
Znění dotčených ustanovení vyhlášky 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

503/2002 Sb. 
VYHLÁŠKA 

ze dne 6. listopadu 2002, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny pro zdravotní pojišťovnypro účetní 

jednotky, které jsou zdravotními pojišťovnami 
 
Změna: 475/2003 Sb. 
Změna: 547/2004 Sb. 
Změna: (…) 
 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2 , § 14 odst. 1 , 
§ 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona 
č. 353/2001 Sb. , (dále jen "zákon"): 
 

(…) 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
(K § 4 odst. 8 zákona ) 

 
HLAVA I 

 
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 
(…) 

 
§ 4 

 
(1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k 

této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto 
položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání a označovánía 
označování. Nové položky lze vložit v případě, že jejich obsah není součástí žádných 
jiných položek požadovaných ve stanoveném uspořádání a uvedeném podrobnějším 
členění. 
 

(2) Položky rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých a 
malých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem položky; 
položky lze členit na podpoložky. Výpočtové položky se označují znaménky "+" a "-". 
 

(3) Každá z položek rozvahy (bilance) a z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též 
informaci o výši této položky vykázané za bezprostředně předcházející účetní období (dále 
jen "minulé účetní období"). V rozvaze (bilanci) se výše jednotlivých položek aktiv za minulé 
účetní období uvádí v čisté výši snížená o oprávky oprávky opravné položky a oprávky. V 
případě, že informace vykazované za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví 
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se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 6 zákona a v 
příloze k účetní závěrce se tato úprava odůvodní. 
 
(…) 
 

§ 5 
 
(…) 
 

(3) V rozvaze (bilanci) za běžné účetní období se uvádí u položek "A. Dlouhodobý 
nehmotný majetek", "C. Dlouhodobý hmotný majetek" a "D. Dlouhodobý finanční majetek" 
podle charakteru aktiv v ní uváděných 
a) výše neupravená o opravné položky a oprávky, 
  
b) výše opravných položek a oprávek k nim se vážících, není-li dále stanoveno jinak, 
  
c) výše snížená o opravné položky a oprávky. 
V rozvaze (bilanci) za minulé účetní období se uvedené položky uvádějí jen ve výši snížené o 
opravné položky a oprávky. 
V rozvaze (bilanci) za minulé účetní období se uvedené položky uvádějí jen ve výši 
snížené o opravné položky a oprávky.Pohyb aktiv v těchto položkách se uvádí v ocenění, 
ve kterém byly zachyceny v rozvaze (bilanci) na počátku účetního období. 
 

(4) Vztahuje-li se určité aktivum nebo pasivum k více než jedné položce 
uspořádání a členění, jejich vztahy k jiným položkám se uvádějí v příloze v účetní 
závěrce, pokud je taková informace nezbytná pro sestavení jasné a přehledné účetní 
závěrky. 
 

(…) 
 

§ 9 
 

(…) 
 

(8) V položce „G.I.a) dohadné položky aktivní“ uvádějí zdravotní pojišťovny v 
oblasti veřejného zdravotního pojištění dohadné položky, které vytvářejí pouze, pokud 
tak stanoví zvláštní právní předpis.18) 

 
__________ 
18) Vyhláška č. 227/1998 Sb. , kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů 
veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných 
převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze 
zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů 
veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti 
vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních 
pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 41/2000 Sb. , kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů 
Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného 
zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany. 
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§ 10 
 

(…) 
 

(11) V položce E.II.a) dohadné položky pasivní“ uvádějí zdravotní pojišťovny v 
oblasti veřejného zdravotního pojištění dohadné položky, které vytvářejí pouze, pokud 
tak stanoví zvláštní právní předpis.18) 
 
(…) 
 

§ 21 
 

(1) Zdravotní pojišťovny v oblasti veřejného zdravotního pojištění vytvářejí 
opravné položky, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.18) Ustanovení 
§ 5 odst. 3 platí přiměřeně. 

 
 
(…) 
 

§ 23 
 

(1) Zdravotní pojišťovny v oblasti veřejného zdravotního pojištění vytvářejí 
rezervy, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.18) 
 
(…) 
 
Příloha č. 1 
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) 
 
AKTIVA 
 
(…) 
 
F.II. Ostatní aktiva 
(…) 
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně, 
     z toho: 
     Zvláštní   bankovní   účty 
     1.   základního   fondu 
     (…) 
     10. rezervy na neuzavřené soudní spory 
 
(…) 
 
PASIVA 
 
(…) 
 
B. Rezervy 
1. Rezervy na ostatní rizika a ztráty  1. Ostatní rezervy 
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Příloha č. 3 
Směrná účtová osnova pro zdravotní pojišťovny 
 
(…) 
 
Účtová třída 4 - Účty jmění a dlouhodobých závazků 
Účtové skupiny: (…) 
 

Rezervy na ostatní rizika a ztráty 
Rezervy 


