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III. 

 

Návrh 

 

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. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů  

 

Důvod předložení návrhu novely vyhlášky je dán skutečností, že Evropská unie přijala 

Mezinárodní standard finančního výkaznictví IFRS 9 – Finanční nástroje (dále jen „IFRS 9“) 

s účinností od 1. ledna 2018, který by měl zčásti nahradit mezinárodní účetní standard IAS 39 

(dále jen „IAS 39“). Ve stávající vyhlášce je zapracován IAS 39, a to i částečně odkazem na 

vyhlášku č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými 

finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška pro banky a jiné 

finanční instituce). 

 

V současné době Evropská unie schvaluje novelu Mezinárodního standardu finančního 

výkaznictví  IFRS 4 – Pojistné smlouvy týkající se použití IFRS 9 pojišťovnami a umožňuje 

pojišťovnám, po splnění stanovených podmínek, použít pro finanční nástroje IFRS 9 anebo 

IAS 39, a to na přechodné období. Konec přechodného období je plánován na rok 2020, kdy 

by měl být účinný nový standard pro pojišťovny IFRS 17, který IASB vydala. Navrhuje se 

proto zachovat stávající stav, a to až do doby než se o dalším postupu rozhodne na úrovni 

Evropské unie. 

 

Vzhledem k tomu, že návrh novely vyhlášky pro banky a jiné finanční instituce počítá pro 

finanční nástroje použít mezinárodní účetní standardy a tedy i IFRS 9, a to využitím diskrece 

čl. 8 odst. 6 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. Je tudíž nezbytné ve vazbě na návrh novely 

vyhlášky pro banky a jiné finanční instituce tuto skutečnost reflektovat. Navrhuje se, 

v případě pojišťoven, proto legislativně technická úprava spočívající v zafixování stávajícího 

právního stavu, tj. k 31. prosinci 2017. 

 

Návrh novely vyhlášky také reaguje na změny v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, kdy se některé druhy majetku již nepřeceňují na reálnou hodnotu. 
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Je proto nezbytné upravit některá ustanovení vyhlášky. Sdělením ve Finančním zpravodaji 

č. 6/2016 byl již upraven přechod z ocenění reálnou hodnotou na ocenění pořizovací cenou 

v případě dluhových cenných papírů a účastí. Tento přechod byl učiněn k prvnímu dni 

účetního období počínajícího 1.1.2017 a později, proto z tohoto důvodu nedochází od nového 

účetního období ke změně ve způsobu oceňování a účtování cenných papírů. 

 

Návrh novely vyhlášky dále obsahuje úpravu terminologie související s novelou zákona 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a úpravu související 

s využitím diskrečních ustanovení daných směrnicemi EU týkajících se jednak použití 

explicitního diskontování při výpočtu technických rezerv u pojišťoven v případě rezervy na 

pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí neživotního pojištění a jednak možnost 

neuvádět některé informace v konsolidované účetní závěrce, pokud by jejich uvedení vážně 

poškozovalo kteroukoliv účetní jednotku, které se týkají. 

 

Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky je docílení stavu, který zajistí její soulad s výše 

uvedenými právními předpisy a zvýší tím i právní jistotu dotčených účetních jednotek. Pokud 

by vyhláška č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyla novelizována, nebyly by 

provedeny nutné změny vyplývající z výše uvedených právních předpisů. Tím by došlo ke 

ztížení vedení účetnictví pojišťoven. 

 

Zachování stávajícího stavu by vyvolalo právní nejistotu dotčených účetních jednotek a také 

by zapříčinilo nadbytečné administrativní náklady související s činností dotčených účetních 

jednotek.  

 

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

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad na prostředí 

pojišťoven. 

 

Při projednávání návrhu novely vyhlášky proběhly konzultace se zástupci odborné veřejnosti, 

zejména České národní banky a České asociace pojišťoven. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet 

České republiky, ostatní veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí v České republice, 

dále sociální dopady včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá korupční rizika. 

 

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

údajů. 

 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Odpovědnost za vedení účetnictví mají pojišťovny jako účetní jednotky, které jsou povinny 

postupovat podle právních předpisů v oblasti účetnictví. 
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Ke kontrole dodržování povinností stanovených účetními předpisy a k ukládání pokut a 

povinnosti odstranit protiprávní stav podle účetních předpisů jsou příslušné územní finanční 

orgány, nestanoví-li jiný právní předpis tuto pravomoc i jinému orgánu. 

