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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                        VII. 

 

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 

 

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 7. 8. 2017, s termínem dodání 

stanovisek do 28. 8. 2017 do konce pracovní doby. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Povinná připomínková místa napojená na eKLEP 

Připomínkové 

místo 
Č. 

př. 

Z/

D 
Připomínky Vypořádání. 

MZE 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K čl. I 

K bodům 15, 69 a 70  

Doporučujeme novelizační body sloučit do jednoho novelizačního 

bodu.  

Odůvodnění:  

Jedná se o stejnou změnu v několika ustanoveních, kterou lze 

vyjádřit v jednom novelizačním bodě.  

Obdobnou úpravu doporučujeme provést i u dalších novelizačních 

bodů, kde se provádějí stejné zněny v několika ustanoveních (např. 

body 61 a 65 a body 147 a 150).    

 

Nevyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. D 

 

K bodu 78 

Doporučujeme na konci textu novelizačního bodu doplnit tečku.  

Odůvodnění:  

Jedná se o legislativně technickou úpravu.  

Vyhověno. 

 

 3. D K bodu 128 

Doporučujeme slova „a za slova“ nahradit slovy „a za slovo“.  

Odůvodnění:  

Jedná se o legislativně technickou úpravu, kde se vkládají nová slova 

Vyhověno. 
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za slovo „, se“. 

MMR 4. D Chybně uvedený název navrhovaného právního předpisu. Vyhověno. 

MPO 5.  D V příloze materiálu III., Návrh ODŮVODNĚNÍ, OBECNÁ ČÁST, 

bod 87: doporučujeme vypustit slovo "se" za slovem "navrhuje" 
Vyhověno. 

 6. D V příloze materiálu III., Návrh ODŮVODNĚNÍ, OBECNÁ ČÁST, 

bod 158: doporučujeme začátek první věty odstavce upravit v tomto 

znění "Navrhuje se úprava, že se od výše rezervy na pojistná plnění 

nevyřízených událostí odečítají zpětně získatelné částky, … 

Vyhověno. 

Úřad vlády - 

OKOM 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 

usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 

znění. 

Předkladatel nesplnil povinnost uvést v odůvodnění důvody pro 

uplatnění požadavků nad rámec požadavků stanovených předpisy 

EU ve smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k 

aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti České republiky pro rok 2016 a další. 

Formální podoba obou srovnávacích tabulek (ST) je nesprávná – 

správný postup je v daném případě takový, že předmět návrhu se 

doplní do již existujících ST ke směrnicím 31991L0674 a  

32013L0034 (doplní se tedy údaje k čl. 60/1/g druhému a třetímu 

pododstavci směrnice 1991/674/EHS, resp. k čl. 28/3 větám třetí až 

páté směrnice 2013/34/EU, a to nikoli slovním označením 

předloženého návrhu, tj. návrh vyhlášky .., ale uvedením 

identifikačního kódu 9005, tj. ID tohoto návrhu). 

Rozdílová tabulka obsahuje některé nepřesnosti: bod 93 je 

Vyhověno. 
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transpozicí čl. 60/1/6 třetího pododstavce, k bodu 143 je třeba 

upřesnit transponované ustanovení na „čl. 28 odst. 3 věty třetí a 

pátá“, poslední transponované ust. se netýká bodu 159, ale 160 

návrhu.  

 
 

 

 

 

 

 

 8. D K bodu 115 - § 28 odst. 2: 
Do návrhu se zavádí odkaz na „uznávané metody pojistné 

matematiky“. Doporučujeme do odůvodnění návrhu uvést, jakým 

způsobem jsou tyto metody uznávány. Obdobně tak činí i směrnice 

91/674/EHS, když v preambuli upřesňuje, že jde o metody „obvykle 

používané na trhu nebo uznávané 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. 

Vyhověno. 

 

Další připomínková místa napojená na eKLEP 

Připomínkové 

místo 
Č. 

př. 

Z/

D 
Připomínky Vypořádání. 

