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V Praze, dne 10. 12. 2015 

Vyřizuje: Josef Lukášek, člen výboru 

 

Věc: Žádost o výklad některých částí novely č 252/2015 Sb. vyhlášky 502/2002 Sb. 

 

Vážený pane inženýre, 

obracíme se na vás za Českou společnost aktuárů a jejich členy, certifikované pojistné matematiky a 
odpovědné pojistné matematiky, kteří jsou dle současně platného zákona povinni odsouhlasit správnost 
technických rezerv v pojišťovně. 

Jsme velmi potěšeni skutečností, že naše společnost je připomínkovým místem pro změny legislativy 
v pojišťovnictví a tím možnost se vyjádřit ke změnám, které mají přímý vliv na finanční stabilitu pojišťoven a 
pojistného sektoru jako celku. 

Chceme vás touto cestou požádat o výklad některých pasáží ve změnách 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 vyhlášky č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb., 
vyhlášky č. 399/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2007 Sb., vyhlášky č. 411/2009 Sb., vyhlášky č. 421/2010 Sb. a 
vyhlášky č. 469/2013 Sb. 

Jedná se nám primárně o vyjasnění si interpretace následujících částí příslušné vyhlášky, které byly 
změněny vyhláškou 252/2015 sb.: 

 Článek I bod 25 změna odstavce (8) 

 Článek I bod 102 D. 1. f) 

 

 U výkladu Článku I bod 25 změna odstavce (8) bychom si chtěli potvrdit, že jeho rozsah vnímáme 
správně, pokud se domníváme, že textace rozsahu položky „C.6. Ostatní technické rezervy“ umožňuje účtovat 
sem tzv. „výkyvovou rezervu“, která je obsažena v současném zákonu o pojišťovnictví. Vede nás k tomu slovní 
spojení „…mimo jiné…“ ( „Položka „C.6. Ostatní technické rezervy“ zahrnuje mimo jiné rezervu …“), které 
nedává plný výčet technických rezerv spadajících do této položky, ale připouští výskyt i jiných technických 
rezerv, které se sem mohou účtovat. 
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 U výkladu Článku I bod 102 D. 1. f) ohledně diskontování technických rezerv na pojistná plnění 
nevyřízených pojistných událostí pro neživotní pojištění si chceme potvrdit naše následující vnímání: dle 
Směrnice Rady 91/674/EHS, ze které zákona a vyhláška pro účetnictví pojišťoven v České republice vychází, 
se v článku 60 řeší zásady tvorby a způsoby výpočtů této rezervy a v bodě g) se řeší diskontování. Dle našeho 
názoru vyhláška 252/2015 Sb. kopíruje znění směrnice ohledně tzv. implicitního diskontování, které je 
zakázané. Co vyhláška neřeší, je jakékoliv omezení explicitního diskontování, které dle nás je povoleno 
v nezbytnosti použít pro výpočty pojistně matematické metody (ty jsou např. výslovně zmíněny při výpočtu 
rezerv, kde se pojistné plnění vyplácí v ročních splátkách, což typicky zahrnuje renty z odpovědnostních 
pojištění) a navíc účetnictví má mít „pravdivý obrázek o stavu firmy“, což bez explicitního diskontování nelze 
podle našeho názoru zajistit 

 Pro větší přehlednost v případě novelizace vyhlášky proto doporučujeme doplnit slovo „implicitní“ do 
Přílohy č.4 bod D.1. písm. f) před slovo „diskontování“. 

 

Děkujeme za vaši reakci. 

 

S pozdravem, 

 

 

 

Mgr. Jan Šváb 
Předseda výboru ČSpA 
Česká společnost aktuárů 
Sokolovská 83,  
186 75 Praha 8 
 