 
Dopad (efektivnost) předloženého návrhu novely 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 

 

Předložený návrh novely vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s 

Listinou základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Návrh novely vyhlášky 

respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a je též v souladu s právními 

předpisy upravujícími oblast působnosti ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Návrh novely vyhlášky je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů (dále „zákon 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. Návrh novely vyhlášky 

je v souladu se směrnicí 2013/34/EU a směrnicí 91/674/EHS. 

Navrhovaná právní úprava je z výše uvedených hledisek plně v souladu se závazky, které 

pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii. 

 

4.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Na základě rozhodnutí Legislativní Rady Vlády a v souladu s Plánem přípravy vyhlášek 

ústředními orgány státní správy na rok 2017 se k návrhu novely vyhlášky RIA 

nevypracovává.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K Čl. I 

 

K bodu 1 (§ 1) 

 

Navrhuje se upravit stejně jako v případě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a vyhlášky č. 501/2002 

Sb. dikci odkazu na prováděcí právní předpisy podle požadavků Legislativních pravidel vlády 

a doplnit tak do textu návrhu vyhlášky odkaz na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních 

standardů. 

 

K bodům 2, 3, 16, 19 a 33  (Poznámka pod čarou č. 2, poznámka pod čarou č. 3, 

poznámka pod čarou č. 52, poznámka pod čarou č. 21 a poznámka pod čarou č. 32) 

 

Navrhuje se upravit znění poznámky pod čarou tak, aby byla zajištěna její aktualizace.    

 

K bodům 4, 15, 69, 70, 71, 107, 121, 127, 137, 138, 139, 141 a 142 (§ 3 odst. 1, § 8a 

odst. 3, § 19 odst. 10 písm. a), § 19 odst. 10 písm. b), § 19 odst. 11, § 26 odst. 2, § 29 

odst. 3, § 32 odst. 2, § 39 odst. 3 písm. c), § 39 odst. 4, § 39 odst. 6, § 43 odst. 1 písm. a), 

§ 43 odst. 1 písm. b)) 
  

Navrhuje se legislativně technická úprava spočívající ve vypuštění textu pro nadbytečnost. 

 

K bodu 5 (§ 3 odst. 6) 

 

Navrhuje se doplnit obecný odkaz na vyhlášku č. 501/2002 Sb. pro účely vykazování, 

oceňování a zveřejnění informací v příloze v účetní závěrce o cenných papírech, podílech a 

derivátech a operacích s nimi tak, aby byl zafixován stávající právní stav, tj. k 

31. prosinci 2017, a to až do doby, než se o dalším postupu rozhodne na úrovni Evropské 

unie. Návrh tak reaguje na návrh novely vyhlášky č. 501/2002 Sb.  

 

K bodům 6, 7, 8, 9, 10, 11, 72 a 133 (§ 5 odst. 3, § 5 odst. 3 písm. a), § 5 odst. 3 

písm. b), § 5 odst. 3 písm. c), § 5 odst. 3 závětí, § 5 odst. 4, § 20 odst. 3 písm. a) a § 33 

odst. 6) 

 

V souvislosti se změnou zákona o pojišťovnictví a následně i zákona o účetnictví došlo ke 

zrušení přeceňování některých investic na reálnou hodnotu, z toho důvodu je nutno upravit 

odpisování a tvorbu a použití opravných položek. Navrhovaná úprava tak reaguje na tyto 

změny s cílem posílit právní jistotu účetních jednotek a sladit text s úpravou ve vyhlášce 

č. 500/2002 Sb. 

 

K bodu 12 (§ 8 odst. 1) 

 

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 502/2002 Sb. dotčené účetní jednotky nesestavují přehled o 

peněžních tocích. Navrhuje se proto legislativně technická úprava spočívající ve vypuštění 

textu pro nadbytečnost. 

 

K bodu 13 (§ 8 odst. 5) 
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Navrhuje se legislativně technická úprava spočívající v úpravě názvu položky tak, aby byl 

v souladu s přílohou 1. 

