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V. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 6. října 2015, s termínem 
dodání stanovisek do 26. října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
ČLENOVÉ VLÁDY – MINISTERSTVA 

(eKLEP) 
 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Návrh 
vyhlášky 

Doporučující 
(Zásadní) 

Připomínka: 
V „Příloze 2  Uspořádání a označování položek 
výkazu zisku a ztráty“, I. Technický účet k 
neživotnímu pojištění, položka/řádek  „10. 
Mezisoučet, zůstatek Technického účtu k 
neživotnímu pojištění (pol. II.1.)“ doporučujeme 
přečíslovat jako položku/řádek „9“ a zaplnit tak 
mezeru po zrušené položce/řádku  „9. Změna 
stavu vyrovnávací rezervy (+/-)“ 
 
 
Ing. Soňa Víznerová 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že pro 
obsahové vymezení položek 
výkazu zisku a ztráty zdravotní 
pojišťovny použijí přiměřeně 
ustanovení vyhlášky 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, a 
závazný vzor výkazu zisku a 
ztráty zdravotních pojišťoven je 
téměř totožný se závazným 
vzorem výkazu zisku a ztráty pro 
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pojišťovny, a to s výjimkou 
skupiny položek Technický účet 
k životnímu pojištění, které 
zdravotní pojišťovny nevykazují, 
není vhodné stanovit odlišné 
uspořádaní položek výkazu zisku 
a ztráty zdravotních pojišťoven 
oproti výkazu zisku a ztráty 
pojišťoven, kdy v případě 
závazného vzoru výkazu zisku a 
ztráty pojišťoven také nedošlo 
k přečíslování příslušné položky. 

2. Ministerstvo 
zemědělství 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

V souvislosti s novelizačním bodem 25 
doporučujeme provést v příloze č. 2 nad rámec 
předloženého návrhu následující změny: 
• Označení položky „I.10“ nahradit 
označením „I.9“,   
• V názvu položky „II.1“ slova „(pol. I.10.)“ 
nahradit slovy „(pol. I.9.)“. 
 
Mgr. Robert Pavloušek, 
robert.pavlousek@mze.cz tel.: 2279 
 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že pro 
obsahové vymezení položek 
výkazu zisku a ztráty zdravotní 
pojišťovny použijí přiměřeně 
ustanovení vyhlášky 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, a 
závazný vzor výkazu zisku a 
ztráty zdravotních pojišťoven je 
téměř totožný se závazným 
vzorem výkazu zisku a ztráty pro 
pojišťovny, a to s výjimkou 
skupiny položek Technický účet 
k životnímu pojištění, které 
zdravotní pojišťovny nevykazují, 
není vhodné stanovit odlišné 
uspořádaní položek výkazu zisku 
a ztráty zdravotních pojišťoven 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
KRAJE 
(eKLEP) 

oproti výkazu zisku a ztráty 
pojišťoven, kdy v případě 
závazného vzoru výkazu zisku a 
ztráty pojišťoven také nedošlo 
k přečíslování příslušné položky. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

K bodům 2, 7 a 8: 
Navrhovaný text v souladu s čl. 55 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
nahradit textem „V § 4 odst. 3 a § 12 odst. 5 
a 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.“. 
 
U všech připomínek  
Magdalena.Vejvodova@praha.eu 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

2. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

K bodu 4: 
V navrhovaném textu v souladu s čl. 55 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme za slovy „„F.I.Zásoby““ čárku 
nahradit tečkou. 

Vyhověno. 
Text materiálu upraven. 

3. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky 

 
Doporučující 

K bodu 5: 
V navrhovaném textu v souladu s čl. 58 
odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „odst. 2 se vkládá“ 
nahradit slovy „se na konci odstavce 2 tečka 
nahrazuje středníkem a doplňuje se“. 

Vysvětleno. 
Znění bodu 5 je navrhováno 
následovně: „ 5. V § 8 odst. 
2 se na konci písmene d) tečka 
nahrazuje čárkou a vkládá se 
písmeno e), které zní: „(…)“. 
Podle našeho názoru se jedná o 
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případ uvedený v Čl. 58 odst. 1 
písm. c) Legislativních pravidel 
vlády, ze kterého vyplývá,  že 
doplňuje-li se nový pododstavec 
za poslední pododstavec, za nimž 
následuje závěrečná část 
ustanovení, vyjádří se to slovy „se 
vkládá“. Za písmenem d) 
následuje závěrečná část 
ustanovení, která začíná slovy 
„Pokud lze členit (…)“. Bylo tedy 
postupováno v souladu s Čl. 58 
odst. 2 písm. l) Legislativních 
pravidel vlády. 

4. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

K bodu 16: 
V navrhovaném textu v souladu s čl. 57 
odst. 2 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v úvodní části za číslo „1“ 
vložit slova „včetně poznámky pod čarou č. 
14a“ a dále doplnit poznámku pod čarou č. 
14a. 
 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že 
v rámci bodu 14 nedošlo ke 
zrušení poznámky pod čarou č. 
14a (nebyl uplatněn postup 
uvedený v Čl, 57 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády), 
tedy poznámka pod čarou č. 14a 
je ponechána, není vhodné 
vkládat novou poznámku pod 
čarou č. 14a, a to z důvodu, že by 
došlo k duplicitě. 

5. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

K bodu 22: 
V navrhovaném textu doporučujeme za 
slova „V příloze č. 1“ vložit slova „části 
AKTIVA písm. B“. 

Vyhověno jinak. 
Text materiálu upraven. 

6. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

K bodu 23: 
V navrhovaném textu doporučujeme za 
slova „V příloze č. 2“ vložit slova „části I 
bodu 2“. 

Vyhověno jinak. 
Text materiálu upraven. 

7. Hlavní město Návrh Doporučující K bodu 24: Vyhověno jinak. 
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OSTATNÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
OSTATNÍ 
(eKLEP) 

 

Praha vyhlášky V navrhovaném textu doporučujeme za 
slova „V příloze č. 2“ vložit slova „části I 
bodu 6“. 

Text materiálu upraven. 

8. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

K bodu 25: 
V navrhovaném textu doporučujeme za 
slova „V příloze č. 2“ vložit slova „části I“  
a číslo „I.9.“ nahradit číslem „9.“. 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že se 
jedná o položku označenou „I.9.  
Změna stavu vyrovnávací rezervy 
(+/-)“, je podle našeho názoru 
správné znění bodu 23.  

9. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

K bodu 26: 
V navrhovaném textu doporučujeme za 
slova „V příloze č. 2“ vložit slova „části II  
bodu 2 návětí“. 

Vyhověno jinak. 
Text materiálu upraven. 

10. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

K bodu 27: 
V navrhovaném textu doporučujeme za 
slova „V příloze č. 2“ vložit slova „části II 
bodu 2 písm. b)“. 

Vyhověno jinak. 
Text materiálu upraven.. 

11. Hlavní město 
Praha 

Návrh 
vyhlášky Doporučující 

K bodu 28: 
V navrhovaném textu doporučujeme za 
slova „V příloze č. 2“ vložit slova „části II 
bodu 2“. 

Vyhověno jinak. 
Text materiálu upraven. 

Číslo 
připo
mínky 

Připomínkové 
místo 

Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1.  

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

Návrh 
vyhlášky 

Doporučující 
(Zásadní) 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
(dále jen „DPIA“) v obecné části odůvodnění zní: 
„Navrhovaná právní úprava se na soukromí nebo 

Vyhověno. 
Text odůvodnění upraven. 
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osobní údaje nevztahuje.“ Tato připomínka je 
zásadní. 
Odůvodnění: 
V DPIA je primární vyhodnotit, zda navrhovaná 
právní úprava má k soukromí nebo osobním 
údajům vůbec nějaký vztah. Pokud ne, tak 
nemůže mít ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů ani žádné dopady. 
Zhodnocení, zda návrh vyhlášky není v rozporu s 
Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat 
(vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), do 
odůvodnění nepatří, neboť zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 
České republiky není součástí odůvodnění 
prováděcího předpisu. 
Zhodnocení, zda návrh vyhlášky není v rozporu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů, patří do 
části zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, a zároveň zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie. 
Cílem DPIA rozhodně není vyhodnocovat soulad 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
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V Praze 16. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Tomáš Sluka        Podpis: 
 
 

pozdějších předpisů. U zákonů by to nemělo 
smysl, protože speciální zákon má před ZOOÚ 
přednost. U prováděcích předpisů platí, že 
primární je dodržení principů ochrany soukromí; 
není smyslem obecné části odůvodnění 
vyhodnocovat soulad se všemi myslitelnými 
speciálními zákony. 
 
Vít Zvánovec <legislativa@uoou.cz> 
tel.: 234 665 323, 234 665 456 a 605 446 175 
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