
                                                                                             

 

 

Brno 12. ledna 2022 

Č.j.: 208/2022-NÚKIB-E/210 

 

 

 

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane
 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen jako „NÚKIB“) obdržel 
dne 6. ledna 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti požadujete poskytnutí statistických 
informací k úhradám příspěvků zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění 
zaměstnanců. Tímto Vám sděluji, ve struktuře otázek dle Vaší žádosti následující informace: 
  

1) Poskytuje zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého 
životního pojištění uzavřené s jinou pojišťovnou jako pojistitelem (dále jen „Pojišťovna“) 
než je Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 
Praha 1? 

Odpověď: Ano. 

2) V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy 
soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou či Pojišťovnami, 
žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací: 

a. Prosím o identifikaci Pojišťovny, popř. Pojišťoven, na jejichž pojistné smlouvy 
životního pojištění je příspěvek poskytován. 

Odpověď: Allianz pojišťovna, a.s., IČO 47115971, Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 

Praha 8. 

b. Kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021? 

Odpověď: Jeden příspěvek. 

c. Jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021? 

Odpověď: 625 Kč. 

d. Mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy 
soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné 
nad rámec příspěvku zaměstnavatele? 

Odpověď: Ano. 

e. Uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního 
pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 
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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)?  
Odpověď: Ne.   

 

 

 

S pozdravem  

Mgr. Otakar Horák 

vedoucí oddělení právního  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:  
datovou schránkou  

 

Vypraveno dne:  

viz časový údaj na obálce datové zprávy 

https://www.govcert.cz/