 

K bodu 14 (§ 8 odst. 13) 

 

Odkaz v poznámce pod čarou je nesprávný, nicméně je dobré ponechat odkaz na věcný právní 

předpis, proto se navrhuje uvést obecný odkaz přímo v textu odstavce a poznámku pod čarou 

č. 15 zrušit. 

 

K bodům 17, 18, 20, 30, 32, 40, 43, 53 a 57 (§ 10 odst. 1, § 10 odst. 2, § 10 odst. 4, 

§ 11 odst. 1 a 2, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, §16 odst. 1 a 2, § 18 odst. 1 a 2 a § 18 odst. 4) 

 

Navrhuje se zrušit ustanovení týkající se souhrnných položek pro nadbytečnost a zpřehlednění 

právní úpravy. 

 

K bodům 21, 24, 45, 84, 86, 112 a 161  (§ 10 odst. 4, § 10 odst. 9, § 16 odst. 2, § 22 

odst. 2 písm. g), § 22 odst. 2 písm. o), § 26 odst. 2 písm. b) a příloha 4 bod D.2.) 

 

Navrhuje se úprava, která vede ke zpřesnění stávajícího textu a zároveň se navrhuje vypuštění 

nadbytečného textu a tím docílení větší srozumitelnosti a přehlednosti navrhované úpravy pro 

účetní jednotky. 

 

K bodu 22  (§ 10 odst. 5) 

 

Navrhuje se nové znění odstavce 5 spočívající ve zpřesnění obsahového vymezení položky 

tak, aby se docílilo souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb. a také větší srozumitelnosti a 

přehlednosti navrhované právní úpravy. 

 

K bodům 23, 37, 38, 41, 44, 46, 54, 62, 63, 64, 66, 73, 75 a 76 (§ 10 odst. 6, § 13 odst. 2, 

§ 13 odst. 3, § 14 odst. 4, § 16 odst. 1, § 16 odst. 4, § 18 odst. 1, § 19 odst. 5 písm. a), § 19 

odst. 6 písm. a), § 19 odst. 6 písm. b), § 19 odst. 7, § 20 odst. 3 písm. d), § 20 odst. 4 

písm. a) a § 20 odst. 4 písm. d)) 

 

Navrhuje se úprava textu spočívající ve zpřesnění obsahového vymezení položky, které vede 

k posílení právní jistoty účetních jednotek. 

 

 

K bodům 25, 26, 27, 31, 59, 60, 61, 65, 67, 79, 80 a 101  (§ 10 odst. 10 písm. a), § 10 

odst. 10 písm. b), § 10 odst. 10 písm. c), § 11 odst. 1, § 19 odst. 1 písm. e), § 19 odst. 2, 

§ 19 odst. 4, § 19 odst. 6 závětí, § 19 odst. 8, § 22 odst. 1 písm. h), § 22 odst. 1 písm. k) a 

§ 23 odst. 5 písm. c)) 

 

Navrhuje se upravit stávající terminologii používanou ve vyhlášce tak, aby byla v souladu 

s terminologií zákona o pojišťovnictví. 

 

K bodu 28 (§ 10 odst. 11) 

 

Navrhuje je se upravit obsahového vymezení položky tak, že se stanoví, že obsahem položky 

je investice, jejíž hodnota se používá ke stanovení hodnoty nebo výnosnosti pojištění nebo 
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investice, které slouží ke krytí závazků, přičemž se jedná o investice, jejichž výnos je navázán 

na vývoj určitého indexu (předem definovaného koše aktiv  - např. akcií). 

 

K bodu 29 (§ 10 odst. 12) 

Navrhuje se přesunout znění do odstavce 6, kam logicky zapadá, aby se docílilo větší 

přehlednosti a srozumitelnosti navrhované úpravy.  

 

K bodům 34, 47 a 109 (§ 12 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 5 a § 26 odst. 2 písm. a) 

bod 1.) 

 

Navrhuje se jazyková úprava. 

 

K bodu 35  (§ 12 odst. 2 písm. b))  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že položka F.II. v příloze 1 není členěna na podpoložky a ani 

k tomu není věcný důvod, navrhuje se upravit i text § 12 odst. 2 písm. b) a zároveň se 

navrhuje aktualizovat poznámku pod čarou č. 33. 

 

K bodu 36 (§ 13 odst. 1) 

 

V souvislosti se zrušením § 10 odst. 15, navrhuje se text vypustit pro nadbytečnost. 

