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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 141053/21/O100 ČOI 142574/21/O100 …………… 10.11.2021

Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

České obchodní inspekci byla dne 4. listopadu 2021 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 141053/21/0100, v níž požadujete:

Informaci o tom, zdali Česká obchodní inspekce poskytuje svým zaměstnancům příspěvek
na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené se společností Generali Česká
pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 (dále jen
Pojišťovna) jako pojistitelem. Žádáte o stručnou odpověď ano/ne.

V případě, že jako zaměstnavatel poskytuje Česká obchodní inspekce příspěvek na pojistné
smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou, žádáte o
poskytnutí obecných doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám
soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci České obchodní inspekce
s Pojišťovnou, nikoli s jinými pojišťovnami):

a) Kolik takových příspěvků bylo poskytnuto v měsíci červnu 2021
b) Jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021
c) Mají zaměstnanci, kterým je přispíváno na pojistné smlouvy soukromého životního

pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku
zaměstnavatele. Žádáte o stručnou odpověď ano/ne.

d) Uplatnila Česká obchodní inspekce 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 příjmu, jako daňově
uznatelný základ na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného
vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části).
Žádáte o stručnou odpověď ano/ne.



 

K Vaší žádosti uvádíme:  
 
Česká obchodní inspekce neposkytuje a ani v minulém období neposkytovala příspěvky na 
pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené se společností Generali Česká 
pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1.   
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Mgr. Vlastimil Turza  
zástupce ústředního ředitele  
České obchodní inspekce 


