PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2019
VIII. volební období
__________________________________________________________
Pozměňovací návrh
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 554)
Předkladatel: Barbora Kořanová, Ondřej Profant
Datum: 31. 10. 2019
Za část druhou se vkládají část třetí a čtvrtá, které znějí:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojišťovnictví
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb.,
zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb.
se mění takto:
1.

V § 129 odstavce 3 až 17 včetně poznámky pod čarou č. 42 znějí:
„(3) Kancelář a pojišťovna využívají k plnění svých povinností stanovených právním předpisem

údaje:
a)

ze základního registru obyvatel,

b)

z informačního systému evidence obyvatel,

c)

z informačního systému cizinců,

d)

z informačního systému evidence občanských průkazů a

e)

z informačního systému evidence cestovních dokladů.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b)

adresa místa pobytu,

c)

datum, místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát,
kde se narodil,

d)

datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí
uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
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e)

státní občanství, a

f)

čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví,

d)

místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

e)

rodné číslo,

f)

státní občanství,

g)

adresa místa trvalého pobytu,

h)

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení
členem domácnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který smlouvu nebo zastoupení
schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla
jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem
domácnosti,

i)

datum úmrtí a

j)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví,

d)

místo a stát nebo okres narození,

e)

rodné číslo,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g)

adresa místa pobytu,

h)

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího a
označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,

i)

datum úmrtí a

j)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a)

číslo občanského průkazu,

b)

datum vydání občanského průkazu,

c)

označení úřadu, který občanský průkaz vydal a

d)

datum skončení platnosti občanského průkazu.
(8) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. e) jsou

a)

číslo a druh cestovního dokladu,
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b)

datum vydání cestovního dokladu,

c)

datum skončení platnosti cestovního dokladu a

d)

označení orgánu, který cestovní doklad vydal.

(9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z
informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců, informačního systému
evidence občanských průkazů nebo informačního systému evidence cestovních dokladů, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(10) Z údajů uvedených v odstavcích 4 až 8 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou v dané věci nezbytné.
(11) Kancelář a pojišťovna jsou oprávněny zřídit a spravovat informační systém, který
Kanceláři nebo pojišťovně umožňuje využívat údaje vedené v informačním systému veřejné správy,
včetně údajů vedených v základním registru (dále jen „systém pro využívání údajů“). Nezřídila-li
pojišťovna systém pro využívání údajů, může využívat uvedené údaje prostřednictvím systému pro
využívání údajů zřízeného a spravovaného Kanceláří.
(12) Systém pro využívání údajů musí splňovat podmínky pro realizaci vazeb mezi
informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle zákona
o informačních systémech veřejné správy.
(13) Systém pro využívání údajů musí umožnit dálkové a nepřetržité vyhodnocování záznamů o
poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů podle zvláštního právního předpisu42).
(14) Ministerstvo vnitra kontroluje, zda systém pro využívání údajů splňuje podmínky podle
odstavce 12. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že systém pro využívání údajů nesplňuje podmínky podle
odstavce 12, vyzve Kancelář nebo pojišťovnu, aby v jím stanovené lhůtě zjednaly nápravu. Tato lhůta
nesmí přesáhnout 6 měsíců.
(15) Ministerstvo vnitra může v případě, že systém pro využívání údajů ohrožuje referenční
rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy, znemožnit využívání údajů
prostřednictvím tohoto systému do doby, než bude zjednána náprava.
(16) Ustanovení zákona o základních registrech upravující identifikátory fyzických osob a
právnických osob a kód agendy, s výjimkou pravidla o identifikaci fyzické osoby v jednotlivé agendě
pouze jedním agendovým identifikátorem, se pro Kancelář nebo pojišťovnu použijí obdobně.
Agendový identifikátor fyzické osoby jednoznačně přiřazený záznamu o fyzické osobě v systému pro
využívání údajů se odvozuje rovněž z identifikátoru soukromoprávního uživatele údajů podle zákona o
základních registrech přiděleného Kanceláři nebo pojišťovně.
(17) Ustanovení zákona o základních registrech upravující registraci orgánu veřejné moci pro
výkon agendy se pro Kancelář nebo pojišťovnu použijí obdobně.
________________________
42)

Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 341/2011 Sb., o
Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