 

K bodům 39 a 58 (§ 13 odst. 4 a § 18 odst. 4) 

 

Navrhuje se zrušit podpoložku a), neboť není významný důvod pro samostatné uvádění 

dohadných položek. V případě, že by šlo o významnou částku, pak s využitím principu 

významnosti, musí účetní jednotka o této skutečnosti uvést informace v příloze v účetní 

závěrce. 

 

K bodu 42 (§ 14 odst. 6) 

 

Navrhuje se doplnit nový odstavec zejména ve vazbě na úpravu oprav zásadních chyb a 

změny účetních metod tak, aby se posílila právní jistota účetních jednotek, jak postupovat 

v těchto případech, neboť jak vyhláška č. 500/2002 Sb., tak i vyhláška č. 501/2002 Sb. již tuto 

úpravu obsahují. 

 

K bodu 48 (§ 16 odst. 6) 

 

Navrhuje se upravit název položky tak, aby bylo zřejmé, že pojistné závazky jsou vystaveny i 

jiným rizikům než jen úrokové míře. Jedná se o další základní parametry v rezervě životních 

pojištění jako je předpoklad storna, úmrtnosti, nákladovosti atd. Dále se navrhuje zpřesnění 

obsahového vymezení položky. 

 

K bodu 49 (§ 16 odst. 8) 

 

Navrhuje se pouze sloučení jednotlivých písmen odstavce do souvislého textu, čímž dochází 

k větší srozumitelnosti pro uživatele. 

 

K bodu 50 (§ 16 odst. 9) 
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Navrhuje se zrušení odstavce 9 a přesun stávajícího textu do § 22 odst. 9 písm. d) tak, aby 

bylo dosaženo větší přehlednosti a srozumitelnosti právní úpravy. 

 

K bodu 51 (§ 16a odst. 2) 

 

Navrhuje se upravit název technické rezervy v souladu s § 16 odst. 6 a zrušení odkazu 

v souvislosti se změnami v § 16.  

 

K bodu 52 (§ 17) 

 

Navrhuje se zrušit souhrnnou položku a tím i celý paragraf včetně nadpisu pro nadbytečnost. 

 

K bodu 55 (§ 18 odst. 2) 

 

Navrhuje se zpřesnění obsahového vymezení položky a vzhledem k tomu, že poznámka pod 

čarou č. 12 je identická s poznámkou pod čarou č. 41, navrhuje se její nahrazení. 

 

K bodu 56 (§ 18 odst. 3) 

 

Navrhuje se úprava spočívající ve vypuštění odkazů na § 10 odst. 15, který by zrušen a na 

§ 15 odst. 8, který ani stávající znění vyhlášky neobsahuje. 

 

K bodu 68 (§ 19 odst. 9 písm. d)) 

 

Navrhuje se zpřesnění, ke kterému majetku, resp. cenným papírům, se vytvářejí opravné 

položky, to z důvodu zrušení jejich přecenění na reálnou hodnotu. 

 

K bodům 74 a 77 (§ 20 odst. 4, § 20 odst. 5 a 6) 

 

V souvislosti se změnou ve vymezení obsahu, uspořádání a označení výkazu zisku a ztráty 

podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU se taktéž navrhuje úprava pro 

pojišťovny týkající se zrušení položek „Mimořádné náklady“ a „Mimořádné výnosy“. 

 

K bodu 78 (§ 22 odst. 1) 

 

Navrhuje se upravit návětí odstavce 1 tak, aby logicky a jazykově navazovalo na následující 

text. 

 

K bodu 81 (§ 22 odst. 1 písm. l)) 

 

Ve vazbě na zrušení mimořádných položek se navrhuje úprava na informace uváděné 

v příloze v účetní závěrce. Účetní jednotky by měly poskytnout informace týkající se 

mimořádných nákladů nebo výnosů. 

 

K bodu 82 (§ 22 odst. 1 písm. n) a o)) 

 

Navrhuje se do přílohy v účetní závěrce doplnit informace týkající se metod použitých pro 

výpočet technických rezerv a také doplnění informací vztahujících se k dlouhodobému 

hmotnému a nehmotnému majetku účetní jednotky. 
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K bodu 83 (§ 22 odst. 2 písm. a)) 

 

Navrhuje se do přílohy v účetní závěrce u způsobů oceňování doplnit informace požadující 

uvedení pořizovací ceny nebo reálné hodnoty v případě investic tak, aby měl uživatel účetní 

závěrky všechny potřebné informace. 

