodnotu zjistit jinak než 

odborným odhadem, bylo by vhodné tuto situaci adekvátně 

reflektovat i v návrhu vyhlášky č. 502/2002 Sb. 

Vyhověno částečně. 
Navrhované znění bodu 54 respektive § 28 odst. 1 je 

revizí transpozice článku 56 směrnice 91/674/EHS 

(CELEX 1991L0674) s cílem dosažení dalšího stupně 

slučitelnosti. V § 28 nový odstavec 2 se vypouští. 

 D 4. K § 29 odst. 5 a 6 

Navrhujeme ustanovení § 29 odst. 5 a 6 upravit tak, aby 

zohledňovala znění novely zákona o účetnictví. 

Odůvodnění: 

Změna se navrhuje s ohledem na nezbytný soulad s nově 

navrženým zněním ustanovení § 27 odst. 1 zákona o 

Nevyhověno. Vysvětleno. 

Pokud by některé investice nebyly oceňovány 

reálnou hodnotou, oceňovací rozdíly se v § 29 odst. 5 

a 6 samozřejmě neuvádějí. Dále viz vysvětlení 

k připomínce č. 2. 
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účetnictví ve znění tisku č. 398. S ohledem na to, že se 

položky aktiv, které jsou oceňovány reálnou hodnotou, 

zcela nekryjí s položkami rozvahy (na rozdíl od stavu, který 

platí v současné době), bylo by vhodné tento stav 

reflektovat a neupravovat vykazování změny reálné 

hodnoty u položek, které se po 1. 1. 2016 reálnou hodnotou 

oceňovat nebudou (např. nemovitosti). 

 

 D 5. K přechodným ustanovením 

Doporučujeme doplnit přechodná ustanovení. 

Odůvodnění: 

Po zapracování změn plynoucích z upraveného rozsahu 

aktiv oceňovaných reálnou hodnotou je vhodné dopracovat 

přechodná příslušná ustanovení. Jejich konkrétní textaci je 

třeba ponechat na předkladateli návrhu, neboť závisí na 

tom, v jakém znění bude vyhláška nakonec finalizována. 

Vyhověno.  
S ohledem na vyhovění připomínce č .1 se přechodné 

ustanovení čl. II bod 2 vypouští. 

S ohledem na úpravy v § 25 a násl. vyhlášky se 

navrhuje nové přechodné ustanovení v čl. II bod 3: 

„3. Případné oceňovací rozdíly vyplývající ze změn 

ve způsobu ocenění některých investic v souhrnné 

položce „C. Investice“ se uvedou v položce II.3. nebo 

II.10. výkazu zisku a ztráty jako první účetní případ 

účetního období započatého v roce 2016.“. 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

- Bez připomínek. - 

Komora auditorů  Bez připomínek.  

Komora daňových 

poradců 

 Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní 

úřad 

- Bez připomínek. -  

 

Ostatní připomínková místa neuvedená v eKLEPu 

 

Připomínkové 

místo  

Z/D Připomínky Vypořádání 

Svaz účetních  Bez připomínek.  
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VŠE v Praze  Bez připomínek.  

Komora 

certifikovaných 

účetních 

 Bez připomínek.  

Česká asociace 

pojišťoven 

D 

1. K bodu 29 § 16 odst. 9 

Navrhujeme ve větě poslední za slova „Kanceláře“ nebo“ 

nahradit slovy „Kanceláře“, „Rezervu na splnění závazků z 

použité technické úrokové míry“ nebo jiné“. 

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že novela reaguje na 

změnu účetních předpisů a jejím cílem není měnit úpravu 

účetnictví pojišťoven (vyjma promítnutí nutných změn 

plynoucích z novelizace zákona o účetnictví a zákona o 

pojišťovnictví), navrhujeme přenést rozsah taxativně 

jmenovaných rezerv (dnes uvedený v zákoně o pojišťovnictví) 

do vyhlášky č. 502/2002. Provedením navrhované změny se 

odstraní riziko vzniku diskrepancí mezi textem novelizovaného 

ustanovení § 6 zákona č. 593/1992 Sb. (viz sněmovní tisk č. 

414) a účetními předpisy, na které se uvedený zákon odvolává s 

tím, že tvorbu jiných technických rezerv vylučuje z daňově 

účinných nákladů. Účetní předpisy přitom pojem „jiné 

technické rezervy“ neznají. 

Vyhověno. 

 D 

2. K § 25 

Požadujeme návrh upravit tak, aby respektoval textaci zákona o 

účetnictví ve znění ST 398 schváleném Poslaneckou 

sněmovnou. 

Změnu stejného charakteru navrhujeme provést i v § 26 odst. 1 

Nevyhověno. Vysvětleno.  
Přesto, že pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu 

tisku č. 398/0 schváleném Poslaneckou sněmovnou 

došlo k vypuštění § 27 odst. 1 písm. c) zákona o 

účetnictví v původním znění týkajícím se oceňování 

investic, nelze § 25 vyhlášky ani § 26 odst. 1 až 3 a 

§ 27 vypustit, nýbrž v reakci na připomínku jen 

upravit včetně doplnění několika ustanovení 
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až 3 a ustanovení § 27 navrhujeme ze stejného důvodu zrušit. 

