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Připomínky Komory auditorů ČR k návrhu novely vyhlášky MF ČR č. 502/2002 Sb. 
 
 
Velmi si vážíme možnosti vyjádřit se k návrhu novely výše uvedené vyhlášky a předkládáme 
Vám naše připomínky. Navrhujeme vykazovat u pojišťoven oceňovací rozdíly z realizovatelných 
cenných papírů stejně jako u ostatních podnikatelů a bank proti oceňovacím rozdílům z vlastního 
kapitálu a dále navrhujeme ze stejných důvodů zachovat účtování vlastních akcií proti vlastnímu 
kapitálu – není důvod pro to, aby pojišťovny postupovaly odlišně od ostatních finančních 
institucí i podnikatelů. Domníváme se, že by vyhláška měla explicitně řešit, zda regresy u 
normálních pojišťoven (mimo Kancelář pojistitelů) mají být na akruální nebo peněžní bázi. 
 
Připomínky k jednotlivým ustanovením 
 
§ 2 odst. 2  
Proč zavedeny výjimky z konsolidace i pro společnosti sestavující UZ dle IFRS (viz též naše 
připomínka k návrhu Vyhlášky č. 501)? Proč jsou výjimky formulovány odlišně pro společnosti 
konsolidující dle IFRS dobrovolně a pro společnosti konsolidující dle IFRS povinně? 
 
§ 3 odst. 1  
„Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, 
přílohu a může zahrnovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, 
není-li dále stanoveno jinak (§ 8 odst. 1)“. 
 
Předpokládáme, že pouze přehled o peněžních tocích může být součástí účetní závěrky (dále 
„UZ“) a že přehled o změnách vlastního kapitálu je povinnou součástí UZ. Spojka „a“  
v uvedeném odstavci vede k interpretaci, že možnost volby se vztahuje na přehled o změnách 
vlastního kapitálu, což podle našeho názoru nebylo záměrem. Navrhujeme předsunout přehled o 
změnách vlastního kapitálu před přehled o peněžních tocích. 
 
§ 5 odst. 1  
V rozvaze (bilanci) se u položek majetku 5) s výjimkou položky "C. Finanční umístění 
(investice) a položky D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního 
rizika pojistník" použije jeho členění na dlouhodobý a krátkodobý.6) 
 
Chybí uvozovky před D. Finanční umístění ….. 
 
V úplném znění chybí bod 11 z novely, tj.  
V § 5 odst. 2 se za slovo „závazků“ vkládají slova „s výjimkou technických rezerv v položkách 
„C.“ a „D.“ pasiv“. 
 
§ 5 odst. 3  
V rozvaze (bilanci) za minulé účetní období se uvedené položky uvádějí jen ve výši snížené o 
opravné položky a oprávky. 
 
Proč došlo ke škrtu. Jak se budou tedy srovnatelné údaje vykazovat? 
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§ 5 odst. 5  
Vlastní akcie a akcie podniků ve skupině mohou být vykázány jen v položkách 
předepsaných pro tento účel. 
S tím souvisí i § 14 odst. 2. 
 
Kde se budou vlastní akcie vykazovat? Z novely není zřejmé. Přístup není podle našeho názoru 
konsistentní s vyhláškou pro podnikatele a banky. 
 
§ 8 odst. 13  
Verze v novele a v úplné verzi nejsou zcela totožné. 
 
§ 8 odst. 13 
Proč byl zvolen tento postup pouze pro ČKP a ne všechny pojišťovny? 
 
§ 22 odst. 2 písm. h) 
Z textu není zřejmé co budou muset pojišťovny zveřejňovat. Navrhujeme uvést konkrétněji a 
zřejměji.  
 
Příloha č.1 
8. Jiné technické rezervy  C.6. Ostatní technické rezervy: 
C před šestkou by nemělo být uvedeno. 
 


