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VYHLÁ`KA

ze dne 7. prosince 2017,

kterou se m�ní vyhláaka �. 502/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb.,
o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, pro ú�etní jednotky, které jsou pojiaeovnami,

ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1
zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní zákona
�. 437/2003 Sb., zákona �. 304/2008 Sb., zákona
�. 221/2015 Sb. a zákona �. 462/2016 Sb., k provedení
§ 4 odst. 8:

�l. I

Vyhláaka �. 502/2002 Sb., kterou se provád�jí
n�která ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnic-
tví, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, pro ú�etní jed-
notky, které jsou pojiaeovnami, ve zn�ní vyhláaky
�. 474/2003 Sb., vyhláaky �. 546/2004 Sb., vyhláaky
�. 399/2005 Sb., vyhláaky �. 351/2007 Sb., vyhláaky
�. 411/2009 Sb., vyhláaky �. 421/2010 Sb., vyhláaky
�. 469/2013 Sb. a vyhláaky �. 252/2015 Sb., se m�ní
takto:

1. V § 1 úvodní �ásti ustanovení se za slovo
„unie1)“ vkládají slova „ , zároveH navazuje na pYímo
pou~iteln˝ pYedpis Evropské unie56)“.

Poznámka pod �arou �. 56 zní:

„56) NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1606/
/2002 ze dne 19. �ervence 2002 o uplatHování meziná-
rodních ú�etních standardo, ve zn�ní naYízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) �. 297/2008.“.

2. Poznámka pod �arou �. 2 zní:

„2) Zákon �. 58/1995 Sb., o pojiaeování a financování v˝-
vozu se státní podporou a o dopln�ní zákona �. 166/
/1993 Sb., o Nejvyaaím kontrolním úYadu, ve zn�ní poz-
d�jaích pYedpiso, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

3. Poznámka pod �arou �. 3 zní:

„3) Zákon �. 168/1999 Sb., o pojiat�ní odpov�dnosti za újmu
zposobenou provozem vozidla a o zm�n� n�kter˝ch
souvisejících zákono (zákon o pojiat�ní odpov�dnosti
z provozu vozidla), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

4. V § 3 odst. 1 se text „(§ 8 odst. 1)“ zruauje.

5. V § 3 se doplHuje odstavec 6, kter˝ zní:

„(6) Pro ú�ely vykazování, oceHování a zveYej-
Hování informací v pYíloze v ú�etní záv�rce o cenn˝ch
papírech, podílech a derivátech a o operacích s nimi
pou~ije ú�etní jednotka ustanovení vyhláaky �. 501/
/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení
zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní poz-
d�jaích pYedpiso, pro ú�etní jednotky, které jsou
bankami a jin˝mi finan�ními institucemi, ve zn�ní
ú�inném k 31. prosinci 2017, není-li stanoveno ji-
nak.“.

6. V § 5 odst. 3 se slova „u polo~ek „F.I.“,
pokud se t˝ká dlouhodobého hmotného majetku,
a „B. Dlouhodob˝ nehmotn˝ majetek“, „C.I. Po-
zemky a stavby“ a „C.II. Investice v podnikatelsk˝ch
seskupeních“, „C.III.2.b) dluhopisy „OECD“ dr~e-
né do splatnosti“ jejich“ nahrazují slovy „v˝ae aktiv
podle jednotliv˝ch polo~ek“.

7. V § 5 odst. 3 písm. a) se slovo „v˝ae“ zru-
auje.

8. V § 5 odst. 3 písm. b) se text „(§ 32 odst. 2
a § 33 odst. 7)“ zruauje.

9. V § 5 odst. 3 písm. c) se za slovo „v˝ae“
vkládá slovo „aktiv“.

10. V § 5 odst. 3 záv�tí se v�ta první zruauje.

11. V § 5 se odstavec 4 zruauje.

Dosavadní odstavec 5 se ozna�uje jako odstavec 4.

12. V § 8 odst. 1 se slova „pYehled o pen�~ních
tocích a“ zruaují.

13. V § 8 odst. 5 se slova „Ostatní dluhy“ na-
hrazují slovy „Ostatní závazky“.

14. V § 8 odst. 13 se slova „zvláatního právního
pYedpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího po-
jiat�ní odpov�dnosti z provozu vozidla“.

Poznámka pod �arou �. 15 se zruauje.
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15. V § 8a odst. 2 se slovo „akod52)“ nahrazuje
slovem „akod3)“.

Poznámka pod �arou �. 52 se zruauje.

16. V § 8a odst. 3 se slovo „(investic)“ zruauje.

17. V § 10 se odstavec 1 zruauje.

Dosavadní odstavce 2 a~ 15 se ozna�ují jako od-
stavce 1 a~ 14.

18. V § 10 se odstavec 2 zruauje.

Dosavadní odstavce 3 a~ 14 se ozna�ují jako od-
stavce 2 a~ 13.

19. Poznámka pod �arou �. 21 zní:

„21) Zákon �. 90/2012 Sb., o obchodních spole�nostech
a dru~stvech (zákon o obchodních korporacích), ve
zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

20. V § 10 se odstavec 4 zruauje.

Dosavadní odstavce 5 a~ 13 se ozna�ují jako od-
stavce 4 a~ 12.

21. V § 10 odst. 4 se slova „a vliv, které se ne-
uvád�jí v polo~kách „C.II.1. Podíly v ovládan˝ch
osobách“ a „C.II.3. Podíly s podstatn˝m vlivem“

aktiv“ nahrazují slovy „ , které nemají charakter
ú�asti s rozhodujícím nebo podstatn˝m vlivem“

a slovo „zajiaeovatel“ se nahrazuje slovem „zajisti-
tel“.

22. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Polo~ka „C.III.2. Dluhové cenné papíry“
obsahuje cenné papíry s pevn˝m v˝nosem v�etn�
nab�hlého pYísluaenství, a to cenné papíry s pevnou
úrokovou mírou a cenné papíry s prom�nlivou úro-
kovou mírou, jestli~e její prom�nlivost je pYedem
ur�ena ve vztahu k mírám pou~ívan˝m na trhu
k ur�en˝m datom nebo obdobím. Polo~ka obsahuje
dluhové cenné papíry zajistitele, které jsou depozi-
tem pYi aktivním zajiat�ní, dluhové cenné papíry po-
skytnuté jako kolaterál v repo obchodech a poskyt-
nuté dluhové cenné papíry zápoj�kou. V této po-
lo~ce se nevykazují vlastní dluhové cenné papíry,
které se vykazují v polo~ce „G.V. Ostatní závazky“
pasiv a dále dluhové cenné papíry, které se vykazují
v polo~kách „C.II.2.“ a „C.II.4.“ aktiv.“.

23. V § 10 odst. 6 se slova „pom�rnou �ást,
kterou má“ nahrazují slovy „ú�asti dr~ené ú�etní
jednotkou, do kter˝ch“, slova „na prostYedcích spo-

le�n� investovan˝ch“ se nahrazují slovy „spole�n�
investovala s“ a za slova „ú�etními jednotkami,“ se
vkládá slovo „a“.

24. V § 10 odst. 9 se za slova „hodnota deri-
váto“ vkládají slova „v�etn� reálné hodnoty vlo~e-
n˝ch deriváto odd�len˝ch od hostitelského nástroje“
a v�ta poslední se zruauje.

25. V § 10 odst. 10 písm. a) se slova „v rozvaze
pojiaeovny, která pYebírá zajiat�ní (dále jen „zajiaeo-
vatel“),“ zruaují, slovo „zajiaeovatele“ se nahrazuje
slovem „zajistitele“, slova „(dále jen „prvopojistitel“)
se zruaují a slova „zajiaeovatelem u prvopojistitele“
se nahrazují slovy „zajistitelem u této pojiaeovny“.

26. V § 10 odst. 10 písm. b) se slova „zajiaeova-
tele za prvopojistitelem“ nahrazují slovy „zajistitele
za pojiaeovnou“ a slova „zajiaeovatele vo�i prvopo-
jistiteli“ se nahrazují slovy „zajistitele vo�i pojia-
eovn�“.

27. V § 10 odst. 10 písm. c) se slovo „prvopo-
jistitele“ nahrazuje slovem „pojiaeovny“, slova „pYe-
cházejí do“ se nahrazují slovy „zostávají v“ a slovo
„zajiaeovatele“ se nahrazuje slovem „zajistitele“.

28. V § 10 odst. 11 se slova „zdrojem financo-
vání je technická rezerva uvád�ná v polo~ce „D.
Technické rezervy ~ivotního pojiat�ní, je-li nosite-
lem investi�ního rizika pojistník“ pasiv“ nahrazují
slovy „hodnota se pou~ívá ke stanovení hodnoty
nebo v˝nosnosti pojiat�ní vztahujících se k ur�itému
investi�nímu fondu a dále investice ur�ené ke krytí
závazko, které se stanoví pomocí ur�itého indexu“,
slova „Tyto investice také zahrnují“ se nahrazují
slovy „Tato polo~ka také zahrnuje“ a slovo „usku-
te�Hovány“ se nahrazuje slovem „dr~eny“.

29. V § 10 se odstavec 12 zruauje.

30. V § 11 se odstavce 1 a 2 v�etn� poznámek
pod �arou �. 29a a 30 zruaují.

Dosavadní odstavce 3 a~ 5 se ozna�ují jako od-
stavce 1 a~ 3.

31. V § 11 odst. 1 se slovo „zajiaeovateli“ na-
hrazuje slovem „zajistiteli“.

32. V § 12 se odstavec 1 zruauje.

Dosavadní odstavce 2 a~ 4 se ozna�ují jako od-
stavce 1 a~ 3.

33. Poznámka pod �arou �. 32 zní:
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„32) Zákon �. 89/2012 Sb., ob�ansk˝ zákoník, ve zn�ní poz-
d�jaích pYedpiso.“.

34. V § 12 odst. 1 písm. c) se slovo „souvisejí“
nahrazuje slovem „související“.

35. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova za �árkou
zruaují a poznámka pod �arou �. 33 zní:

„33) Zákon �. 191/1950 Sb., sm�ne�n˝ a aekov˝, ve zn�ní
pozd�jaích pYedpiso.“.

36. V § 13 odst. 1 v�t� poslední se slova „podle
§ 10 odst. 15“ zruaují.

37. V § 13 odst. 2 se slova „uvedené �ástky,
které jsou pYíjmy pYíatích období“ nahrazují slovy
„v˝nosové úroky a nájemné dosa~ené k rozvaho-
vému dni, které se doposud nestaly splatn˝mi,
není-li stanoveno jinak“.

38. V § 13 odst. 3 se slova „uvedené �ástky,
které jsou náklady pYíatích období“ nahrazují slovy
„poYizovací náklady na pojistné smlouvy, které se
�asov� rozliaují“.

