POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k sněmovnímu tisku 699
k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
V článku I se doplňuje nový bod, který zní:

V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a údaje, na něž se vztahuje povinnost
zachovávat mlčenlivost uložená jiným právním předpisem1)“.

1) Např. zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Důvod předložení pozměňovacího návrhu
V § 3 jsou stanoveny výjimky z povinnosti uveřejnění. Je zde jednak v odstavci 1 obecná výjimka,
která stanoví, že se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zmíněný zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím umožňuje pouze ochranu informací, které jsou předmětem obchodního
tajemství. Není však žádným způsobem řešena ochrana informací, které souvisí s pojišťovnictvím a
jsou předmětem povinnosti zachovat o nich mlčenlivost dle § 127 a násl. zákona č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví. Nelze jednoznačně dovodit, že by informace, na něž se vztahuje povinnost
mlčenlivosti, byly obchodním tajemstvím a byly tak chráněny výše uvedeným způsobem. V daném
případě se tak dostávají do konfliktu povinnosti pojišťovny uveřejňovat dokumenty podle zákona o
registru smluv a povinnost mlčenlivosti osob jakkoli činných pro pojišťovnu (povinnost zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při své činnosti v rámci výkonu dohledu v oblasti
pojišťovnictví) podle zákona o pojišťovnictví. Vzhledem k tomu, že zmíněná povinnost zachovat
mlčenlivost se vztahuje i na fyzické osoby činné pro pojišťovnu, dochází k situaci, že např.
zaměstnanci pojišťovny (zejména, je-li pojišťovna osobou povinnou zveřejňovat smlouvy v registru
smluv) budou muset porušit zmíněnou povinnost mlčenlivosti, aby splnili požadavky zákona o
registru smluv, čímž se vystavují riziku sankce ve smyslu zmíněného zákona o pojišťovnictví.
Za účelem odstranění takového nesouladu právních úprav se navrhuje vyjmutí smluv obsahujících
údaje, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost podle zákona o pojišťovnictví (zejména
pojistné a zajistné smlouvy) z působnosti zákona o registru smluv.
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