 

K bodu 85 (§ 22 odst. 2 písm. n)) 

 

Navrhuje se text písmene upravit v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. d) směrnice 34/2013/EU. 

 

K bodu 87 (§ 22 odst. 2 písm. t)) 

 

V souvislosti se změnou návětí v § 22 odst. 1 se navrhuje vypustit stávající text pro 

nadbytečnost, neboť povinnost uvádět informace o událostech po rozvahovém dni je dána už 

zákonem o účetnictví. 

 

K bodu 88 (§ 22 odst. 4) 

 

Předmětem vyhlášky není stanovení formy, jakou by měly mít informace uváděné v příloze 

v účetní závěrce, účetní jednotka si formu může zvolit. Navrhuje se proto toto ustanovení 

zrušit pro nadbytečnost. 

 

K bodu 89 (§ 22 odst. 5) 

 

Navrhuje se zrušit odstavec 5 a nahradit jej obecným odkazem na vyhlášku č. 501/2002 Sb. 

uvedeným v § 25. 

 

K bodům 90 a 91 (§ 22 odst. 5 písm. a) a § 22 odst. 5 písm. b)) 

 

Požaduje se uvést v příloze v účetní závěrce informace o účetní jednotce, která je nejvyšší 

konsolidující účetní jednotkou, resp. nejnižší konsolidující účetní jednotkou. Navrhuje se 

stávající úpravu zpřesnit tak, aby bylo zřejmé, o jaké účetní jednotky se jedná. Navrhovaná 

úprava je shodná s úpravou ve vyhlášce č. 500/2001 Sb. a č. 501/2002 Sb. 

 

K bodu 92 (§ 22 odst. 5 písm. d) a e)) 

 

Pro správné vyhodnocení účetní závěrky je nezbytné, aby uživatelé účetní závěrky měli 

k dispozici informace o použitých účetních metodách nebo o čistém obratu účetní jednotky, 

který je rozdělen podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů. Navrhuje se proto úprava 

spočívající v doplnění požadavku na tyto informace v příloze účetní závěrky. Současně se ale 

v případě poskytování informací o čistém obratu navrhuje, aby tato informace nemusela být 

uváděna vždy, pokud by to vážně poškozovalo kteroukoli účetní jednotku. Nicméně účetní 

jednotka musí v příloze v účetní závěrce uvést, že tyto informace uvedeny nebyly.  

 

K bodu 93 (§ 22 odst. 7) 

 

Vyhláška č. 502/2002 Sb. se vztahuje na účetní jednotky, které jsou pojišťovnami nebo 

zajišťovnami, které jsou v souladu se zákonem o účetnictví i subjektem veřejného zájmu. 

Jediná účetní jednotka, na kterou se vyhláška vztahuje a není subjektem veřejného zájmu, je 

Kancelář pojistitelů. Informace požadované po subjektech veřejného zájmu tak, jak jsou ve 
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vyhlášce uvedeny, se v souladu s právem Evropské unie vztahují na obchodní společnosti, 

kterou Kancelář pojistitelů není. Jelikož činnost Kanceláře pojistitelů je odlišná od činnosti 

pojišťoven, požadované informace vztahující se na subjekty veřejného zájmu ani uvádět 

nemůže. Navrhuje se proto úprava spočívající ve vypuštění tohoto ustanovení pro 

nadbytečnost. 

 

V souvislosti s doplněním možnosti uvedené v příloze 4 použít pro stanovení výše rezervy na 

pojistná plnění nevyřízených událostí neživotního pojištění explicitní diskontování nebo 

odpočty, a to v případě zohlednění výnosů z investic. Součástí diskrece je požadavek na 

uvedení informací v příloze účetní závěrky. Navrhuje se proto tyto informace do přílohy 

v účetní závěrce doplnit. 

 

K bodu 94 (§ 23 odst. 1) 

 

Navrhuje se odstavec 1 zrušit, neboť se jedná o souhrnné ustanovení a zároveň odkaz na 

ustanovení § 22 odst. 2 písm. h) je chybné. 