39. V § 13 odst. 4 se slova „podpolo~ce a)“ na-
hrazují slovy „této polo~ce“.

40. V § 14 se odstavec 1 zruauje.

Dosavadní odstavce 2 a~ 6 se ozna�ují jako od-
stavce 1 a~ 5.

41. V § 14 odst. 4 se slova „v ú�etnictví“ zruaují
a za slovo „zdrojo“ se vkládají slova „ , bezúplatné
nabytí majetku“.

42. V § 14 se doplHuje odstavec 6, kter˝ zní:

„(6) Polo~ka „A.VI. Nerozd�len˝ zisk minu-
l˝ch ú�etních období nebo neuhrazená ztráta minu-
l˝ch ú�etních období“ obsahuje zisk za pYedchozí
ú�etní období, kter˝ nebyl rozd�len, a ztrátu za
pYedchozí ú�etní období, která nebyla uhrazena. Po-
lo~ka dále obsahuje zm�ny ú�etních metod a opravy
zásadních chyb minul˝ch ú�etních období. V pYí-
pad�, ~e se nejedná o opravy zásadních chyb, vyka-
zují se tyto opravy v pYísluan˝ch polo~kách v˝kazu
zisku a ztráty b�~ného období.“.

43. V § 16 se odstavce 1 a 2 zruaují.

Dosavadní odstavce 3 a~ 11 se ozna�ují jako od-
stavce 1 a~ 9.

44. V § 16 odst. 1 se slova „a podpolo~ky C.1.b),

C.2.b), C.3.b), C.4.b), C.6.b) a D.b) pasiv obsahují
hodnotu zajiat�ní, která“ nahrazují slovy „technic-
k˝ch rezerv se vykazují v �len�ní na hrubou v˝ai
a hodnotu zajiat�ní. Hodnota zajiat�ní“ a v�ta po-
slední se zruauje.

45. V § 16 odst. 2 se v�ty druhá a tYetí zruaují
a slovo „pojistného“ se nahrazuje slovem „zajist-
ného“.

46. V § 16 odst. 4 se za slova „vypl˝vajících z“
vkládá slovo „pojistn˝ch“ a v�ta druhá se zruauje.

47. V § 16 odst. 5 se slova „pro pojistníky“ na-
hrazují slovem „pojistníkom“, slova „pro osobu“ se
nahrazují slovem „osob�“ a za slova „tyto �ástky“ se
vkládá slovo „ji~“.

48. V § 16 odst. 6 se slova „mimo jiné“ nahra-
zují slovem „zejména“, slova „po skon�ení ú�etního
období“ a v�ta druhá se zruaují a za slova „úrokové
míry“ se vkládají slova „a ostatních po�etních para-
metro“.

49. V § 16 odstavec 8 zní:

„(8) V polo~ce „F. Depozita pYi pasivním zajia-
t�ní“ uvádí ú�etní jednotka dluhy ze záru�ních
depozit slo~en˝ch zajistitelem nebo od n�j pYevza-
t˝ch podle smlouvy o zajiat�ní. Tyto dluhy nelze
vzájemn� zú�tovat s dluhy nebo pohledávkami
ú�etní jednotky vo�i zajistiteli. Pokud ú�etní jed-
notka pYijala záruku v podob� cenn˝ch papíro, které
byly pYevedeny do jeho majetku, obsahuje tato po-
lo~ka �ástku, kterou ú�etní jednotka dlu~í zajistiteli
z titulu této záruky, v�etn� nab�hlého pYísluaenství.“.

50. V § 16 se odstavec 9 zruauje.

51. V § 16a odst. 2 v�t� první se za slova „úro-
kové míry“ vkládají slova „a ostatních po�etních pa-
rametro“ a slova „podle § 16 odst. 5“ se zruaují.

52. § 17 se v�etn� nadpisu zruauje.

53. V § 18 se odstavce 1 a 2 v�etn� poznámek
pod �arou �. 30 a 40 zruaují.

Dosavadní odstavce 3 a~ 7 se ozna�ují jako od-
stavce 1 a~ 5.

54. V § 18 odst. 1 se slova „�ástky ur�ené k pYe-
klenutí nedostatku finan�ních prostYedko z dovodo
nesplacení pohledávek z vydan˝ch dluhopiso“ na-
hrazují slovy „zejména emitované dluhové cenné
papíry, dluhy ze splatn˝ch, dosud neproplace-
n˝ch emitovan˝ch dluhov˝ch cenn˝ch papíro a dále
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vlastní dluhové cenné papíry a závazky z krátk˝ch
prodejo dluhov˝ch cenn˝ch papíro. Závazky z krát-
k˝ch prodejo akcií a podílov˝ch listo se vykazují
v polo~ce „G.V. Ostatní závazky““.

55. V § 18 odst. 2 se slova „ze sm�nek a jejich
eskontu, z emitovan˝ch dluhov˝ch papíro,“ a slova
„ , dluhy z dotací“ zruaují a poznámka pod �arou
�. 41 se nahrazuje poznámkou pod �arou �. 12.

56. V § 18 odst. 3 se slova „podle § 10 odst. 5
nebo § 15 odst. 8“ zruaují.

57. V § 18 se odstavec 4 zruauje.

Dosavadní odstavec 5 se ozna�uje jako odstavec 4.

58. V § 18 odst. 4 se slova „podpolo~ce a)“ na-
hrazují slovy „této polo~ce“ a za slova „se uvád�jí“
se vkládá slovo „také“.