3/11

Zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 354/2013 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 293/2017 Sb. se mění takto:
1.
V § 18 odst. 2 se písm. h) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se za něj nové písm. i), které
včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„i) umožní pojišťovně využití informačního systému pro využívání údajů z informačních systémů
veřejné zprávy podle zákona upravujícího pojišťovnictví28).
________________________
28)

§ 129 odst. 11 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

2.
V § 18 odst. 12 se za slovy „evidence obyvatel“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „údaje
z informačního systému cizinců“ se vkládají slova „, údaje z informačního systému evidence
občanských průkazů nebo údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů“.
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Odůvodnění
Pojišťovny mají přístup k údajům vedeným v základním registru obyvatel a k vybraným agendovým
informačním systémům na základě stávajícího znění § 129 odst. 3 až 9 zákona č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoP“), které obsahuje zákonný výčet
informačních systému veřejné správy a dostupných údajů v nich vedených.
Ačkoli pojišťovny aktuálně disponují funkčním přístupem k těmto údajům (prostřednictvím
agendového informačního systému stanoveného jiným právním předpisem, který zakládá oprávnění
soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů vedených v základním registru), jedná se
o přístup provizorní (a uživatelsky nepraktický) a dlouhodobou snahou pojišťoven a České kanceláře
pojistitelů, zákonem zřízené profesní organizace pojistitelů (dále jen „ČKP“) je nalezení
nejvhodnějšího legislativního a technického řešení k naplnění zákonného oprávnění pojišťoven pro
přístup do základních registrů v odpovídajícím rozsahu.
V této souvislosti ČKP od roku 2018 jedná s Ministerstvem vnitra; na přelomu roku 2018 např.
o možnosti přístupu k údajům prostřednictvím informačního systému pro zajišťování výkonu
působnosti kontaktního místa veřejné správy (Českého podacího ověřovacího informačního národního
terminálu – Czech POINT). Dosavadní jednání však byla odložena bez výsledku s odkazem na
probíhající legislativní práce na návrhu iniciovaném Českou bankovní asociací týkajícím se
připravované bankovní identity. Jelikož tyto práce na sněmovním tisku č. 554 jsou dlouhodobě
prezentovány jako příklad spolupráce soukromého a veřejného sektoru (zejm. Ministerstva vnitra,
Ministerstva financí, Finančního analytického úřadu, Správy základních registrů a České národní
banky), případná výsledná dohoda týkající se přístupu bank (jakožto soukromoprávních uživatelů
údajů) do základních registrů a vybraných agendových informačních systému veřejné správy by byla
vhodně použitelná i pro pojišťovny. V tomto ohledu komunikovala ČKP i zástupci některých
pojišťoven s vybranými zástupci dotčených orgánů veřejné moci i Českou bankovní asociací.
Výsledná verze komplexního pozměňovacího návrhu k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů1, která bude projednána dne 31. 10. 2019 garančním poslaneckým Výborem pro veřejnou
správu a regionální rozvoj (dále jen „Novela“), bankám, pobočkám zahraničních bank
a poskytovatelům identifikačních služeb zajišťuje tzv. přímý přístup do informačních systémů veřejné
správy, tj. přístup prostřednictvím vlastního informačního systému.
Pojišťovny a ČKP mají proto zájem v tomto návrhu využít shodného nastavení přístupu do základních
registrů a získat funkční variantu využívání údajů pro plnění svých povinností stanovených právními
předpisy. Všechny pojišťovny potažmo finanční instituce mají nejen obecně závaznými vnitrostátními
právními předpisy, ale i mezinárodním právem uloženu řadu povinností. Jako nejdůležitější, zejména
ve vztahu k boji proti financování terorismu, ale i k daňovým únikům (FATCA) a aplikaci
mezinárodních sankci, se jeví povinnost jednoznačně a určitě identifikovat klienta – účastníka
obchodu.
Samotný proces fyzické identifikace spočívá mimo jiné v předložení osobních dokladů (občanský
průkaz, řidičský průkaz či cestovní pas nebo pas či povolení k pobytu cizince). Bude-li možnost ověřit
pravost a platnost dokladu v centrálním registru (základních registrech či jiných informačních
systémech veřejné správy), zvýší se relevantnost a věrohodnost takové identifikace a dojde lépe
k naplnění účelu sledovaného právním řádem. Druhotně se pak uvedené údaje použijí i při prevenci
kriminálního jednání, zejména fraudu (podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod), což je rovněž
povinnost stanovená konkrétně pojišťovnám v ZoP, ale i v právu Evropské unie. Zpřístupněním
základních registrů jak občanů, tak i cizinců, proto dojde v celkovém výsledku k vyšší úrovni
a spolehlivosti ověřování totožnosti účastníků obchodního vztahu předjímané zákonodárcem; novým

1

Sněmovní tisk č. 554 (dostupný na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=554).