 

K bodům 95, 96, 98, 99 a 117  (§ 23 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 1 písm. e), § 23 

odst. 3, § 23 odst. 4 a § 29 odst. 1) 

 

Navrhuje se zpřesnění stávajícího textu tak, aby se docílilo větší srozumitelnosti pro účetní 

jednotky. 

 

K bodům 97 a 100 (§ 23 odst. 2 a § 23 odst. 5) 

 

Navrhuje se změna, která souvisí s přečíslováním odstavců a odkazů na ně. 

 

K bodu 102 (§ 23 odst. 5 písm. d)) 

 

V souvislosti s přesunem textu písmene d) do odstavce 4, se navrhuje písmeno d) zrušit. 

 

K bodu 103 (§ 23 odst. 7) 

 

Navrhuje se, aby účetní jednotky v příloze v účetní závěrce uváděly informace pouze o 

celkové výši provizí, čímž dochází ke snížení administrativní zátěže dotčených účetních 

jednotek. 

 

K bodu 104 (§ 25) 

 

Zákon o účetnictví stanoví, který majetek a závazky se oceňují reálnou hodnotou a jak se 

reálná hodnota zjišťuje. Současně se do přílohy v účetní závěrce doplňují informace, které 

jsou obsahem ustanovení odstavců 3 a 4. Navrhuje se proto § 25 zrušit pro nadbytečnost. 

 

K bodu 105 (§ 26 odst. 1 a 2) 

 

V souladu se zákonem o účetnictví se jiný majetek než finanční nástroje nepřeceňuje na 

reálnou hodnotu. Přeceňování na reálnou hodnotu v případě finančních nástrojů je řešeno v 

§ 29, proto se navrhuje vypuštění stávajícího znění pro nadbytečnost. 

 

K bodu 106 (§ 26 odst. 1) 
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V souladu se zákonem o účetnictví může účetní jednotka ocenit podíl pořizovací cenou nebo 

ekvivalencí, proto se navrhuje taková úprava, aby nebyla v rozporu s tímto zákonem. 

 

K bodům 108, 110, 111 a 113 (§ 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 2 písm. a) bod 2., § 26 

odst. 2 písm. a) bod 3. a § 26 odst. 2 písm. c)) 

 

Navrhuje se sladit metodu ekvivalence se stávající vyhláškou č. 501/2002 Sb. tak, aby po 

zavedení jednotného odkazu v případě finančních nástrojů nedocházelo k nejistotě, podle 

kterého ustanovení postupovat. Sladění textu je však zpřesňujícího charakteru a k žádné 

změně metody nedochází. 

 

K bodu 114 (§ 27) 

 

V souladu se zákonem o účetnictví došlo ke zrušení ocenění pozemků a budov na reálnou 

hodnotu. Z tohoto důvodu se navrhuje zrušit celý § 27, který ocenění reálnou hodnotou u 

pozemků a budov řešil. 

 

K bodu 115 (§ 28 odst. 2 a 3) 

 

Navrhuje se doplnit požadavek, že se výpočet v případě technických rezerv provádí na 

základě uznávaných metod pojistné matematiky, obvykle používaných na trhu nebo 

uznávaných orgány dozoru nad pojišťovnami, přičemž tyto metody mohou pojistní 

matematici či odborníci uplatňovat za podmínek, které mohou být vymezeny vnitrostátními 

právními předpisy a při dodržení zásad pojistné matematiky, uznávaných v rámci koordinace 

základních pravidel pro obezřetnostní a finanční dozor nad činností v oblasti přímého 

životního pojištění. 

 

Zároveň se navrhuje úprava spočívající v přesunu stávajícího textu z § 29 odst. 2 do § 28 

odst. 3 tak, aby se docílilo větší přehlednosti a srozumitelnosti navrhované právní úpravy.  

 

K bodu 116 (§ 29 odst. 1) 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že § 29 se týká účetní metody vykazování oceňovacích rozdílů při 

uplatnění reálné hodnoty u jednotlivých druhů finančních nástrojů, navrhuje se vypuštění 

odstavce 1, neboť je pouze souhrnným ustanovením, které nemá vliv na způsob vykázání 

oceňovacích rozdílů.  