59. V § 19 odst. 1 písm. e) se slovo „zajiaeova-
teli“ nahrazuje slovem „zajistiteli“.

60. V § 19 odst. 2 se slovo „zajiaeovatelom“ na-
hrazuje slovem „zajistitelom“.

61. V § 19 odst. 4 se slovo „zajiaeovatelo“ na-
hrazuje slovem „zajistitelo“.

62. V § 19 odst. 5 písm. a) v�t� první a poslední
se slovo „zajiaeovatelo“ nahrazuje slovem „zajisti-
telo“, slova „schválené k v˝plat� za ú�etní období
osobám, které mají právo na pln�ní“ se nahrazují
slovy „uskute�n�né za ú�etní období“ a slovo „za-
jiaeovatelo“ se nahrazuje slovem „zajistitelo“.

63. V § 19 odst. 6 písm. a) se za slovo „�ástky“
vkládá slovo „zú�tovatelné“, slovo „pojiat�n˝m“ se
nahrazuje slovem „pojistníkom“, slova „nebo na bo-
nusy a slevy“ se zruaují, za slova „které jsou“ se
vkládá slovo „pYipsány“, slova „v rezerv� na bonusy
a slevy“ se zruaují, slovo „pou~ívan˝ch“ se nahra-
zuje slovem „pou~it˝ch“ a slova „v pYípad�, ~e tyto
�ástky jsou vym�Yením pYebytku pojistného nebo
zisku, plynoucího z veaker˝ch operací nebo pouze
z nich, po ode�tení �ástek, které tvoYily rezervu
v pYedchozích“ se nahrazují slovy „ , a to v takovém
rozsahu, v jakém tyto �ástky pYedstavují rozlo~ení
pYebytku nebo zisku plynoucího z veaker˝ch ope-
rací nebo pouze z n�kter˝ch z nich po ode�tení
�ástek poskytnut˝ch v pYedcházejících“.

64. V § 19 odst. 6 písm. b) se za slovo „za-
hrnují“ vkládá slovo „takové“ a slova „podle pís-
mene a) v pYípad�, kdy jde o �áste�né proplácení

pojistného pln�ní na základ�“ nahrazují slovy
„ , které pYedstavují �áste�né vrácení pojistného na
základ� zkuaenosti z pln�ní“.

65. V § 19 odst. 6 záv�tí se slovo „zajiaeova-
telo“ nahrazuje slovem „zajistitelo“.

66. V § 19 odst. 7 se za v�tu druhou vkládá v�ta
„PoYizovacími náklady se rozumí náklady vypl˝va-
jící z uzavírání smluv.“, slova „zalo~ení spisu“ se
nahrazují slovy „vypracování pojistné dokumentace
�i na za�len�ní pojistné smlouvy do pojistného
kmene“ a za slovo „tak“ se vkládá slovo „i“.

67. V § 19 odst. 8 se slovo „prémií“ nahrazuje
slovem „bonuso“.

68. V § 19 odst. 9 písm. d) se slova „se uvádí
tvorba“ nahrazují slovem „tvorbu“ a slova „dluho-
pisom dr~en˝m do splatnosti, které se neoceHují
reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona
a jsou vykazovány v polo~ce C.III.2.b)“ se nahrazují
slovy „dluhov˝m cenn˝m papírom a k ú�astem,
které mají charakter ú�asti s rozhodujícím nebo
podstatn˝m vlivem, pokud není tato ú�ast ocen�na
ekvivalencí“.

69. V § 19 odst. 10 písm. a) se slovo „(investic)“
zruauje.

70. V § 19 odst. 10 písm. b) se slovo „(inves-
tic)“ zruauje.

71. V § 19 odst. 11 se slovo „(investic)“ a slova
„podle § 29“ zruaují.

72. V § 20 odst. 3 písm. a) se v�ty druhá a tYetí
zruaují.

73. V § 20 odst. 3 písm. d) se slovo „rozdíly“
nahrazuje slovem „ztráty“ a slova „podle § 24
odst. 6 písm. b) zákona; v pYípad� oceHování reálnou
hodnotou je kursov˝ rozdíl sou�ástí této hodnoty
a samostatn� se neuvádí“ se zruaují.

74. V § 20 se odstavec 4 zruauje.

Dosavadní odstavce 5 a~ 7 se ozna�ují jako od-
stavce 4 a~ 6.

75. V § 20 odst. 4 se na konci písmene a) do-
plHují slova „s v˝jimkou pohledávek z pojistné �in-
nosti,“.

76. V § 20 odst. 4 písm. d) se slovo „rozdíly“
nahrazuje slovem „zisky“ a slova „podle § 24 odst. 6
písm. b) zákona; v pYípad� oceHování reálnou hod-
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notou je kursov˝ rozdíl sou�ástí této hodnoty
a samostatn� se neuvádí“ se zruaují.

77. V § 20 se odstavce 5 a 6 zruaují.

78. V § 22 úvodní �ást ustanovení v odstavci 1
zní: „Ú�etní jednotka v pYíloze v ú�etní záv�rce
uvede alespoH informace“.

79. V § 22 odst. 1 písm. h) se slovo „prémií“
nahrazuje slovem „bonuso“.

80. V § 22 odst. 1 písm. k) se slovo „zajiaeova-
telo“ nahrazuje slovem „zajistitelo“.

81. V § 22 odst. 1 písmeno l) zní:

„l) o mimoYádn˝ch nákladech a v˝nosech, jejich
v˝ai a charakteru,“.

