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

Vážený pane doktore, 

na Ministerstvo financí byla dne 6. srpna 2019 doručena Vaše žádost  
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím prosím o zaslání: 

Bilančních zpráv České pojišťovny, a.s. a pojišťovny Kooperativa k výsledkům 
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za rok 2018. Pokud byla z těchto 
zpráv vytvářena nějaká souhrnná zpráva pro vedení MF, tak prosím i tuto. 

O tyto informace žádám ze studijních důvodů a z odborných literárních důvodů pro 
publikaci, kterou připravuji. 

 

Co se týče problematiky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“), je 
relevantní § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 65/1965 Sb.“). Byť byl tento zákon zrušen, předmětné 
ustanovení zůstává v platnosti s ohledem na § 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu s § 205d zákona č. 65/1965 Sb. sdělují společnosti Česká pojišťovna a.s. 
a Kooperativa pojišťovna, a.s. Ministerstvu financí do 31. března ekonomické 
výsledky provozu zákonného pojištění za předchozí rok. 

V příloze vám Ministerstvo financí zasílá Vámi požadované dokumenty, které byly 
Ministerstvu financí předány ze strany společností Česká pojišťovna a.s.  
a Kooperativa pojišťovna, a.s. 
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Ve vztahu k osobním údajům, které jsou obsaženy v poskytovaných  
dokumentech, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti –  
č.j.: MF-19760/2019/48-6. 

Co se týče Vašeho požadavku na poskytnutí souhrnné zprávy pro vedení 
Ministerstva financí, byl-li takový dokument vypracován, Ministerstvo financí 
konstatuje, že dokument, který by odpovídal Vašemu požadavku, vypracován nebyl.  

Na základě podkladů, které byly Ministerstvu financí v posuzovaném případě zaslány 
společnostmi Česká pojišťovna a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s., bylo vypracováno 
vyhodnocení, k němuž jsou připojeny tři tabulky. Tyto dokumenty byly ze strany 
Ministerstva financí pro informaci zaslány Ministerstvu práce a sociálních věcí. 
Předmětné dokumenty Vám Ministerstvo financí nad rámec Vašeho požadavku 
rovněž poskytuje. 
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