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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 20. května 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulovaná takto: 
 
„Prosím o poskytnutí maximálně detailních informací, zda se na ministerstvu vyvíjí 
nebo projednává (připomínkuje se, je poskytnut jinými orgány pro informaci apod.) 
právní předpis, týkající se aplikace účetních standardů IFRS a jmenovitě IFRS 17 pro 
tuzemské pojišťovny.  
 
Umožňuje-li to zákon, pokud tyto dokumenty existují v elektronické podobě, prosím 
také o zaslání kopii relevantních v tomto ohledu dokumentů (např. pracovní verze 
dotyčného právního předpisu jeho, důvodovou zprávu, harmonogramu jeho přijetí, jiné 
dokumentace, popisující legislativní záměr apod.). Pokud zmíněné dokumenty 
neexistují v elektronické podobě (existují pouze v listinné podobě), prosím o poskytnutí 
jejich seznamu.“ 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Standard IFRS 17 byl 
vytvořen IFRS Foundation. Mezinárodní standardy finančního výkaznictví jsou do 
české legislativy přejímány na základě přímo účinných předpisů vydávaných 
Evropskou komisí. IFRS 17 je v současné době projednáván na úrovni Evropské 
komise.    
 
Odborné stanovisko k přijetí jednotlivých standardů poskytuje Evropské komisi 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Ministerstvo financí bylo 
EFRAG požádáno o zapojení českých pojišťoven do procesu posuzování dopadu 
IFRS 17 na evropské pojišťovny. Ministerstvo financí tuto žádost postoupilo České 
asociaci pojišťoven, nicméně neobdrželo žádnou zpětnou vazbu ani připomínky 
k IFRS 17 ze strany tuzemských pojišťoven. 
 
Pro více informací k IFRS 17 Vám doporučujeme sledovat internetové stránky EFRAG 
a IFRS:  
https://www.efrag.org/Activities/289/IFRS-17---Insurance-Contracts# 
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https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-17-insurance-
contracts.html/content/dam/ifrs/publications/html-
standards/english/2021/issued/ifrs17/ 
 
V případě, že byste měl zájem o dokumenty k této problematice, jejichž původcem je 
Evropská komise, potřebné informace naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/about-
european-commission/service-standards-and-principles/transparency/freedom-
information/access-documents/how-access-commission-documents_cs. 
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