Odůvodnění: 

Návrh novely vyhlášky nebere v potaz znění § 27 odst. 1 tak, 

jak bylo projednáno Poslaneckou sněmovnou (viz sněmovní 

tisky č. 398/3 a č. 398/4). Z toho důvodu návrh ve znění 

navrženém předkladatelem neodpovídá zákonu o účetnictví 

v oblasti šíře vymezení aktiv oceňovaných reálnou. Tento 

nedostatek je nutné napravit v tomto i dalších relevantních 

ustanoveních (§ 26 odst. 1 až 3, § 27). 

směrnice. Jde totiž o zachování transpozice 

ustanovení směrnice 91/674/EHS (CELEX 

1991L0674. K tomu respektive mimo jiné k úpravě 

účetních metod zejména způsobů oceňování a jejich 

použití prováděcím právním předpisem je 

ministerstvo financí zmocněno § 37b zákona o 

účetnictví. Považujeme za vhodné i nadále oceňovat 

reálnou hodnotou investice v položce D. aktiv, jakož 

i některé investice v rámci položky C. aktiv, jako 

například akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým 

výnosem, které jsou předmětem obchodování na 

regulovaném trhu nebo obdobném zahraničním trhu. 

 D 

3. K bodům 54 až 64 § 28 

Navrhujeme následující znění bodu 54: 

„54. § 28 zní: 

„§ 28 

 „Výše technických rezerv se stanoví tak, aby v každém 

libovolném okamžiku byla dostatečná do té míry, aby 

pojišťovna byla schopna dostát svým závazkům, plynoucím 

vyplývajícím na základě racionálních předpokladů z pojistných 

smluv.“.“. 

Body 55 a 56 navrhujeme zrušit a následující body přečíslovat.  

Odůvodnění: 

Návrhem novely zákona o účetnictví (ST 398) se nadále drží 

princip oceňování technických rezerv reálnou hodnotou. S 

ohledem na skutečnost, že jde o ocenění závazků, u nichž nelze 

reálnou hodnotu zjistit jinak než odborným odhadem, bylo by 

vhodné tuto situaci adekvátně reflektovat i v návrhu vyhlášky 

Vyhověno částečně. 
Navrhované znění bodu 54 respektive § 28 odst. 1 je 

revizí transpozice článku 56 směrnice 91/674/EHS 

(CELEX 1991L0674) s cílem dosažení dalšího stupně 

slučitelnosti. V § 28 nový odstavec 2 se vypouští. 
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č. 502/2002 Sb. 

 

 D 

4. K § 29 odst. 5 a 6 

Navrhujeme ustanovení § 29 odst. 5 a 6 zrušit. 

Následující odstavce navrhujeme přečíslovat. 

Odůvodnění: 

Změna se navrhuje s ohledem na nově navržené znění 

ustanovení § 27 odst. 1 zákona o účetnictví ve znění ST 398. S 

ohledem na to, že se položky aktiv, které jsou oceňovány 

reálnou hodnotou, zcela nekryjí s položkami rozvahy (na rozdíl 

od stavu, který platí v současné době), bylo by vhodné tento 

stav reflektovat a neupravovat vykazování změny reálné 

hodnoty u položek, které se po 1. 1. 2016 reálnou hodnotou 

oceňovat nebudou. 

5. K § 29 odst. 5 a 6 

Navrhujeme ustanovení upravit tak, aby zohledňovalo návrh 

novely zákona č. 563/1991 Sb. 

Odůvodnění: 

Novelou zákona č. 563/1991 Sb. se od 1. 1. 2016 přestanou 

nemovitosti oceňovat reálnou hodnotou a nemovitosti s 

výjimkou pozemků bude tedy nutné opět odepisovat. Tuto 

změnu musí návrh reflektovat. 

 

Nevyhověno. Vysvětleno. 

Pokud by některé investice nebyly oceňovány 

reálnou hodnotou, oceňovací rozdíly se v § 29 odst. 5 

a 6 samozřejmě neuvádějí. Dále viz vysvětlení 

k připomínce č. 2. 
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 D 

6. K přechodným ustanovením 

Požadujeme doplnit přechodná ustanovení. 

Odůvodnění: 

Po zapracování změn plynoucích z upraveného rozsahu aktiv 

oceňovaných reálnou hodnotou je nutné dopracovat přechodná 

příslušná ustanovení. Jejich konkrétní textaci je třeba ponechat 

na předkladateli návrhu, neboť závisí na tom, v jakém znění 

bude vyhláška nakonec finalizována. 

Vyhověno.  
S ohledem na vyhovění připomínce č .1 se přechodné 

ustanovení čl. II bod 2 vypouští. 

S ohledem na úpravy v § 25 a násl. vyhlášky se 

navrhuje nové přechodné ustanovení v čl. II bod 3: 

„3. Případné oceňovací rozdíly vyplývající ze změn 

ve způsobu ocenění některých investic v souhrnné 

položce „C. Investice“ se uvedou v položce II.3. nebo 

II.10. výkazu zisku a ztráty jako první účetní případ 

účetního období započatého v roce 2016.“. 
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