Platné znění ustanovení zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

§6
Další požadavky na provozování činností v pojišťovnictví
(1) Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo
zajišťovací činnost a činnosti s ní související povolené jí příslušným orgánem dohledu, je
povinna jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti
způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost
a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených. Za tímto účelem je tuzemská
pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu
povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat funkční a efektivní řídicí a kontrolní
systém, pravidelně z něj vyhodnocovat informace a včas přijímat odpovídající opatření.
(2) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna nesmí být neomezeně ručícím
společníkem obchodní společnosti, včetně společnosti se sídlem na území jiného státu, než je
Česká republika.
(3) Pojišťovna nebo zajišťovna může na území České republiky při zprostředkování
pojištění nebo zajištění a při likvidaci pojistných událostí využívat služeb pouze pojišťovacího
zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, který svoji činnost
vykonává v souladu s podmínkami zákona upravujícího činnost pojišťovacích
zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí10).
(4) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo
zajišťovna z třetího státu je oprávněna uzavírat smlouvy, jejichž účelem je trvalý nebo
dočasný převod nebo rozdělení některých činností, s výjimkou přebírání pojistných rizik do
pojištění nebo přebírání zajistných rizik do zajištění, a to buď v celém rozsahu nebo zčásti na
jinou osobu (dále jen „smlouva o vyčlenění činnosti“), pokud tím nedochází ke zkreslování
účetnictví nebo ohrožování stability jejího hospodaření. To platí i pro smlouvy uzavírané s
jinou osobou ve skupině, jejímž předmětem je vzájemné sdílení nákladů na činnosti společné
těmto osobám (dále jen „smlouva o sdílení nákladů“) a pro přemístění činnosti mimo území
České republiky (dále jen „přemístění činnosti“). Uzavřením smlouvy o vyčlenění činnosti,
smlouvy o sdílení nákladů nebo přemístěním činnosti není dotčena odpovědnost pojišťovny
nebo zajišťovny za její činnost ani její povinnosti stanovené tímto zákonem vůči České
národní bance.
(5) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna založená jako akciová společnost
vydává akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze v zaknihované podobě.
(6) Pojišťovna a zajišťovna postupuje ve své činnosti tak, aby nedocházelo ke ztížení
nebo znemožnění výkonu dohledu podle tohoto zákona.
(7) Pojišťovna a zajišťovna při provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti
zpracovává osobní údaje včetně rodných čísel; takové zpracování osobních údajů se považuje
za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce podle zákona upravujícího
ochranu osobních údajů11).

§ 6a
Odvod části pojistného
(1)
Pojišťovna je povinna nejpozději do 31. března odvést na k tomuto účelu
zřízený účet Ministerstva vnitra (dále jen „speciální účet“) 6 % z předepsaného
pojistného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla11a) přijatého
za předchozí kalendářní rok. Číslo speciálního účtu zveřejní Ministerstvo vnitra na
úřední desce Ministerstva vnitra a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Pojišťovna je povinna tento odvod písemně oznámit České národní bance do pěti dnů od
jeho provedení.
(2)
Ministerstvo vnitra přerozdělí do 30. dubna kalendářního roku, v němž
byl proveden odvod podle odstavce 1 (dále jen „příslušný rok“), tři pětiny finančních
prostředků uložených na speciálním účtu hasičským záchranným sborům krajů,
záchrannému útvaru a Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, zřízeným podle
zákona o Hasičském záchranném sboru11b), na úhradu nákladů spojených s pořízením a
údržbou požární techniky a věcných prostředků požární ochrany potřebných pro jejich
činnost. Organizační složky státu uvedené ve větě první nakládají s přijatými finančními
prostředky v souladu s § 45 odst. 10 rozpočtových pravidel11c).
(3)
Dvě pětiny finančních prostředků uložených na speciálním účtu
Ministerstvo vnitra přerozdělí do 30. dubna příslušného roku krajům; při stanovení
konkrétní části finančních prostředků postupuje podle odstavce 4. Kraj přerozdělí
poskytnuté finanční prostředky do 31. října příslušného roku obcím spravujícím
jednotku sboru dobrovolných hasičů, která je zařazena do seznamu jednotek v rámci
nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany11d), na úhradu nákladů spojených s pořízením a údržbou
požární techniky a věcných prostředků požární ochrany potřebných pro činnost takové
jednotky. Přitom upřednostní obce spravující jednotku s územní působností 11e). Hlavní
město Praha přerozdělí poskytnuté finanční prostředky obdobně městským částem.
(4)
Konkrétní část finančních prostředků vyjádřená v procentech,
přerozdělena Ministerstvem vnitra jednotlivým krajům, se vypočte jako průměr
uvedených poměrů vyjádřený v procentech
a)

poměru počtu obyvatel kraje k počtu obyvatel všech krajů, vyjádřeného
v procentech,

b)

poměru celkové výměry území kraje k celkové výměře území všech krajů,
vyjádřeného v procentech,

c)

poměru počtu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí působících v kraji v rámci
nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
kraje jednotkami požární ochrany podle skutečného stavu k celkovému počtu
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí působících ve všech krajích v rámci
nařízení jednotlivých krajů, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany podle skutečného stavu,
vyjádřeného v procentech.