82. V § 22 odst. 1 se na konci písmene m) te�ka
nahrazuje �árkou a doplHují se písmena n) a o), která
zn�jí:

„n) o pou~it˝ch metodách v˝po�tu jednotliv˝ch
technick˝ch rezerv,

o) za ka~dou skupinu dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku o poYizovací cen�, o pYí-
rostcích, úbytcích a pYevodech b�hem ú�etního
období, o kone�ném zostatku na konci ú�etního
období a dále obdobné informace o oprávkách
a opravn˝ch polo~kách vztahujících se k tomuto
majetku, pYípadn� v˝ai úroko, pokud ú�etní
jednotka rozhodla, ~e jsou sou�ástí ocen�ní ma-
jetku.“.

83. V § 22 odst. 2 písm. a) se za slovo „odpiso-
vání“ vkládají slova „dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku,“ a na konci textu se doplHují
slova „ ; u investic vykázan˝ch v poYizovací cen�
se uvede informace o jejich reálné hodnot�, u investic
vykázan˝ch v reálné hodnot� se uvede jejich poYizo-
vací cena, ú�etní jednotka dále uvede pro ka~dou
jednotlivou polo~ku investic pou~itou metodu oce-
n�ní“.

84. V § 22 odst. 2 písm. g) se za slovo „zá-
vazko,“ vkládají slova „podmín�n˝ch závazko a po-
skytnut˝ch v�cn˝ch zajiat�ní s uvedením jejich po-
vahy a formy,“ a slova „ , v tomto pYípad� tyto in-
formace slou~í ke stanovení finan�ní pozice“ se zru-
aují.

85. V § 22 odst. 2 písm. n) se slovo „vyplace-
n˝ch“ nahrazuje slovem „pYiznan˝ch“, slova „jak
v pen�~ní, tak i nepen�~ní form�“ se zruaují a za

slova „dozor�ích orgáno“ se vkládají slova „z do-
vodu jejich funkce“.

86. V § 22 odst. 2 písm. o) se za slova „jak˝ch-
koliv splatn˝ch“ vkládají slova „ , odepsan˝ch nebo
prominut˝ch“.

87. V § 22 odst. 2 se na konci písmene s) �árka
nahrazuje te�kou a písmeno t) se zruauje.

88. V § 22 se odstavec 4 zruauje.

Dosavadní odstavce 5 a~ 9 se ozna�ují jako od-
stavce 4 a~ 8.

89. V § 22 se odstavec 5 zruauje.

Dosavadní odstavce 6 a~ 8 se ozna�ují jako od-
stavce 5 a~ 7.

90. V § 22 odst. 5 písm. a) se slova „vyaaího
konsolida�ního celku (§ 39 odst. 2), do kterého
ú�etní jednotka jako ovládaná nebo Yízená osoba ná-
le~í“ nahrazují slovy „která sestavuje konsolidova-
nou ú�etní záv�rku nejairaí skupiny ú�etních jedno-
tek, ke které ú�etní jednotka jako konsolidovaná
ú�etní jednotka patYí,“.

91. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova „ni~aího
konsolida�ního celku (§ 39 odst. 2), vstupujícího
do konsolida�ního celku podle písmene a), do kte-
rého ú�etní jednotka jako ovládaná nebo Yízená
osoba nále~í“ nahrazují slovy „která sestavuje kon-
solidovanou ú�etní záv�rku neju~aí skupiny ú�etních
jednotek, ke které ú�etní jednotka jako konsolido-
vaná ú�etní jednotka patYí,“.

92. V § 22 odst. 5 se na konci písmene c) te�ka
nahrazuje �árkou a doplHují se písmena d) a e), která
zn�jí:

„d) pou~ité nové ú�etní metody oproti pYedcho-
zímu ú�etnímu období, dovody jejich uplatn�ní
a vliv na v˝sledek hospodaYení a vlastní kapitál
ú�etní jednotky,

e) informace o �istém obratu rozd�leném podle
kategorií �inností a podle zem�pisn˝ch trho,
pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou v˝-
znamn� liaí z hlediska zposobu, jak˝m je po-
skytování slu~eb organizováno; informace ne-
musejí b˝t uvedeny, pokud by jejich uvedení
vá~n� poakozovalo kteroukoli ú�etní jednotku,
jí~ se t˝kají; informace o vynechání t�chto údajo
se v~dy uvede v pYíloze v ú�etní záv�rce.“.

93. V § 22 odstavec 7 zní:
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„(7) V pYípad�, ~e ú�etní jednotka provádí u re-
zervy na pojistná pln�ní nevyYízen˝ch pojistn˝ch
událostí v ne~ivotním pojiat�ní diskontování nebo
odpo�ty, uvede

a) celkovou v˝ai rezerv pYed diskontováním nebo
odpo�tem,

b) kategorie nároko z pojistn˝ch událostí, které
byly diskontovány nebo u nich~ byly prove-
deny odpo�ty; u ka~dé takové kategorie nároko
z pojistn˝ch událostí i pou~ité metody, pYede-
vaím zvolené sazby pro odhady uvedené v pYí-
loze �. 1, �ást D. odst. 1 písm. g) body 3 a 5, a

c) kritéria pou~itá pro odhady doby zb˝vající pro
v˝platu náhrad.“.

94. V § 23 se odstavec 1 zruauje.

Dosavadní odstavce 2 a~ 8 se ozna�ují jako od-
stavce 1 a~ 7.

