
O D Ů V O D N Ě N Í 

 

Obecná část 

 

Navrhovanými změnami 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, se především provádějí 

• transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, 

kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem 

společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních 

účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních 

institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních 

závěrkách pojišťoven, v míře, ve které se týká pojišťoven; 

• změny vyplývající ze změn české legislativy, zejména v oblasti pojišťovnictví, ke kterým 

došlo v mezidobí od poslední novelizace vyhlášky č. 502/2002 Sb.v roce 2005; 

• legislativně technické úpravy, zpřesňující a doplňující ustanovení stávající ustanovení 

vyhlášky. 

Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, již byly zapracovány do právního řádu České 

republiky relevantní právní akty Evropských společenství upravující oblast účetnictví 

pojišťoven. Tím bylo dosaženo plné slučitelnosti s právem Evropských společenství. 

Předkládanou novelou vyhlášky tak dochází k transpozici novel příslušné směrnice ES 

upravující oblast účetnictví pojišťoven. Návrh proto není v rozporu s právem ES. 

Novelizovaná ustanovení jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a nepřekračují zákonná zmocnění v § 37b tohoto zákona. 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad navrhované 

právní úpravy na podnikatelské prostředí České republiky, státní rozpočet, ani na ostatní 

veřejné rozpočty. Také se nepředpokládají sociální dopady nebo dopady na životní prostředí a 

rovnost mužů a žen. 

 

Zvláštní část 

K Čl. I 

K bodu 1. 
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Tato změna vyplývá z požadavků obsažených v čl. 48 odst. 3 až 5 Legislativních pravidel 

vlády ČR, zejména pokud jde o zapracování odkazu na směrnice ES v úvodním ustanovení. 

Ve své podstatě jde o legislativně technickou úpravu již existujícího předmětu úpravy 

vyhlášky. 

 

K bodům 2., 4., 7., 8., 9., 12., 13., 16., 17., 20., 25., 26., 29., 31., 33., 36. 

Tyto změny jsou jednak legislativně technickými úpravami a jednak upřesněními textu 

vyhlášky, které vyplynuly především z jejího porovnání s ostatními vyhláškami pro 

podnikatelské subjekty, tj. s vyhláškou č. 500/2002 Sb. a č. 501/2002 Sb. 

 

K bodu 3. 

V tomto bodu jde o upřesnění použití vyhlášky účetními jednotkami podle § 19 odst. 9 a 

§ 23a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

K bodům 5., 6., 30. a 37. 

Tyto změny jsou důsledkem změny uvedené v bodu 4. V bodu 5. jde o charakteristiku 

přehledu o peněžních tocích V bodu 6. jde o charakteristiku výkazu o změnách vlastního 

kapitálu (přesunem textu hlavy páté zrušované v bodu 30.) a v bodu 37. s tím spojené zrušení 

přílohy č. 3 vyhlášky dává účetním jednotkám větší možnosti, neboť přehled o změnách 

vlastního kapitálu je možné sestavovat v různých formátech. 

K bodům 10., 11., 14., 15., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 27., 34., 35. 

Tyto změny jsou jednak legislativně technickými úpravami a jednak upřesněními textu 

vyhlášky, která vyplývají ze specifik právní úpravy v oblasti pojišťovnictví a jejích změn, ke 

kterým došlo od poslední novelizace vyhlášky č. 502/2002 Sb. v roce 2005. 

K bodům 28. a 32. 

Tyto změny jsou transpozicí výše uvedené směrnice EP a Rady 2006/46/ES v míře, ve které 

se týká pojišťoven. 

K Čl. II 

Účinnost novely vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2008. 