KAČR 9. 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

Ustanovení § 13 odst. 2 vyhlášky 

Položka „G.I. Naběhlé úroky a nájemné“ obsahuje podle 

navrhované úpravy výnosové úroky bez další specifikace. 

Navrhujeme upřesnit, že se jedná o výnosové úroky s výjimkou 

naběhlých výnosů, které představují příslušenství k položkám 

„C.II.“, „C.III.“ a C.IV“.  

Vyhověno. 

 

 

 

 

 10. 

 

D Ustanovení § 14 odst. 6 vyhlášky 

V textaci definice položky „A.VI. Nerozdělený zisk“ je zahrnuto 

nepřesné vysvětlení, že „Položka dále obsahuje změny účetních 

Nevyhověno. 

Navrhovaná úprava je shodná s úpravou 

uvedenou ve vyhlášce č. 501/2002 Sb., 
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metod a opravy zásadních chyb minulých účetních období.“ 

Navrhujeme upravit následovně: „Položka dále obsahuje dopady 

změn účetních metod a opravy zásadních chyb minulých účetních 

období.“ 

v platném znění. 

 

 11. D Ustanovení § 26 odst. 2 bod 3. b) vyhlášky 

Textace k vysvětlení účtování výnosů z přecenění ekvivalencí 

definuje, že „částka, o kterou zisk z ocenění podílu ekvivalencí 

uvedený ve výkazu zisku a ztráty, převyšuje částky uvedené 

v písmenu a) bodě 1, se převede do fondů uváděných v položce 

„A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ pasiv.“ 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že toto vysvětlení může být zavádějící, když říká, že 

zisk z ocenění se uvádí ve výkazu zisku a ztráty. 

Návrh řešení  

Navrhujeme upravit následovně: „částka, o kterou zisk z ocenění 

podílu ekvivalencí, převyšuje částky uvedené v písmenu a) bodě 1, 

se zaúčtuje do fondů uváděných v položce „A.IV. Ostatní kapitálové 

fondy“ pasiv.“ 

Nevyhověno. 

V uvedeném ustanovení došlo pouze ke 

gramatické úpravě a nikoli věcné úpravě. 

Navíc stávající úprava je v souladu 

s úpravou uvedenou ve vyhlášce 

č. 501/2002Sb., v platném znění. 

 

 12. D Ustanovení § 33 odst. 5 vyhlášky 

Navrhovaná úprava prezentace odpisů v účetních výkazech 

pojišťoven požaduje zahrnutí odpisů dlouhodobého hmotného 

majetku vykazovaného v položce F.I. aktiv do položek Netechnického 

účtu „III.8. Ostatní náklady“ nebo v Technickém účtu k životnímu 

pojištění v položce „II.8.c) Správní režie“. V případě odpisů majetku 

vykazovaného v položce „C.I. Pozemky a stavby“ požaduje zahrnutí 

odpisů do položek Technického účtu k neživotnímu pojištění I.5.a) 

nebo v Technickém účtu k životnímu pojištění v položce II.9.a). 

Položka II.9.a) představuje položku nákladů na správu investic 

Vyhověno jinak. 

Návrh úpravy převzat dle připomínky ČAP. 
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včetně úroků. 

Návrh řešení  

Navrhujeme, aby odpisy aktiv zahrnuté v položce F.I. byly uváděny 

v Technickém účtu k neživotnímu pojištění a v Technickém účtu 

k životnímu pojištění. Tato změna více odpovídá zavedené praxi a 

jsme názoru, že adekvátněji zohledňuje správnost výsledku 

technického účtu k neživotnímu pojištění.  

Odpisy aktiv v položce „C.I. Pozemky a stavby“ navrhujeme uvádět 

v položkách Netechnického účtu a v Technickém účtu k životnímu 

pojištění v souladu s vykazováním ostatních nákladů a výnosů 

z investic. Odkaz na položku Technického účtu k neživotnímu 

pojištění I.5.a) odkazuje navíc na neexistující položku. Odpisy těchto 

položek představují spíše změnu hodnoty těchto investic než náklady 

na jejich správu. 

