Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
4. volební období - 2003

rozpočtový výbor

255
USNESENÍ
z 19. schůze dne 1. října 2003
k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony (tisk 309)
Po úvodním slově náměstka ministra financí J. Šulce, zpravodajské zprávě posl.
L. Šustra a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona,
kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony (tisk 309)
v y s l o v i l a s o u h l a s s těmito připomínkami (Připomínky jsou sestaveny do
tématických okruhů.):

A.

Připomínky vztahující se k ponechání kompetencí státního dozoru v pojišťovnictví
a penzijního připojištění na Ministerstvu financí

1. K bodu 1
V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky
provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a státní dozor nad provozováním pojišťovací
a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění, vykonávaný Ministerstvem financí (dále jen
„ministerstvo“).“.
V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.
V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“.
V § 2 odst. 1 písm. aa) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.
V § 2 odst. 1 písm. bb) se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“.
2. Body 2, 3, 7, 11, 13, 35, 48, 60, 126 a 131 se zrušují.
3. K bodu 12
V § 5a odst. 2 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a slovo „informován“ se
nahrazuje slovem „informováno“.
V § 5a odst. 3 se slova „Úřad povinen“ nahrazují slovy „ministerstvo povinno“.
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V § 5a odst. 4 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“ a slova „Úřadu sdělení
podle odstavce 2“ se nahrazují slovy „sdělení podle odstavce 2 ministerstvu“.
V § 5a odst. 5 písm. b) se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
V § 5a odst. 6 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
V § 5b odst. 1 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“ a slovo „Úřadem“ se
nahrazuje slovem „ministerstvem“.
V § 5b odst. 2 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a slovo „povinen“ se
nahrazuje slovem „povinno“.
V § 5b odst. 3 se slova „Úřad povinen“ nahrazují slovy „ministerstvo povinno“.
V § 5b odst. 4 se slova „Úřad povinen“ nahrazují slovy „ministerstvo povinno“, slovo
„zabránil“ se nahrazuje slovem „zabránilo“ a slovo „Úřad“ se nahrazuje slovem
„ministerstvo“.
V § 5b odst. 5 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
V § 5c odst. 1 se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.
V § 5c odst. 2 se slova „Úřad oprávněn“ nahrazují slovy „ministerstvo oprávněno“ a slovo
„Úřadu“ se nahrazuje slovem „ministerstva“.
V § 5c odst. 3 písm. d) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.
V § 5c odst. 3 písm. e) se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“.
4. K bodu 15
V § 6 odst. 4 věta poslední zní: „Podrobnosti výkonu této činnosti stanoví organizační řád
ministerstva.“.
5. K bodu 16
Bod 16 zní: „Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6c, které včetně poznámky pod čarou č. 2a)
znějí:
„§ 6a
Působnost ministerstva
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ministerstvo
vykonává státní dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění v rozsahu stanoveném
tímto zákonem a zvláštními právními předpisy,2a)
rozhoduje o právech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví
tento zákon nebo zvláštní právní předpisy,2a)
vede seznamy odpovědných pojistných matematiků, nucených správců, likvidátorů
oprávněných provádět likvidaci pojišťovny nebo zajišťovny a registr
zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí,
spolupracuje s jinými správními úřady a institucemi nejméně v rozsahu stanoveném
tímto zákonem a zvláštními právními předpisy,
v rozsahu své působnosti spolupracuje s mezinárodními organizacemi a zahraničními
úřady,
informuje veřejnost o službách z oblasti pojištění v rozsahu a způsobem stanoveným
tímto zákonem a zvláštními právními předpisy,
jedenkrát ročně zpracovává zprávu o své činnosti, kterou ministr financí předkládá
vládě k informaci.
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§ 6b
Zaměstnanci ministerstva
(1) Zaměstnanci ministerstva, kteří mají vykonávat činnosti spojené s výkonem
státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění anebo zajišťovat obdobné činnosti
v rámci plnění dalších úkolů, musí splňovat podmínky důvěryhodnosti (§ 10a) a musí být
plně způsobilí k právním úkonům.
(2) Kvalifikačním předpokladem zaměstnance uvedeného v odstavci 1 je vždy
nejméně úplné střední (všeobecné nebo odborné) vzdělání.
§ 6c
Informace poskytované Komisi Evropských společenství
(1) Ministerstvo sděluje Komisi Evropských společenství a příslušným úřadům
členských států, které tuzemské úřady nebo orgány mohou v souladu s ustanoveními § 39a
získávat informace, na které se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost podle tohoto
zákona.
(2) Ministerstvo sděluje Komisi Evropských společenství informace týkající se
soukromého pojištění v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Evropských
společenství nebo na její vyžádání.
________________
2a)

Například 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, zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státní příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. …/2003 Sb.,
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně
živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných
událostí.“.“.

