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Věc. Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Správa státních hmotných rezerv (dále jen Správa), jako povinný subjekt ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), obdržela dne 5. 11. 2021 Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Uvedenou žádostí je požadováno poskytnutí následujících informací:
„289. Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého
životního pojištění uzavřené s pojišťovnou jako pojistitelem? Prosím o stručnou odpověď ano/ne.
290. V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouivy 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, nikoliv s jinými pojiš´tovnami):
a) kolik takových příspěvků jste poskytli Vaším zaměstnancům v měsíci červnu 2021?
b) jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021?
c) mají zaměstnanci Vaší organiazce, kterým přispíváte na pojistné smlouvysoukromého 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.“
Žádost obsahuje odůvodnění v „návaznosti na Usnesení č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky z června letošního roku a souvisejícího vyjádření
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Ministerstva financí ČR k problematice neoprávněného snižování daňového základu o pojistné
hrazené zaměstnavatelem na neplatné smlouvy životního pojištění.“
Správa se Vaší žádostí pečlivě věnovala a sděluje následující:
Správa státních hmotných rezerv jako zaměstnavatel neposkytuje zaměstnancům příspěvek na
pojistné smlouvy soukromého životního pojištění.
S pozdravem
JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.
podepsáno elektronicky
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