Navrhujeme tudíž text upravit následovně: 

„Odpisy se uvádějí v Technickém účtu k neživotnímu pojištění 

v položce „I.7.c) Správní režie nebo v Technickém účtu k životnímu 

pojištění v položce „II.8.c) Správní režie“ v případě dlouhodobého 

hmotného majetku vykazovaného v položce F.I. aktiv. V případě 

dlouhodobého hmotného majetku vykazovaného v položce „C.I. 

Pozemky a stavby“ se odpisy uvádějí v Netechnickém účtu v položce 

III.5.b) nebo v Technickém účtu k životnímu pojištění v položce 

II.9.b).“ 

 13. D Provázanost s vyhláškou č. 501/2002 Sb. a přechodná ustanovení 

vyhlášky 

a) Navrhované budoucího znění § 3 odst. 6 vyhlášky účinné od 1. 

ledna 2018 by podle předloženého návrhu mělo odkazovat na již 

neplatné a neúčinné znění vyhlášky č. 501/2002 Sb. platné k 31. 

 

 

Nevyhověno. 

Odkaz na neúčinný právní předpis se 

objevuje v platných a účinných právních 

předpisech a není ničím výjimečný. 
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prosinci 2017, což může mezi uživateli vyvolávat nejednoznačnost 

a pochybnost, zda daný odkaz je správný, pokud by odkazoval na 

již neplatné a neúčinné znění vyhlášky č. 501/2002 Sb. Je i 

otázkou, zda toto řešení je legislativně správné, aby v jednom 

platném a účinném právním předpisu byl odkaz na jiný právní 

předpis, který je již neplatný a neúčinný. 

 
 

b) Zároveň si nejsme jisti, zda navrhované nové znění vyhlášky 

obsahuje nějaké přechodné ustanovení, které by vysvětlovalo, jak 

přejít z aplikace pravidel podle současného znění vyhlášky na 

navrhované znění platné a účinné od 1. ledna 2018. 

Návrh řešení  

a) Navrhujeme detailně zvážit jednoznačnost a správnost tohoto 

postupu. Jako alternativy navrhujeme např. aktuální znění 

vyhlášky č. 501/2002 Sb. (tj. znění účinné k 31. prosinci 2017) 

vyčlenit do samostatné vyhlášky nebo příslušné paragrafy a 

ustanovení z vyhlášky č. 501/2002 Sb. zakomponovat přímo do 

nově navrhovaného znění vyhlášky účinné od 1. ledna 2018. 

 

Případně zvážit jiné možnosti řešení. 

 

b) Z pohledu klasifikace a ocenění platných v současné a 

navrhované budoucí úpravě doplnit přechodná ustanovení.  

 

Např. v současné chvíli podle § 25 odst. 1 a § 29 odst. 2 vyhlášky 

jsou investice oceňovány na reálnou hodnotu a oceňovací rozdíly 

se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Po aplikaci vyhlášky účinné 

od 1. ledna 2018 budou dle § 29 odst. 2 oceňovací rozdíly 

realizovatelných cenných papírů vykazovány ve vlastním 

Důvodem takovéto úpravy je skutečnost, že 

některá ustanovená týkající se, zejména 

finančních nástrojů, nejsou vyhláškou č. 

502/2002 Sb., upravena již ve stávajícím 

znění a jsou řešena odkazem právě na 

vyhlášku č. 501/2002 Sb., přičemž by při 

převodu textu mohlo dojít k opomenutí či 

chybě. 

  

Nevyhověno. 