6. K bodu 18
V § 7 odst. 1 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“ a slovo „Úřadem“ se
nahrazuje slovem „ministerstvem“.
7. K bodu 19
V § 7 odst. 2 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“.
V § 7 odst. 3 se slova „Úřad“ nahrazují slovy „ministerstvo“ a slovo „Úřadu“ se nahrazuje
slovem „ministerstvu“.
8. K bodu 20
V § 7 odst. 4 písm. e) se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
9. K bodu 21
V § 7 odst. 5 se slova „Úřad je oprávněn“ nahrazují slovy „Ministerstvo je oprávněno“.
10. K bodu 22
V § 7 odst. 7 se slova „Úřad“ nahrazují slovy „Ministerstvo“ a slovo „informován“ se
nahrazuje slovem „informováno“.
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11. K bodu 34
V § 8 odst. 9 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“ a slovo „Úřad“ se nahrazuje
slovem „ministerstvo“.
12. K bodu 46
V § 10 odst. 2 úvodní věty znějí: „K rozšíření činnosti na území třetího státu je tuzemská
pojišťovna povinna předložit ministerstvu žádost o schválení tohoto rozšíření. Jedná-li se
o rozšíření činnosti prostřednictvím pobočky zřízené v členském státě, je tuzemská
pojišťovna povinna nejprve informovat ministerstvo v rozsahu údajů“.
V § 10 odst. 3 větě první se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a ve větě poslední
se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.
V § 10 odst. 4 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
V § 10 odst. 5 se slova „Úřad je povinen“ nahrazují slovy „Ministerstvo je povinno“.
V § 10 odst. 6 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
13. K bodu 47
V § 10 odst. 8 se v úvodní větě slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“
a v písmenu e) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.
14. K bodu 51
V § 11 odst. 1 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
V § 11 odst. 2 větě druhé se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“, ve větě třetí se
slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“, ve větě čtvrté se slovo „Úřadu“ nahrazuje
slovem „ministerstva“ a ve větě páté se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
V § 11 odst. 3 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.
15. K bodu 52
V § 11 odst. 4 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
16. K bodu 53
V § 11 odst. 6 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
17. K bodu 62
V § 13 odst. 10 se slova „Úřad oprávněn“ nahrazují slovy „ministerstvo oprávněno“ a slovo
„Úřadu“ se nahrazuje slovem „ministerstva“.
18. K bodu 71
V § 21 odst. 7 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
19. K bodu 72
V § 21a odst. 10 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
20. K bodu 78
V § 22 odst. 9 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
V § 22 odst. 10 se slova „Úřad povinen“ nahrazují slovy „ministerstvo povinno“.
21. K bodu 84
V § 23 odst. 6 se slova „Úřad udělil“ nahrazují slovy „ministerstvo udělilo“.
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22. K bodu 85
V § 23 odst. 8 větě první se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“, ve větě druhé se
slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a slovo „vyškrtl“ se nahrazuje slovem
„vyškrtlo“, ve větě třetí se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
23. K bodu 86
V § 24 odst. 2 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
24. K bodu 88
V § 25 odst. 4 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“ a slovo „Úřad“ se nahrazuje
slovem „ministerstvo“.
V § 25 odst. 5 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
V § 25 odst. 6 úvodním textu se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.
V § 25 odst. 8 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a slova „ve Věstníku Úřadu“
se nahrazují slovy „ve Finančním zpravodaji“.
25. K bodu 92
V § 26 odst. 3 písm. c) se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a slova „Úřad je
povinen“ se nahrazují slovy „Ministerstvo je povinno“.
26. K bodu 93
V § 26a odst. 1 větě první se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“, ve větě druhé
se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a slova „Úřad povinen“ se nahrazují slovy
„ministerstvo povinno“.
V § 26a odstavec 2 zní:
„(2) V případech, kdy tuzemská pojišťovna provozuje svoji pojišťovací činnost
prostřednictvím pobočky umístěné v jiném členském státě, je ministerstvo, poté, co nejprve
informovalo příslušný úřad členského státu, na jehož území se nachází daná pobočka,
povinno provést samo nebo prostřednictvím osob, které pro tento účel jmenovalo, ověření