95. V § 23 odst. 1 písm. d) se slovo „v˝daje“
nahrazuje slovem „náklady“.

96. V § 23 odst. 1 písm. e) se slova „ , kter˝ za-
hrnuje pYísluané polo~ky rozvahy a v˝kazu zisku
a ztráty“ zruaují.

97. V § 23 odst. 2 se slova „odstavce 2 písm. a)
a~ e)“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

98. V § 23 odst. 3 se slova „odstavce 3“ nahra-
zují slovy „odstavce 2“ a za slovo „informace“ se
vkládá slovo „alespoH“.

99. V § 23 se na konci odstavce 4 doplHují slova
„a v˝sledek zajiat�ní“.

100. V § 23 odst. 5 úvodní �ásti ustanovení se
slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“.

101. V § 23 odst. 5 písm. c) se slovo „prémií“
nahrazuje slovem „bonuso“ a slovo „prémiemi“ se
nahrazuje slovem „bonusy“.

102. V § 23 odst. 5 se na konci písmene c) �árka
nahrazuje te�kou a písmeno d) se zruauje.

103. V § 23 odst. 7 se za slova „informaci o“
vkládá slovo „celkové“.

104. § 25 se zruauje.

105. V § 26 se odstavce 1 a 2 zruaují.

Dosavadní odstavce 3 a~ 5 se ozna�ují jako od-
stavce 1 a~ 3.

106. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Ú�etní jednotka mo~e podíl vykázan˝
v polo~kách „A.II.1. Podíly v ovládan˝ch osobách“
a „A.II.3 Podíly s podstatn˝m vlivem“ ocenit ekvi-
valencí.“.

107. V § 26 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“
zruauje.

108. V § 26 odst. 2 písm. a) se slova „poYizovací
cena podílu, po vylou�ení goodwillu,“ zruaují a na
konci textu písmene se doplHují slova „goodwill za-
hrnut˝ v poYizovací cen� pYevede do dlouhodobého
majetku a ocen�ní podílu je následn�“.

109. V § 26 odst. 2 písm. a) bod� 1 se slovo
„sní~í“ nahrazuje slovem „sni~ováno“.

110. V § 26 odst. 2 písm. a) bod� 2 se slovo
„zv˝aí“ nahrazuje slovem „zvyaováno“, slovo
„sní~í“ se nahrazuje slovem „sni~ováno“, za slovo
„ztrát�“ se vkládají slova „ovládané osoby nebo oso-
by pod podstatn˝m vlivem“ a slova „okam~iku po-
Yízení“ se nahrazují slovy „datu nabytí“.

111. V § 26 odst. 2 písm. a) bod� 3 se slovo
„sní~í“ nahrazuje slovem „sni~ováno“, slovo „zv˝aí“
se nahrazuje slovem „zvyaováno“, za slovo „kapi-
tálu“ se vkládají slova „ovládané osoby nebo osoby
pod podstatn˝m vlivem“ a na konci bodu se doplHují
slova „ovládané osoby nebo osoby pod podstatn˝m
vlivem“.

112. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „nebo
ztráta“ zruaují a slova „(protihodnotou), uvedená“
se nahrazují slovem „uveden˝“.

113. V § 26 odst. 2 se na konci písmene c) do-
plHují slova „ú�etní jednotky; je-li ú�etní jednotka na
základ� záruky nebo ovládací smlouvy povinna vy-
rovnat záporn˝ vlastní kapitál spole�nosti, ve které
uplatHuje rozhodující nebo podstatn˝ vliv, tvoYí re-
zervu“.

114. § 27 se zruauje.

115. V § 28 se dosavadní text ozna�uje jako od-
stavec 1 a doplHují se odstavce 2 a 3, které zn�jí:

„(2) V˝po�et technick˝ch rezerv se provádí na
základ� uznávan˝ch metod pojistné matematiky.

(3) OceHovací rozdíly u technick˝ch rezerv se
uvád�jí v pYísluané polo~ce v˝kazu zisku a ztráty, ve
které se uvádí tvorba nebo pou~ití této rezervy,
a v pYísluané polo~ce technické rezervy v pasivech.“.
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116. V § 29 se odstavec 1 zruauje.

Dosavadní odstavce 2 a~ 9 se ozna�ují jako od-
stavce 1 a~ 8.

117. V § 29 odst. 1 se slova „podle odstavce 1“
a slova „s v˝jimkou oceHovacích rozdílo u technic-
k˝ch rezerv,“ zruaují.

118. V § 29 se odstavec 2 zruauje.

Dosavadní odstavce 3 a~ 8 se ozna�ují jako od-
stavce 2 a~ 7.

119. V § 29 odst. 2 se slova „podle odstav-
ce 1 u“ nahrazují slovem „realizovateln˝ch“, slova
„a ostatních investic, které jsou obsahem polo~-
ky „C.II. Investice v podnikatelsk˝ch seskupe-
ních“,“ a slova „podle odstavce 2“ se zruaují a na
konci textu odstavce se doplHuje v�ta „Je-li proká-
záno, ~e doalo k trvalému sní~ení hodnoty (znehod-
nocení) realizovatelného cenného papíru, musí b˝t
tato ztráta bez zbyte�ného odkladu uvedena ve v˝-
kazu zisku a ztráty.“.

120. V § 29 se odstavce 3 a 4 zruaují.

Dosavadní odstavce 5 a~ 7 se ozna�ují jako od-
stavce 3 a~ 5.

121. V § 29 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“,
slovo „(investic)“ a slova „podle odstavce 2“ zruaují.

