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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážená paní, 

 

Ministerstvu financí byla dne 9. března 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„Má kamarádka má u penzijní společnosti uzavřeno penzijní připojištění se státním 
příspěvkem ještě podle zákona č. 42/1994 Sb. Protože je cizinka bez trvalého 
pobytu, jsou podmínky smlouvy definované jako účast na českém veřejném 
zdravotním pojištění s pobytem v zemi Evropské unie, resp. na území Velké Británie 
(prostě je Britka). 
Dle zákona č. 42/1994 Sb. prý její smlouva skončila k Brexitu, tj. k 31. ledna 2020. Je 
to pravda? 
Na serveru MInisterstva vnitra je upozornění: https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx 
4. doporučení Ministerstva vnitra ČR pro britské občany v souvislosti s brexitem (pdf, 
166 kB) ve kterém se říká, že veškerá práva Britů na území ČR jsou zachována 
i nadále. Z toho mi vyplývá, že k žádnému ukončení smlouvy nedošlo. 
 
Obracím se proto na Vás s žádostí o informaci na základě č. 106/1999 Sb. – 
k jakému konkrétnímu datu mé kamarádce z Británie smlouva zanikla nebo 
zanikne?“ 
 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Přechodné období 
upravuje Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii. Do konce 
přechodného období, tzn. do 31. prosince 2020, vzniká fyzickým osobám, které mají 
na území Spojeného království bydliště, nárok na účast v penzijním připojištění 
za stejných podmínek, jako fyzickým osobám s bydlištěm na území členského státu 
Evropské unie. 
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Od 1. ledna 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na účast v penzijním připojištění 
pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky. 
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