 

K bodu 118 (§ 29 odst. 2) 

 

Navrhuje se přesun textu odstavce 2 do § 28 odst. 3, kam logicky svým obsahem patří. 

 

K bodu 119 (§ 29 odst. 2) 

 

Navrhuje se úprava spočívající ve zpřesnění vykazování oceňovacích rozdílů, a to jak u 

cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, tak i u 

realizovatelných cenných papírů. Dále se navrhuje doplnění, jak postupovat v případě 

znehodnocení realizovatelných cenných papírů. 

 

K bodu 120 (§ 29 odst. 3 a 4) 
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V souvislosti s novelou zákona o účetnictví již nedochází u pozemků, budov a předmětů a děl 

kulturní a umělecké kulturní hodnoty k přecenění na reálnou hodnotu. Oceňovací rozdíly 

týkající se akcií a ostatních podílů s proměnlivým výnosem a investic v investičních 

sdruženích jsou pokryty odstavci 1 a 2, zápůjčky a úvěry se na reálnou hodnotu nepřeceňují. 

Vzhledem k těmto důvodům se navrhuje zrušení odstavců pro nadbytečnost. 

 

K bodům 122, 123, 124 a 125 (§ 29 odst. 4, § 29 odst. 4 písm. a), § 29 odst. 4 písm. b) 

a § 29 odst. 4 písm. c) 

 

Navrhuje se sladit vykazování zajišťovacích derivátů se stávající vyhláškou č. 501/2002 Sb. 

tak, aby po zavedení jednotného odkazu v případě finančních nástrojů nedocházelo 

k nejistotě, podle kterého ustanovení postupovat. Sladění textu je však zpřesňujícího 

charakteru a k žádné změně metody nedochází. 

 

K bodu 126 (§ 29 odst. 5) 

 

Navrhuje se nahradit stávající text obecnějším ustanovení tak, aby byly postihnuty všechny 

finanční nástroje a operace s nimi. 

 

K bodu 128 (§ 32 odst. 3) 

 

Navrhuje se sladit stávající znění s ustanovením § 19 odst. 9 písm. d) týkajícím se tvorby a 

použití opravných položek u majetku. 

 

K bodu 129 (§ 32 odst. 5) 

 

Navrhuje se doplnění nového odstavce 5 týkajícího se kurzových rozdílů v případě majetku 

vedeného v cizí měně, u kterého se vytvářejí opravné položky. Dochází tím k posílení právní 

jistoty účetních jednotek v případě používání cizí měny. 

 

K bodu 130 (§ 33 odst. 1) 

 

Navrhuje se úprava spočívající ve vypuštění nadbytečného textu, neboť v souladu se zákonem 

o účetnictví se budovy a stavby, které jsou vykazovány v položce „C.I. Pozemky a stavby“, 

nepřeceňují na reálnou hodnotu, a tudíž se odpisují. 

 

K bodu 131 (§ 33 odst. 4) 

 

Navrhuje se vypustit text pro nadbytečnost z toho důvodu, že odkazy na odstavce 3 a 4 

nedávají smysl. Již z označení „ostatní“ vyplývá jiný, než upravený v předchozích odstavcích 

a odkaz v odstavci 4 na odstavec 4 je sám o sobě matoucí. 

 

K bodu 132 (§ 33 odst. 5) 

 

V souladu se zákonem o účetnictví se již pozemky a stavby neoceňují reálnou hodnotou, proto 

se navrhuje doplnit ustanovení týkající se odpisování tak, aby byla posílena právní jistota 

účetních jednotek. 

 

K bodu 134 (§ 34 odst. 1) 
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V souvislosti se zrušení § 17 se navrhuje zrušit i odstavec 1 pro nadbytečnost. 

 

K bodům 135 a 136 (§ 37 odst. 1 a § 37 odst. 2) 

 

Navrhuje se úprava pouze normativního charakteru, kdy nedochází k žádné věcné úpravě, 

dochází pouze ke zpřesnění s cílem zvýšit srozumitelnost stávající úpravy. 

 

K bodu 140 (§ 43 odst. 1) 

 

Navrhuje se doplnit informace v příloze v konsolidované účetní závěrce i ty, které se uvádějí 

podle § 23 a dále se navrhuje jazyková úprava.  