5/11

technickým řešením takového přístupu pak k vyššímu stupni zabezpečení a tedy spolehlivější ochraně
údajů takto zpřístupňovaných.
Tento návrh tedy shodně jako Novela obsahuje upřesnění oprávnění pojišťoven využívat údaje ze
základních registrů a vybraných agendových informačních systémů veřejné správy, ale zároveň
i výslovné zakotvení technického řešení přístupu k těmto informačním systémům. Tento návrh shodně
jako Novela považuje za vhodné zakotvit možnost pojišťoven využívat údaje obsažené v základních
registrech a vybraných agendových informačních systémech prostřednictvím třetí osoby (ČKP), která
by byla zmocněna jim takové údaje předávat a technicky jim asistovat s umožněním přístupu do
základních registrů a dalších vybraných informačních systémů veřejné správy.
Pro bližší odůvodnění jednotlivých navržených ustanovení předkladatelé odkazují na Novelu a její
detailní odůvodnění, které je prakticky zcela použitelné i pro tento návrh.
Navrhuje se další doprovodná změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), do které se promítá nově zřizovaná kompetence ČKP využívat
a předávat údaje ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy pojišťovnám
do § 18 odst. 2 citovaného zákona. Ačkoli má ČKP specifické úkoly, které se týkají pouze
odpovědnosti z provozu vozidla a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (event. pojištění
související s provozem vozidel – viz § 18 odst. 2 písm. g) citovaného zákona), využívání informačního
systému ČKP se předpokládá umožnit obecně pojišťovnám (ve smyslu definice ZoP). Jeví se proto
žádoucí, aby současně se ZoP byl novelizován i zákon č. 168/1999 Sb.
Vzhledem k tomu, že jde o úpravu stejné problematiky jako v novele zákona o bankách v původním
tisku 554, provedenou stejným způsobem, pouze pro příbuzný finanční sektor (pojišťovny), nejde
o nedovolený nesouvisející „přílepek“, ale je možné ji doplnit jako úzce související změnu do tisku
554, přestože si formálně vyžaduje doplnění novely dvou dalších zákonů.
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Platné znění zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Část pátá
Společná ustanovení (§ 129-135)
§ 129
(1) Při provozování neživotních pojištění, u kterých je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu
stanovena zákonem, má v řízení správním i soudním pojišťovna při šetření pojistné události postavení
účastníka řízení.
(2) Je-li příčinou vzniku pojistné události z pojištění podle odstavce 1 dopravní nehoda,
poskytne pojišťovně na její písemnou žádost údaje týkající se této nehody příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností nebo Policie České republiky, a to v rozsahu a za podmínek podle zákona
upravujícího silniční provoz.
(3) Kancelář a pPojišťovna využívá využívají k plnění svých povinností stanovených
právním předpisem úkolů podle tohoto zákona údaje
a)

ze základního registru obyvatel,

b)

z informačního systému evidence obyvatel, a

c)

z informačního systému cizinců,

d)

z informačního systému evidence občanských průkazů a

e)

z informačního systému evidence cestovních dokladů.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b)

adresa místa pobytu,

c)

datum, místo a okres narození, a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,

cd) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí
uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a
d)

adresa místa pobytu

e)

státní občanství, a

f)

čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

datum úmrtí pohlaví,

d)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a místo a okres narození, a u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

e)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu rodné číslo,

f)

státní občanství,

g)

adresa místa trvalého pobytu,
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h)

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo
zastoupení členem domácnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který smlouvu nebo
zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
včetně čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno,
popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku
zastoupení členem domácnosti,

i)

datum úmrtí a

j)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

státní občanství, popřípadě více státních občanství pohlaví,

d)

druh a adresa místa pobytu a místo a stát nebo okres narození,

e)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. rodné číslo,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g)

adresa místa pobytu,

h)

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,

i)

datum úmrtí a

j)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a)

číslo občanského průkazu,

b)

datum vydání občanského průkazu,

c)

označení úřadu, který občanský průkaz vydal a

d)

datum skončení platnosti občanského průkazu.
(8) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. e) jsou

a)

číslo a druh cestovního dokladu,

b)

datum vydání cestovního dokladu,

c)

datum skončení platnosti cestovního dokladu a

d)

označení orgánu, který cestovní doklad vydal.

