
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 
Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

 

 

V Praze dne 8. listopadu 2021 

č.j. SÚJB/OS/ 26289/2021 

Žadatel/ka 

Jiří Chvojka 

U Vorlíků 367/3, 160 00 6 - Bubeneč 

Datum narození: 21. 12. 1975 

Datová schránka: wqa7njz 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 4. 11. 2021 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) jako povinný subjekt podle § 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel 
Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 4. 11. 2021, evidovanou pod 
č. j. SÚJB/POD/26048/2021, v níže uvedeném rozsahu. 

 

“Vážení 

žadatel je členem výboru zapsaného spolku Podvedení klienti z.s., který na neziskovém 
principu v souladu se svým posláním již několik let upozorňuje veřejnost na problém 
systémové neplatnosti pojistných smluv životního pojištění se spořící složkou. Více informací 
k celé problematice, vč. přehledu rozhodovací soudní praxe zapsaný spolek prezentuje na 

svých webových stránkách www.podvedeniklienti.cz, na kterých je dostupný i orientační test 
platnosti pojistné smlouvy reflektující závěry soudů k  této věci. 

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.  

Oba dokumenty přikládám přílohou. 

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: 

291. Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy  soukromého 
životního pojištění uzavřené s Pojišťovnou jako pojistitelem? Prosím o stručnou odpověď 
ano / ne. 

292. 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  j inými 

pojišťovnami): 

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

 



Vážený pane Chvojko, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost svým zaměstnancům příspěvek na pojistné smlouvy 

soukromého životního pojištění uzavřené s Pojišťovnou jako pojistitelem neposkytuje. 

 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Michal Merxbauer, Ph.D.    

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 