Přechodné ustanovení není třeba, neboť 

nedochází k žádné změně ve způsobu 

účtování ani vykazování. Sdělením ve FZ 

č. 6/2016 

(http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-

zpravodaj/2016/financni-zpravodaj-cislo-

62016-24923) byl upraven přechod 

z ocenění reálnou hodnotou na ocenění 

pořizovací cenou v případě dluhových 

cenných papírů a účastí . Tento přechod 

v souladu s požadavky zákona o účetnictví 

musel být učiněn k 1. dni účetního období 

počínajícího 1.1.2017 a později. To 

znamená, že k datu navrhované účinnosti 

vyhlášky by již účetní jednotka měla mít 

tento přechod vyřešen. Problematika 

konzultována s ČAP. 
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kapitály, tj. v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“.  

 
Tudíž může nastat nejednoznačnost ohledně určení výše oceňovacích 

rozdílů k 1. lednu 2018 pro investice pořízené před 1. lednem 2018. Tj. 

některé účetní jednotky mohou považovat v takovém případě oceňovací 

rozdíly k 1. lednu 2018 za nulové neboli budou považovat, že daná 

investice byla pouze pro účely stanovení výše oceňovacích rozdílů 

pořízena až 1. ledna 2018. Nebo jiné účetní jednotky mohou zpětně 

odúčtovat nerealizované oceňovací rozdíly ze zisků a ztrát minulých 

období do oceňovacích rozdílů, např. z důvodu, aby sjednotily přístup 

v účetnictví pro statutární účely s reportingovými povinnostmi („balíčky“) 

vůči své zahraniční konsolidující mateřské společnosti. 

 

Další připomínková místa nenapojená na eKLEP 

Připomínkové 

místo 
Č. 

př. 

Z/

D 
Připomínky Vypořádání. 

ČAP 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K důvodové zprávě 

1. Domníváme se, že odůvodnění návrhu nové úpravy není zcela 

přesné.  Novelizace vyhlášky 502/2002 Sb. je primárně iniciovaná 

tím, že vyhláška není v souladu se zákonem o účetnictví a také proto, 

že novelou zákona o pojišťovnictví je potřeba do účetních předpisů 

doplnit ty části směrnice 91/674/EHS, které byly dříve obsaženy 

v zákoně o pojišťovnictví. 

Jako druhotný problém se řeší vzhledem k uvedeným důvodům 

nemožnost aplikovat záměr přímé implementace IFRS (tak jako u 

bankovních institucí). Zákon o účetnictví a tedy následně potažmo i 

vyhláška, má/měl sice implementovat směrnici 2013/34/EU, který 

pouze upravuje, kdo a kdy může nebo musí IFRS použít, přičemž 

žádným způsobem nepředjímá povinnost přímého použití IAS 39 

nebo IFRS 9. 

Vzhledem k uvedeným důvodům se řeší alternativou implementace 

Vyhověno částečně. 

V odůvodnění vysvětleno. 

 

Vyhláška č. 502/2002 Sb. již dříve 

reagovala na změnu zákona o 

pojišťovnictví a příslušné části směrnice 

91/674/EHS byly do vyhlášky 

transponovány – viz příloha č. 4.  

Sdělením ve FZ č. 6/2016 

(http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-

zpravodaj/2016/financni-zpravodaj-cislo-

62016-24923) byl upraven přechod 

z ocenění reálnou hodnotou na ocenění 

pořizovací cenou v případě dluhových 

cenných papírů a účastí . Tento přechod 
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zásad IAS 39 a to nestandardně odkazem na do budoucna mrtvé 

znění vyhlášky 501/2001 Sb., přičemž je možné, že uvedené řešení 

bude mít dopad do HV jednotlivých společností, protože se jedná o 

změnu oceňování AFS. 

2. Vyhláška 502/2002 provádí zákon o účetnictví, který by měl 

implementovat směrnici 2013/34/EU, ta žádným způsobem 

nepředjímá použití IAS 39 nebo IFRS 9, ale v souladu se směrnicí 

2002/1606/EU upravuje, kdo a kdy může nebo musí IFRS použít. 