(79) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z
informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému cizinců, informačního systému
evidence občanských průkazů nebo informačního systému evidence cestovních dokladů, pouze
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(810) Z údajů uvedených v odstavcích 4 až 68 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové
údaje, které jsou v dané věci nezbytné.
(9) Údaje podle odstavců 4 až 6 poskytuje příslušný orgán veřejné moci způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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(11) Kancelář a pojišťovna jsou oprávněny zřídit a spravovat informační systém, který
Kanceláři nebo pojišťovně umožňuje využívat údaje vedené v informačním systému veřejné
správy, včetně údajů vedených v základním registru (dále jen „systém pro využívání údajů“).
Nezřídila-li pojišťovna systém pro využívání údajů, může využívat uvedené údaje
prostřednictvím systému pro využívání údajů zřízeného a spravovaného Kanceláří.
(12) Systém pro využívání údajů musí splňovat podmínky pro realizaci vazeb mezi
informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní podle zákona
o informačních systémech veřejné správy.
(13) Systém pro využívání údajů musí umožnit dálkové a nepřetržité vyhodnocování
záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů podle zvláštního
právního předpisu42).
(14) Ministerstvo vnitra kontroluje, zda systém pro využívání údajů splňuje podmínky
podle odstavce 12. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že systém pro využívání údajů nesplňuje
podmínky podle odstavce 12, vyzve Kancelář nebo pojišťovnu, aby v jím stanovené lhůtě
zjednaly nápravu. Tato lhůta nesmí přesáhnout 6 měsíců.
(15) Ministerstvo vnitra může v případě, že systém pro využívání údajů ohrožuje
referenční rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy, znemožnit
využívání údajů prostřednictvím tohoto systému do doby, než bude zjednána náprava.
(16) Ustanovení zákona o základních registrech upravující identifikátory fyzických osob a
právnických osob a kód agendy, s výjimkou pravidla o identifikaci fyzické osoby v jednotlivé
agendě pouze jedním agendovým identifikátorem, se pro Kancelář nebo pojišťovnu použijí
obdobně. Agendový identifikátor fyzické osoby jednoznačně přiřazený záznamu o fyzické osobě
v systému pro využívání údajů se odvozuje rovněž z identifikátoru soukromoprávního uživatele
údajů podle zákona o základních registrech přiděleného Kanceláři nebo pojišťovně.
(17) Ustanovení zákona o základních registrech upravující registraci orgánu veřejné moci
pro výkon agendy se pro Kancelář nebo pojišťovnu použijí obdobně.
________________________
42)

Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Platné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Oddíl třetí
Kancelář (§ 18-25)
§ 18
(1) Zřizuje se Česká kancelář pojistitelů jako profesní organizace pojistitelů. Kancelář je
právnickou osobou se sídlem v Praze, která je oprávněna vyvíjet činnost v rozsahu stanoveném tímto
zákonem. Na činnost Kanceláře se přiměřeně použijí ustanovení zákona upravujícího pojišťovnictví.
Kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku.
(2) Kancelář
a)

spravuje garanční fond a fond zábrany škod,

b)

sjednává hraniční pojištění a provozuje informační středisko,

c)

zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří,

d)

uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států a garančními fondy cizích států,
informačními středisky a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o
náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod,

e)

spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti,

f)

vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti,

g)

podílí se na předcházení vzniku škodných událostí v provozu na pozemních komunikacích a na
předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel,

h)

zpracovává pro potřeby své, svých členů nebo kanceláří pojistitelů cizích států a jejich členských
pojišťoven údaje o dopravních nehodách od Policie České republiky způsobem umožňujícím
dálkový přístup k údajům a

i)

umožní pojišťovně využití informačního systému pro využívání údajů z informačních
systémů veřejné zprávy podle zákona upravujícího pojišťovnictví28).