122. V § 29 odst. 4 úvodní �ást ustanovení zní:
„V pYípad� zajiaeovacích deriváto, pro n�~ je pou-
~ita“.

123. V § 29 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) metoda zajiat�ní reálné hodnoty, se oceHovací
rozdíly uvád�jí v pYísluan˝ch polo~kách v˝kazu
zisku a ztráty,“.

124. V § 29 odst. 4 písm. b) se slova „v pYípa-
dech, ve kter˝ch se zajiaeují zm�ny budoucích“ na-
hrazují slovy „metoda zajiat�ní“, za slova „pen�~-
ních toko“ se vkládají slova „ , se oceHovací rozdíly
vztahující se k zajiaeovanému riziku uvád�jí“ a slova
„podle odstavce 2“ se zruaují.

125. V § 29 odst. 4 písm. c) se slova „v pYípa-
dech, ve kter˝ch se zajiaeuje m�nové riziko vypl˝va-
jící z“ nahrazují slovy „metoda zajiat�ní“, slova „do
cizom�nového podílu“ se nahrazují slovy „spojené
s cizom�nov˝mi ú�astmi“, za slovo „vlivem,“ se
vkládají slova „se oceHovací rozdíly, které se vztahují

k m�novému riziku, uvád�jí“ a slova „podle od-
stavce 2“ se zruaují.

126. V § 29 odst. 5 se stYedník nahrazuje �ár-
kou a slova „u cenn˝ch papíro, podílo a deriváto
se oceHovací rozdíly uvád�jí podle této vyhláaky“
se nahrazují slovy „není-li stanoveno jinak“.

127. V § 32 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“
zruauje.

128. V § 32 odst. 3 se v�ta druhá zruauje, slova
„dluhopiso dr~en˝ch do splatnosti“ se nahrazují slo-
vem „investic“, slova „podle § 27 odst. 1 písm. c)
zákona a jsou vykazovány v polo~ce C.III.2.b)“ se
zruaují a za slovo „ , se“ se vkládají slova „tvorba a“.

129. V § 32 se doplHuje odstavec 5, kter˝ zní:

„(5) K ú�tom majetku veden˝ch v cizí m�n� se
tvoYí opravné polo~ky v cizí m�n�. Kurzové rozdíly
se vykazují stejn� jako kurzové rozdíly z ocen�ní
majetku, k n�mu~ se vztahují.“.

130. V § 33 odst. 1 se slova „ , kter˝ se uvádí
v polo~ce „B. Dlouhodob˝ nehmotn˝ majetek“
aktiv,“ a slova „ , kter˝ se uvádí v polo~ce „F.I. Dlou-
hodob˝ hmotn˝ majetek, jin˝ ne~ majetek uvád�n˝
v polo~ce „C.I. Pozemky a stavby“, a zásoby“ ak-
tiv,“ zruaují.

131. V § 33 odst. 4 se slova „a není uveden v od-
stavcích 3 a 4,“ zruaují.

132. V § 33 odst. 5 se za slova „ „II.8.c) Správ-
ní re~ie““ doplHují slova „v pYípad� dlouhodobé-
ho hmotného majetku vykazovaného v polo~ce F.I.
aktiv“ a na konci odstavce se doplHuje v�ta „V pYí-
pad� dlouhodobého hmotného majetku vykazova-
ného v polo~ce „C.I. Pozemky a stavby“ se odpisy
uvád�jí v Netechnickém ú�tu v polo~ce III.5.a) nebo
v Technickém ú�tu k ~ivotnímu pojiat�ní v polo~-
ce II.9.a)“.

133. V § 33 se odstavec 6 zruauje.

134. V § 34 se odstavec 1 zruauje a zároveH se
zruauje ozna�ení odstavce 2.

135. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Kurzové rozdíly vzniklé z pYepo�tu ma-
jetku a závazko vyjádYen˝ch v cizí m�n� na �eskou
m�nu se vykazují v polo~ce „III.8. Ostatní náklady“
nebo „III.7. Ostatní v˝nosy“ v Netechnickém ú�tu
ve v˝kazu zisku a ztráty, není-li dále stanoveno ji-
nak.“.
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136. V § 37 odst. 2 se slova „uveden˝ch v § 4
odst. 12 zákona pYi jejich ocen�ní ke konci rozvaho-
vého dne nebo k jinému okam~iku, k n�mu~ se se-
stavuje ú�etní záv�rka, zposoby podle § 27 zákona se
neuvád�jí samostatn� podle odstavce 1, ale“ nahra-
zují slovy „oceHovan˝ch reálnou hodnotou nebo
ekvivalencí“, za slovo „sou�ástí“ se vkládá slovo „to-
hoto“, slova „reálnou hodnotou nebo ocen�ní ekvi-
valencí (protihodnotou)“ a slova „podle § 29“ se
zruaují.

137. V § 39 odst. 3 písm. c) se slovo „(proti-
hodnotou)“ zruauje.

138. V § 39 odst. 4 se slova „v plné v˝ai“ zru-
aují.

139. V § 39 odst. 6 se slovo „(protihodnotou)“
zruauje.

140. V § 43 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení se
za slova „podle § 22“ vkládají slova „a 23“ a slovo
„zposobu“ se nahrazuje slovem „zposobo“.

