Pozměňovací návrh poslance Václava Votavy k návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (ST 750)
V části první čl. I bodě 313 § 129 se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

„(9) Údaje podle odstavců 4 až 6 poskytuje příslušný orgán veřejné moci způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.
Odůvodnění:
Z důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který byl projednán ve třetím čtení v Poslanecké
sněmovně dne 13. dubna 2016, vyplývá, že k základním registrům nadále přistupují pouze agendové
informační systémy orgánů veřejné moci, a soukromoprávní uživatel údajů může získávat údaje pouze
jejich prostřednictvím. Orgán veřejné moci učiní taková administrativně-technická opatření, aby zajistil,
že soukromoprávní uživatel údajů bude přistupovat právě a pouze k těm údajům, ke kterým mu zákon
stanoví oprávnění.
Pojišťovny jsou již v současnosti oprávněny pro výkon své podnikatelské činnosti, kterou
je provozování pojišťovací činnosti, využívat, m.j. pro plnění svých zákonem stanovených povinností
obezřetnosti a odborné péče, údaje z informačního systému evidence obyvatel, které jí poskytuje
Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ustanovení § 5 odstavce 4 návrhu novely zákona o základních registrech umožňuje
soukromoprávnímu uživateli využívat údaje vedené v základním registru výhradně prostřednictvím
agendového informačního systému stanoveného jiným právním předpisem, který zakládá oprávnění
soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů vedených v základním registru. Tím
je pro pojišťovny zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v platném znění, a rovněž ve znění
návrhu novely ZPOJ projednávané v současnosti v Poslanecké sněmovně jako ST 750.
Implementace a aplikace uvedeného ustanovení § 5 odst. 4 návrhu novely zákona o základních
registrech, resp. vytvoření příslušného agendového informačního systému, si vyžádá nezbytný časový
prostor, který zcela bezpochyby překročí termín nabytí účinnosti novely zákona o základních
registrech a přechodné lhůty dané dotčeným subjektům k implementaci novely. Proto se navrhuje,
z důvodu zajištění řádného provozování pojišťovací činnosti a zároveň plnění povinností příslušného
orgánu veřejné moci, zachovat i nadále pojišťovnám přístup a využití údajů uvedených v platném
znění ZPOJ i v návrhu novely ZPOJ, a překlenout tak toto přechodné období.
Tento pozměňovací návrh tak nepřináší žádnou novou úpravu, pouze umožňuje zachovat současný
stav do doby zprovoznění plně funkčního příslušného agendového informačního systému.

V Praze dne 18.5.2016