Tím, že vyhláška je určena pro pojišťovny, navíc musí být v souladu 

se směrnicí 91/674/EHS  k roční účetní závěrce a konsolidované 

účetní závěrce pojišťovacích podniků. Novelizace vyhlášky 

502/2002 Sb. je ale nutná proto, že vyhláška není v souladu se 

zákonem o účetnictví a také proto, že novelou zákona o 

pojišťovnictví je potřeba do účetních předpisů doplnit ty části 

směrnice 91/674/EHS, které byly dříve obsaženy v zákoně o 

pojišťovnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosíme vysvětlit, proč jsou do vyhlášky implementovány pouze 

dílčí části Mezinárodních účetních standardů. Tento princip 

považujeme za nestandardní.  

v souladu s požadavky zákona o účetnictví 

musel být učiněn k 1. dni účetního období 

počínajícího 1.1.2017 a později. To 

znamená, že k datu navrhované účinnosti 

vyhlášky by již účetní jednotka měla mít 

tento přechod vyřešen.  

 

Problematika nejen finančních nástrojů 

byla průběžně konzultována s ČAP. 

Směrnice 91/674/EHS v čl. 1 odst. 1 řeší 

vztah ke směrnici 78/660/EHS, resp. 

směrnici 2013/34/EU. Z této provázanosti 

vyplývá, že pojišťovny použijí čl. 8 

směrnice 2013/34/EU. Tento článek 

nestanoví, kdo a kdy může nebo musí 

použít IFRS (to naopak jasně stanoví 

nařízení č. 1606/2002). Tento článek řeší 

oceňování a vykazování finančních nástrojů 

– v podstatě implementací IAS 39. 

Nicméně, v souladu s odstavcem 6 může 

členský stát povolit nebo vyžadovat použití 

mezinárodních účetních standardů pro 

zachycování, oceňování finančních nástrojů 

a uvádění informací o nich. Současně však 

není používán přímo IAS 39 nebo IFRS 9, 

ale český právní předpis – vyhláška 

č. 501/2002 Sb. s účinností k 31.12.2017. 

 

 

Tato připomínka je neprosto nekonzistentní 

se zbytkem připomínky. 
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 15.  Dále poukazujeme na rozdílovou tabulku, kde by podle našeho 

názoru měl být ve sloupci ustanovení odkaz na bod 160 ne na bod 

159. 

Vyhověno 

 16. 

 

D 

 
K § 22 písm. odst. 1, písm. n) a o)  

Navrhujeme text upravit takto:  

n) o použitých metodách výpočtu jednotlivých technických rezerv, 

o) za každou skupinu dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku o pořizovací ceně, přírůstkách, úbytcích a převodech během 

účetního období, o konečném zůstatku na konci účetního období a 

dále obdobné informace o oprávkách a opravných položkách 

vztahujících se k tomuto majetku, případně o výši úroků, pokud 

účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku. 

Odůvodnění: 

Jedná se o gramatickou úpravu v návaznosti na znění návětí § 22 

odst. 1. 

Vyhověno. 

 

 17. 

 

D 

 
K § 22, odst. 2, písm. n)  

Prosíme vysvětlit důvod změny terminologie 

Odůvodnění: 

Namísto „vyplacených“ odměn je použit pojem „přiznaných“ 

odměn. Prosíme o vysvětlení a doplnění odůvodnění uvedené 

změny, důvodová zpráva tuto změnu věcně nezdůvodňuje. 

Nevyhověno. 

V odůvodnění k bodu 85 uveden důvod 

změny terminologie. 

 18. 

 

D 

 
K § 23 odst. 4  

Navrhujeme pojem „zůstatek“ nahradit pojmem „výsledek“ 

Odůvodnění: 

Považujeme za vhodné dodržet stejnou terminologii jako 

v neživotním pojištění. Pokud použití pojmu „zůstatek“ vyplývá 

z jiného uvažovaného obsahu tohoto pojmu, prosíme o vysvětlení.    

Důvodová zpráva hovoří pouze o zpřesnění stávajícího textu tak, aby 

se docílilo větší srozumitelnosti pro účetní jednotky, přičemž se 

domníváme, že k uvažovanému výsledku se použitím shora 

uvedeného pojmu nedospělo. 