141. V § 43 odst. 1 písm. a) se text „[§ 22
odst. 2 písm. i)]” zruauje.

142. V § 43 odst. 1 písm. b) se text „[§ 22
odst. 2 písm. k)]” zruauje.

143. V § 43 se doplHuje odstavec 3, kter˝ zní:

„(3) Ú�etní jednotka neuvede informace podle
odstavce 2, pokud by tyto informace svou povahou
vá~n� poakozovaly kteroukoliv ú�etní jednotku,
které se t˝kají; informace o vynechání t�chto údajo
se v~dy uvede v pYíloze v konsolidované ú�etní zá-
v�rce.“.

144. V pYíloze 1 �ásti Aktiva bod� C.III.2.
písm. a) se slova „cenné papíry“ a slova „proti ú�tom
náklado a v˝noso“ zruaují.

145. V pYíloze 1 �ásti Aktiva bod� C.III.2.
písm. b) se slova „dluhopisy „OECD““ zruaují.

146. V pYíloze 1 �ásti Aktiva bod� C.III. 2. se
písmeno c) zruauje.

147. V pYíloze 1 �ásti Aktiva bod� G.III. se
slova „ , z toho:“ zruaují.

148. V pYíloze 1 �ásti Aktiva bod� G.III. se pís-
meno a) zruauje.

149. V pYíloze 1 �ásti Pasiva se polo~ka C.8.
Rezerva pojistného ne~ivotních pojiat�ní zruauje.

150. V pYíloze 1 �ásti Pasiva bod� H.II. se slova
„ , z toho:“ zruaují.

151. V pYíloze 1 �ásti Pasiva bod� H.II. se pís-
meno a) zruauje.

152. V pYíloze 4 bod� A. 3. se slova „v souladu
s § 16 odst. 4“ zruaují.

153. V pYíloze 4 textu bodu B. se slova „uve-
dená v § 16 odst. 9“ zruaují.

154. V pYíloze 4 textu bodu C. se slova „uve-
dená v § 16 odst. 5“ zruaují.

155. V pYíloze 4 bodu D. 1. písm. a) se slova
„v § 16 odst. 6“ zruaují.

156. V pYíloze 4 bodu D. 1. písm. b) se za slova
„je stanovena“ vkládají slova „na základ� pojistn�
matematick˝ch metod“ a slova „ , v˝ae rezervy se
stanoví pojistn� matematick˝mi metodami“ se zru-
aují.

157. V pYíloze 4 bodu D. 1. písm. c) se slova
„z § 19 odst. 5 písm. a)“ zruaují.

158. V pYíloze 4 bodu D. 1. písm. d) se za slovo
„ode�ítají“ vkládají slova „zp�tn� získatelné“ a slova
„uvedené v § 19 odst. 5 písm. b)“ se nahrazují slovy
„vypl˝vající z nabytí práv pojistníko vo�i tYetím oso-
bám nebo z nabytí zákonného vlastnictví pojiat�-
ného majetku“.

159. V pYíloze 4 bodu D. 1. písm. f) se za slovo
„pou~ít“ vkládá slovo „implicitní“ a slova „zposobu
ocen�ní“ se nahrazují slovy „sou�asné hodnoty“.

160. V pYíloze 4 bodu D. 1. se doplHuje pís-
meno g), které zní:

„g) Ú�etní jednotky mohou pou~ít pro ú�ely
zohledn�ní v˝noso z investic explicitní diskon-
tování nebo odpo�ty pouze, pokud jsou spl-
n�ny následující podmínky

1. o�ekávan˝ termín pro vypoYádání nároko
z pojistn˝ch událostí je nejmén� 4 roky po
dni uskute�n�ní ú�etního pYípadu,

2. diskontování nebo odpo�et se provádí na vae-
obecn� uznávaném obezYetném základ�,

3. pYi v˝po�tu celkov˝ch náklado na vypoYá-
dání nároko z pojistn˝ch událostí vezme
ú�etní jednotka v úvahu veakeré faktory,
které by mohly zposobit zv˝aení t�chto ná-
klado,
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4. ú�etní jednotka má k dispozici odpovídající
údaje k tomu, aby mohla vytvoYit spolehliv˝
model �etnosti vypoYádání nároko z pojist-
n˝ch událostí,

5. úroková míra pou~itá pro v˝po�et sou�asné
hodnoty není vyaaí ne~ opatrn˝ odhad inves-
ti�ního v˝nosu z aktiv investovan˝ch v rámci
rezervy na pojistná pln�ní b�hem období nut-
ného k v˝plat� nároko z pojistn˝ch událostí;
krom� toho nesmí pYesáhnout ani jeden
z ukazatelo, kter˝mi jsou investi�ní v˝nos
z takov˝ch aktiv za pYedcházejících 5 let a in-
vesti�ní v˝nos z takov˝ch aktiv za rok pYed-
cházející rozvahovému dni.“.

161. V pYíloze 4 v textu bodu D. 2. se slova
„uvedené v § 16 odst. 6“ zruaují a slova „oprávn�-
n˝m osobám, kter˝m vznikne právo na pojistné

pln�ní“ nahrazují slovy „majitelom pojistn˝ch práv“
a na konci textu se doplHuje v�ta „Zahrnuje rezervu
na vzniklé, ale dosud neohláaené akody.“.

�l. II

PYechodné ustanovení

Pro ú�etní období, která zapo�ala pYede dnem
nabytí ú�innosti této vyhláaky, se pou~ije vyhláaka
�. 502/2002 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí
ú�innosti této vyhláaky.

�l. III

Ú�innost

Tato vyhláaka nab˝vá ú�innosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Piln˝ v. r.
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