(5)
Ministerstvo vnitra a kraj zveřejní do 15. února následujícího
kalendářního roku přehled o finančních prostředcích, které přerozdělily v příslušném
roce. V tomto přehledu přesně označí subjekt, který přijal finanční prostředky podle
odstavce 2 nebo 3 a uvedou výši poskytnutých finančních prostředků a datum tohoto
poskytnutí. Pro účely tohoto ustanovení se za zveřejnění považuje zpřístupnění
předmětných údajů na webové stránce subjektu, který finanční prostředky přerozdělil.
___________________________
11a) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
11b) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11c) Zákon č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
11d) § 27 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.
11e) Příloha k zákonu č. 133/1985 Sb.
§7
Řídicí a kontrolní systém
(1) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje
a) předpoklady řádné správy a řízení pojišťovny nebo zajišťovny, a to vždy
1. zásady a postupy řízení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny,
2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti
a rozhodovací pravomoci, v jehož rámci se současně vymezí funkce, jejichž souběžný výkon
je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
3. řádné administrativní postupy a postupy účtování,
b) řízení rizik, které vždy zahrnuje
1. pravidla přístupu pojišťovny nebo zajišťovny k rizikům, kterým je nebo může být
vystavena, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity,
2. účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik,
3. účinné postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik a
c) systém vnitřní kontroly, jehož součástí je vždy
1. vnitřní audit a
2. průběžná kontrola dodržování právních povinností pojišťovny nebo zajišťovny, včetně
postupu pro vyřizování stížností.
(2) Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu
a složitosti činností tuzemské pojišťovny, pojišťovny z třetího státu, tuzemské zajišťovny
a zajišťovny z třetího státu.
(3) Vyhláška stanoví požadavky na řídicí a kontrolní systém v rozsahu podle odstavce
1.
§ 120
Správní delikty právnických osob

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) uvede nepravdivý údaj v žádosti podle § 13 odst. 5, § 19 odst. 1, § 32 odst. 4, § 35 odst. 2,
§ 36 odst. 5, § 40 odst. 1, § 47 odst. 2, § 49 odst. 1 nebo 3, § 74 odst. 4, § 76 odst. 4 písm. b),
§ 88 odst. 1, § 92 odst. 2, § 103 odst. 3, § 105 odst. 1, § 106 odst. 3, § 108 nebo § 122 odst. 2,
b) jako osoba, která hodlá přímo nebo zprostředkovaně nabýt kvalifikovanou účast v
tuzemské pojišťovně nebo zajišťovně nebo zvýšit tuto svoji účast tak, že její podíl na
základním kapitálu nebo hlasovacích právech dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %,
anebo tak, že se tato pojišťovna nebo zajišťovna stane její ovládanou osobou, v rozporu s § 24
odst. 1 nebo § 42 odst. 1 nepodá žádost o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením této
účasti s výjimkou, kdy k nabytí nebo zvýšení této účasti dojde přechodem práva, nebo v
žádosti podané České národní bance podle § 24 odst. 3 nebo podle § 42 odst. 3 uvede
nepravdivý údaj,
c) jako osoba, která přímo nebo zprostředkovaně sníží nebo pozbude svoji účast v tuzemské
pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně, aniž tuto skutečnost, v rozporu s § 27 odst. 1 nebo s §
45 odst. 1, oznámí České národní bance, nebo
d) jako osoba, která je v pojišťovně nebo zajišťovně ve funkci nebo v postavení, se kterými
tento zákon spojuje podmínku důvěryhodnosti, a která přestala splňovat některou z podmínek
podle § 9 odst. 1, nesplnila povinnost oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu této
pojišťovně nebo zajišťovně a současně České národní bance.
(2) Pojišťovna nebo zajišťovna se dopustí správního deliktu tím, že
a) provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost v rozporu s povolením k provozování těchto
činností uděleným Českou národní bankou,
b) ve lhůtě podle § 12 odst. 3 nepředloží České národní bance ke schválení jinou osobu, která
má nahradit osobu ve funkci, která ztratila svoji důvěryhodnost nebo se dostala do střetu
zájmů,
c) ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uložené jí podle § 95, 110, 111 nebo § 113 Českou
národní bankou při výkonu dohledu, nebo
d) v rozporu s § 6 odst. 3 využívá ke zprostředkování pojištění nebo zajištění, anebo k
činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí služeb osoby, která tuto činnost
vykonává v rozporu se zákonem upravujícím činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a
samostatných likvidátorů pojistných událostí.
(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 57 odst. 2 neuveřejní
nebo neaktualizuje údaje, ze kterých vychází při stanovení rozdílné výše pojistného a
rozdílného výpočtu pojistného plnění založených na rozdílnosti pohlaví.
(3) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 6a odst. 1 neodvede ve stanovené lhůtě na speciální účet 6 % z
předepsaného pojistného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

vozidla podle jiného právního předpisu11a) přijatého za příslušný kalendářní rok,
nebo
b) v rozporu s § 57 odst. 2 neuveřejní nebo neaktualizuje údaje, ze kterých vychází při
stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění založených
na rozdílnosti pohlaví.
(4) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna nebo tuzemská pojišťovací holdingová
osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) ustanoví do funkce osoby v jejím vedení osobu, které nebyl Českou národní bankou udělen
souhlas, nebo
b) nenahradí bez zbytečného odkladu osobu v jejím vedení, která přestala splňovat některou z
podmínek pro udělení souhlasu České národní banky s výkonem její funkce ve vedení.
(5) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. d) uloží Česká národní
banka pokutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až c) a podle
odstavce 4 pokutu do 50 000 000 Kč. Za správní delikt podle odstavce 3 uloží Česká národní
banka pokutu do 100 000 Kč, jde-li o opětovné nesplnění této povinnosti, pokutu do 500 000
Kč. Za správní delikt podle odstavce 3 písm. a) uloží Česká národní banka pokutu do
50 000 000 Kč; za správní delikt podle odstavce 3 písm. b) uloží Česká národní banka
pokutu do 100 000 Kč a jde-li o opětovné nesplnění této povinnosti, pokutu do 500 000
Kč.