Vyhověno. 
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 19. 

 

D 

 
K § 33 odst. 5  

Navrhujeme text „ …v Technickém účtu k neživotnímu pojištění 

v položce 1.5 a)…“ nahradit pojmem Netechnickém účtu III.5.a) 

Odůvodnění: 

Neživotní účet má pohyb v investicích evidován v netechnickém 

účtu 

Vyhověno. 

 

 20. 

 

D 

 
K § 3 odst. 6 

  Navrhujeme relevantní ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb.,     

502/2002 Sb., na které navrhované ustanovení §3 odst. 6 odkazuje, 

uvést v textu vyhlášky doslovně.      

Odůvodnění: 

Považujeme takto formulované ustanovení pro účetní jednotky za 

zcela neurčité, neboť není jednoznačné, v jakém rozsahu a které 

konkrétní paragrafy vyhlášky č. 501/2002 Sb. se na pojišťovny 

uplatní.  Zároveň legislativní konstrukci, spočívající v odkazu na 

znění účinné k 31. 12. 2017 považujeme za nepraktickou, protože 

účetním jednotkám neusnadní orientaci v aplikovatelných 

právních povinnostech ve chvíli, kdy vyhláška 501/2002 Sb. 

dozná výrazných změn. Vždy pak bude nezbytné dohledat již 

neúčinné časové znění, aplikovatelné na pojišťovny. Pro lepší 

srozumitelnost vyhlášky navrhujeme relevantní ustanovení 

vyhlášky č. 501/2002 Sb. v plné textaci uvést jako samostatné 

ustanovení novelizovaného znění vyhl. č. 502/2002 Sb. a zvýšit 

tak jednoznačnost právní úpravy a právní jistotu pojišťoven. 

Nevyhověno. 

Ustanovení obsahuje dovětek „pokud není 

stanoveno jinak“. 

 

 

 21. D K § 29, odst. 4, písm. b) 

 Prosíme o vysvětlení. 

Předpokládáme, že se má jednat o přenos úpravy ze stávající 

vyhlášky č. 501/2002 Sb., a sice § 70, odst 3, který by měl být, podle 

souběžně probíhajícího MPŘ z textu vypuštěn: 

U zajišťovacích derivátů, pro něž je použita metoda zajištění 

peněžních toků, jsou oceňovací rozdíly vztahující se k zajišťovanému 

riziku vykázány v příslušné položce pasiv. Zisky nebo ztráty z 

Nevyhověno. 

Návrh vyhlášky má úpravu odpovídající 

IAS 39, tedy platnému znění vyhlášky 

č. 501/2002 Sb., tzn. jde o zachování 

stávajícího stavu. Naproti tomu  

navrhovaná úprava ve vyhlášce 

č. 501/2002Sb. již reaguje na novou úpravu 

uvedenou v IFRS 9. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASNKA871)



11 
 

ocenění zajišťovacích derivátů jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty 

ve stejných obdobích, kdy jsou ve výkazu zisku nebo ztráty vykázány 

náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými nástroji. 

 

Významově si však texty obou návrhů vyhlášek neodpovídají, aby 

tomu tak bylo, tak by měla v návrhu uvedeného ustanovení poslední 

věta končit „…náklady a výnosy spojené se zajišťovanými nástroji.“  

 
Pokud by text zůstal ve stávajícím znění, není nám jasný postup účtování a 

vykazování. Zatímco v jednom případě se jedná o předmět zajištění, ve 

druhém případě se jedná o nástroj zajištění. Není tak zřejmý záměr 

předkladatele, zda záměrně mění postupy, nebo zda se jedná o legislativní 

opomenutí. 

 

 

Bez připomínek:  

MK, MSp, MZD, MO, MZV, MPSV, MD, MŠMT, MV, Úřad vlády VVaI, Úřad vlády VÚV, ČNB, ČSÚ, NKÚ a ČMKOS 

 

V Praze dne 18. 10. 2017 
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