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V Praze dne 27. 2. 2023 

 

Věc:  Reakce na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Vážený pane řediteli, 

v zastoupení klienta Pojišťovny VZP, a.s., IČO: 27116913, se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 9100 (dále jen 

„PVZP“ nebo „Klient“) mi dovolte reagovat na Váš dopis ze dne 20. 2. 2023. 

PVZP je standardní akciovou společností zapsanou ve veřejném rejstříku, jejímž jediným účelem je 

provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. PVZP tak působí vedle dalších desítek pojišťoven na poli komerčního pojištění závislého na 

individuální poptávce, kde výši pojistného určují zejména tržní mechanismy a jako takovou jí nelze 

považovat za povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, což je konečně podloženo i judikaturou.  

Oblast pojišťovnictví je velmi přísně regulovaná, ostatně jako zbytek finančního trhu. PVZP si řádně plní 

veškeré zákonné povinnosti vyplývající zejména z předpisů upravujících pojišťovnictví.  

PVZP tak uveřejňuje, resp. je povinna uveřejňovat objektivní informace o sobě a o své obchodní činnosti 

a finanční situaci, a to právě za účelem transparentnosti. Těmito informacemi jsou zejména zprávy – 

Solventnost a finanční situace společnosti, které PVZP řádně zveřejňuje např. na svých webových 

stránkách https://www.pvzp.cz/cs/o-spolecnosti/, a to zejména v sekci Informace o společnosti 

(https://www.pvzp.cz/cs/o-spolecnosti/informace-o-spolecnosti/), ale také v sekci Výroční zprávy 

(https://www.pvzp.cz/cs/o-spolecnosti/vyrocni-zprava/).  

Na základě shora uvedeného si Vás zdvořile dovoluji informovat, že jiné informace Vám Klient 

poskytovat nebude.   

 

S pozdravem 

 

 
………………………… 
Mgr. Jan Starý, BBA, 
advokát v plné moci 
 

Přílohy: 

- Plná moc advokáta 

Ke sp. zn.  Nepředchází 

Naše zn.: 12/1/23/JS 

Vyřizuje:  Mgr. Jan Starý 

Kverulant.org o.p.s. 
 
Pražská 1148  
102 00 Praha 10 
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