informací na místě. Jedná se o informace, které jsou nutné pro zajištění finančního dozoru
nad činností pojišťovny. Této kontroly se mohou zúčastnit i osoby pověřené příslušným
úřadem členského státu, na jehož území se nachází daná pobočka.“.
V § 26a odst. 4 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.
V § 26b odst. 1 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.
V § 26b odst. 2 se slova „Úřad povinen“ nahrazují slovy „ministerstvo povinno“ a slovo
„Úřad“ se nahrazuje slovem „Ministerstvo“.
V § 26b odst. 4 se slova „Úřad oprávněn“ nahrazují slovy „ministerstvo oprávněno“.
V § 26c odst. 2 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“, slova „Úřad oprávněn“ se
nahrazují slovy „ministerstvo oprávněno“ a slovo „Úřadu“ se nahrazuje slovem
„ministerstvu“.
V § 26c odst. 3 se slova „Úřad je oprávněn“ nahrazují slovy „Ministerstvo je oprávněno“.
V § 26c odst. 4 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“, slova „Úřad ověření sám“
se nahrazují slovy „ministerstvo ověření samo“ a slovo „Úřadem“ se nahrazuje slovem
„ministerstvem“.
V § 26c odst. 5 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“.
V § 26d odst. 1 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.
V § 26d odst. 3 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
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V § 26d odst. 4 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a slova „Úřad povinen“ se
nahrazují slovy „ministerstvo povinno“.
27. K bodu 98
V § 27 odst. 3 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a slovo „oprávněn“ se
nahrazuje slovem „oprávněno“.
28. K bodu 100
V § 27 odstavec 5 zní:
„(5) Ministerstvo je současně povinno informovat příslušný úřad jiného členského
státu, na jehož území provozuje pojišťovna svoji činnost, o všech opatřeních, která přijalo.“.
V § 27 odst. 6 větě první se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“, ve větě druhé se
slova „Úřad je povinen“ nahrazují slovy „Ministerstvo je povinno“.
29. K bodu 102
V § 30 odst. 4 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.
30. K bodu 104
V § 30 odst. 7 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“.
31. K bodu 105
V § 30 odst. 10 písm. a) se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“.
32. K bodu 106
V § 31 odst. 2 větě poslední se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
33. K bodu 108
V § 32 odst. 4 se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.
34. K bodu 109
V § 32a odst. 2 se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.
V § 32a odst. 3 se slova „Byl-li Úřad požádán“ nahrazují slovy „Bylo-li ministerstvo
požádáno“ a slovo „Úřadu“ se nahrazuje slovem „ministerstva“.
V § 32a odst. 4 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.
35. K bodu 111
V § 33 odst. 2 nově vložené větě se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“.
36. K bodu 113
V § 33 odstavec 6 zní:
„(6) Rozhodnutí o odnětí povolení, které nabylo právní moci, ministerstvo zveřejní ve
Finančním zpravodaji a Obchodním věstníku do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
a informuje veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků. V případě tuzemské
pojišťovny je ministerstvo povinno o tomto rozhodnutí informovat příslušné úřady ostatních
členských států. Společně s těmito úřady přijme opatření nutná k ochraně spotřebitele,
zejména s cílem zabránit dalšímu působení pojišťovny jak na území České republiky, tak
i v rámci jiných členských států, a s cílem zabránit volnému nakládání s majetkem
pojišťovny.“.
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V § 33 odst. 7 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
V § 33 odst. 8 se slova „Úřad“ nahrazují slovy „ministerstvo“.
37. K bodu 114
V § 35 odst. 1 písm. a) se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
V § 35 odst. 3 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
38. K bodu 115
V § 35a odst. 1 písm. a) se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.
V § 35a odst. 1 písm. c) se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovem „ministerstvem“.
V § 35a odst. 5 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.
V § 35a odst. 7 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „ministerstvo“ a slovo „dozvěděl“ se
nahrazuje slovem „dozvědělo“.
39. K bodu 123
V § 37a odst. 2 se slova „Úřad je povinen“ nahrazují slovy „Ministerstvo je povinno“.
V § 37a odst. 3 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovem „ministerstva“.
40. K bodu 125
Bod 125 zní:
„125. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Má-li ministerstvo rozhodnout ve věci,