 

K bodu 143 (§ 43 odst. 3) 

 

Navrhuje se využít možnosti dané členským státům článkem 28 odst. 3 Směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady 2013/34/EU ohledně skutečnosti neuvádět některé informace v příloze 

v konsolidované účetní závěrce, pokud by toto uvedení vážně poškozovalo kteroukoli účetní 

jednotku konsolidačního celku. Nicméně účetní jednotka musí uvést v příloze 

v konsolidované účetní závěrce, že využila možnosti informace neuvádět. Tato diskrece již 

byla zapracována do vyhlášek č. 500/2002 Sb. a č. 501/2002 Sb. 

 

K bodům 144, 145, 146, 147, 148, 150 a 151 (příloha 1 Aktiva bod C.III.2. písm. a), 

příloha 1 Aktiva bod C.III.2. písm. b), příloha 1 Aktiva bod C.III.2. písm. c), příloha 1 

Aktiva bod G.III., příloha 1 Aktiva bod G. III. písm. a), příloha 1 Pasiva bod H.II. a 

příloha 1 Pasiva bod H.II. písm. a)) 

 

Navrhuje se úprava ve vazbě na změny v obsahovém vymezení položek. 

 

K bodu 149 (příloha 1 Pasiva položka C.8.) 

 

Navrhuje se zrušit položku C.8. pasiv, neboť vyhláškou č. 252/2015 Sb. byly zrušeny pouze 

položky C.7. a C.9. pasiv. Správně však měla být zrušena i položka C.8. pasiv. Na tiskovou 

chybu bylo upozorněno Sdělením ve Finančním zpravodaji č. 6/2016.  

 

K bodu 152, 153, 154, 155 a 157   (příloha 4 bod A.3., příloha 4 bod B., příloha 4 bod C, 

příloha 4 bod D.1. písm. a) a příloha 4 bod D.1. písm. c)) 

 

Navrhuje se úprava ve vazbě na změny v § 16 a § 19. 

 

K bodu 156 (příloha 4 bod D.1. písm. b)) 

 

Výše technických rezerv se obecně stanoví na základě pojistně matematických metod, pokud 

však nejsou požadované údaje k dispozici, je nutno výši rezervy stanovit na základě 

kvalifikovaného odhadu, proto se navrhuje zpřesnění stávajícího znění. 

 

K bodu 158 (příloha 4 bod D.1. písm. d)) 

 

Navrhuje se úprava, že se od výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených událostí odečítají 

zpětně získatelné částky, které vyplývají např. z nabytí zákonného vlastnictví pojištěného 
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majetku – jedná se o situaci, když pojišťovna v případě likvidace pojistné události 

v neživotním pojištění nahradí celkovou hodnotu škody na majetku, dochází ze zákona ke 

změně vlastnictví tohoto poškozené majetku na pojišťovnu. Tzn. pojišťovna je vlastníkem 

např. vraku auta, pokud vyplatila částku ve výši hodnoty vozu před nehodou. 

 

K bodu 159 (příloha 4 bod D.1. písm. f)) 

 

Stávající znění zakazovalo použít při výpočtu rezervy na pojistná plnění nevyřízených 

pojistných událostí v neživotním pojištění diskontování nebo odpočtu, což bylo ve své 

podstatě nesprávné. Navrhuje se, i v souvislosti s využitím možnosti využít explicitního 

diskontování, nepovolit pro výpočet rezervy pouze implicitní diskontování, kdy je efekt 

časové hodnoty peněz zahrnut do (uznávaných) pojistně matematických postupů, aniž by bylo 

explicitně deklarováno, že se jedná o odhad současné hodnoty této rezervy. 

 

K bodu 160 (Příloha 4 bod D.1. písm. g)) 

 

Navrhuje se využití možnosti dané členským státům článkem 60 odst. 1 písm. g) Směrnice 

Rady 91/674/EHS použít pro stanovení výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených událostí 

neživotního pojištění explicitní diskontování nebo odpočty, a to v případě zohlednění výnosů 

z investic. Při explicitním diskontování je metodika výpočtu rezervy nastavena 

matematickými postupy a poté je explicitně stanoveno, že výše rezervy je upravena o časovou 

hodnotu peněz, tedy diskontována. 

 

 

K Čl. II 

 

1. Navrhuje se standardní přechodné ustanovení.  

 

K Čl. III 

 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2018. 
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