(3) Členství v Kanceláři vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky,
kterým bylo pojistiteli uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti, nebo dnem zahájení
činnosti v tomto pojistném odvětví na území České republiky pojistitelem z jiného členského státu.
Vznik členství je pojistitel, jemuž bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti
Českou národní bankou, povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kanceláři. Pojistitel se
sídlem v jiném členském státě je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kanceláři v
případě provozování pojištění odpovědnosti na území České republiky
a)

den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti na území České republiky
prostřednictvím pobočky zřízené na území České republiky a jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum narození a adresu pro doručování osoby oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří,
jde-li o fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

b)

den předpokládaného zahájení činnosti v pojištění odpovědnosti na území České republiky na
základě svobody dočasně poskytovat služby a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
a adresu pro doručování osoby oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří, jde-li o fyzickou
osobu, a obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

c)

den skutečného zahájení nebo den ukončení činnosti v pojištění odpovědnosti na území České
republiky, a to nejpozději v tento den,
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d)

změnu v osobě s jednatelským oprávněním vůči Kanceláři, a to nejpozději v den nabytí účinnosti
této změny.

(4) Členství v Kanceláři zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky,
kterým bylo pojistiteli odňato povolení k provozování pojištění odpovědnosti. Pojistiteli se sídlem v
jiném členském státě, který provozuje pojištění odpovědnosti na území České republiky, členství v
Kanceláři zaniká dnem ukončení této činnosti.
(5) Člen Kanceláře je povinen platit Kanceláři příspěvky. Příspěvky lze použít jen k
zabezpečení působnosti Kanceláře.
(6) Člen Kanceláře ručí za její dluhy, ke kterým nemá Kancelář vytvořena odpovídající aktiva,
a to ve stejném poměru, v jakém je jeho podíl na celkové výši příspěvků všech členů Kanceláře. Údaje
o svých aktivech a pasivech poskytuje Kancelář jejím členům a České národní bance.
(7) Člen Kanceláře zohlední ve vlastním výpočtu solventnostního kapitálového požadavku
podle zákona upravujícího pojišťovnictví riziko změny výše záruky podle odstavce 6. Za tím účelem
Kancelář ohodnocuje podle zákona upravujícího pojišťovnictví veškerá rizika, kterým je vystavena, a
tento výpočet poskytuje členům Kanceláře a České národní bance.
(8) Česká národní banka bez zbytečného odkladu sdělí Kanceláři jí známé skutečnosti podle
odstavců 3 a 4. Pokud Česká národní banka podle zákona upravujícího pojišťovnictví pozastaví
pojistiteli oprávnění k uzavírání pojistných smluv v pojištění odpovědnosti nebo nařídí pojistiteli
převést pojistný kmen pojištění odpovědnosti, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
Kanceláři.
(9) Zjistí-li Kancelář porušení povinnosti vůči Kanceláři stanovené tímto zákonem jejímu
členu, je povinna takovou skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit České národní bance.
(10) Do doby než Kancelář obdrží písemné sdělení pojistitele se sídlem mimo území České
republiky o jednatelském oprávnění jiné osoby, jedná s Kanceláří jménem tohoto pojistitele
a)

vedoucí pobočky zřízené na území České republiky, je-li pojištění odpovědnosti provozováno
jejím prostřednictvím, nebo

b)

škodní zástupce pro Českou republiku podle § 9b, je-li pojištění odpovědnosti provozováno na
základě svobody dočasně poskytovat služby.

(11) Na vedení účetnictví Kanceláře se použije zvláštní právní předpis upravující vedení
účetnictví pro pojišťovny.22a) Účetní závěrka Kanceláře musí být ověřena auditorem.22b)
(12) K plnění úkolů podle tohoto zákona využívá Kancelář údaje ze základního registru
obyvatel, údaje z informačního systému evidence obyvatel, a údaje z informačního systému cizinců,
údaje z informačního systému evidence občanských průkazů nebo údaje z informačního systému
evidence cestovních dokladů v rozsahu a za podmínek podle zákona upravujícího pojišťovnictví
obdobně jako pojišťovna.
________________________
28)

§ 129 odst. 11 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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