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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pan, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 4. 11. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 4. 11. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Obracím se na Vás v návaznosti na Usnesení č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky z června letošního roku a souvisejícího vyjádření Ministerstva financí ČR k problematice 

neoprávněného snižování daňového základu o pojistné hrazené zaměstnavatelem na neplatné smlouvy životního 

pojištění.  

V kontextu ustálené judikatury příslušných soudů k neplatnosti pojistných smluv životního pojištění společnosti 

Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 (dále jen Pojišťovna), 

Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí 

následujících informací: 

261.  Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního 

pojištění uzavřené s Pojišťovnou jako pojistitelem? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.  

262.  V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního 

pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou, žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací 

(vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci Vaší 

organizace s Pojišťovnou, nikoli s jinými pojišťovnami): 

a. kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021? 

b. jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021 ? 

c. mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého životního 

pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? 

Prosím o stručnou odpověď ano / ne. 

d. uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců 

uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy 

či z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části)? Prosím 

o stručnou odpověď ano / ne. 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 4. 11. 2021  

Naše č. j.: KUJCK 125810/2021  

Sp. zn.: KHEJ 122847/2021/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 11. 11. 2021  
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K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

zaměstnavatel Jihočeský kraj - Krajský úřad svým zaměstnancům aktuálně neposkytuje a ani dříve neposkytoval 

žádné příspěvky související s jejich uzavřenými smlouvami na soukromé životní pojištění. 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 
 

 