pro jejíž složitost nelze rozhodnout ve lhůtě stanovené tímto zákonem, rozhodne ve lhůtě
prodloužené o 30 dnů, ve zvlášť složitých případech může ministerstvo lhůtu prodloužit až
o 60 dnů. Prodloužení lhůty a jeho důvody je ministerstvo povinno oznámit účastníkům řízení
nejpozději před uplynutím tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanovené
lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci.“.“.
41. K bodu 127
V bodě 127 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 5“.
42. K bodu 128
V bodě 128 se text „odstavec 7“ nahrazuje textem „odstavec 6“ a číslo v závorce „7“ se
nahrazuje číslem „6“.
43. K bodu 130
Bod 130 zní:
„130. § 39 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13), 13a), 14) a 15) zní:
„§ 39
Mlčenlivost
(1) Zaměstnanci ministerstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých
se dozvěděli při své činnosti v rámci výkonu státního dozoru v oblasti pojišťovnictví
s výjimkou informací podaných v zobecněné nebo celkové podobě, ze které není možno
identifikovat jednotlivou osobu, které se informace týká. Tato povinnost trvá i po skončení
pracovněprávního vztahu nebo výkonu funkce. Povinnost zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce, platí i pro členy poradních
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orgánů. Zaměstnanci ministerstva mohou být zproštěni povinnosti mlčenlivosti pouze
z důvodu veřejného zájmu ministrem financí.
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 nesmějí využívat informace, které získaly při výkonu
své funkce nebo svého zaměstnání, pro sebe ani pro jiného.
(3) Členové statutárních a dozorčích orgánů a zaměstnanci pojišťovny a zajišťovny,
likvidátor, správce podle § 30 odst. 4, jakož i osoby, které vykonávají pro pojišťovnu nebo
zajišťovnu činnost v jiném než pracovním poměru, (dále jen „osoby činné pro pojišťovnu
nebo zajišťovnu“), pojišťovací zprostředkovatelé, samostatní likvidátoři pojistných událostí
a další osoby zúčastněné při výkonu státního dozoru jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob. Povinnost mlčenlivosti
mají tyto osoby i po skončení pracovního nebo jiného než pracovního poměru.
(4) Porušením povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona není poskytnutí těchto
informací se souhlasem osob, jichž se tyto údaje týkají, a dále poskytnutí těchto informací na
písemné vyžádání
a)
ministerstva při výkonu státního dozoru,
b)
soudu pro účely občanského soudního řízení,
c)
orgánu činného v trestním řízení,
d)
Komise pro cenné papíry při výkonu státního dozoru podle zvláštního právního
předpisu,13)
e)
příslušného úřadu členského státu nebo třetího státu, jestliže se jedná o pojištění
sjednané pojišťovnou se sídlem na území tohoto státu,
f)
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
g)
orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, za předpokladu, že bude dodržena
mlčenlivost osobami, kterým se tyto informace poskytnou.
(5) Písemné vyžádání podle odstavce 4 musí obsahovat údaje, ze kterých je zřejmý
oprávněný důvod tohoto vyžádání.
(6) Osoby činné pro pojišťovnu nebo zajišťovnu jsou povinny zachovávat mlčenlivost
o činnosti pojišťovny nebo zajišťovny a ve věcech s ní souvisejících, s výjimkou informací
podaných v souhrnné nebo celkové podobě, ze které není možno identifikovat jednotlivou
pojišťovnu nebo zajišťovnu, a to i po skončení pracovního nebo jiného než pracovního
poměru, na základě kterého tuto činnost vykonávají. Pokud zproštění této povinnosti
nevyplývá ze zvláštního právního předpisu, může osobu činnou pro pojišťovnu nebo
zajišťovnu zprostit mlčenlivosti na základě písemného vyžádání a z důvodu veřejného zájmu
ministerstvo.
(7) Fyzické osoby, které se při likvidaci pojišťovny nebo zajišťovny seznámily s údaji,
které jsou předmětem mlčenlivosti podle tohoto zákona, jsou povinny zachovávat mlčenlivost
o těchto skutečnostech podle odstavců 1 a 3 obdobně. Informace o této pojišťovně nebo
zajišťovně mohou být poskytnuty, pokud se netýkají třetích stran jednajících s cílem jejího
ozdravení, v průběhu soudního řízení.
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(8) Ustanovením odstavců 1 až 6 není vyloučena výměna informací v případech, kdy
existují dva nebo více příslušných úřadů ve stejném členském státě, nebo mezi členskými
státy, mezi příslušnými úřady a
a)
úřady, které jsou odpovědné za výkon dohledu nad bankami nebo obdobnými
úvěrovými institucemi, a dalšími finančními institucemi a úřady odpovědnými za
dozor nad finančními trhy,
b)
osobami odpovědnými za konkurz nebo likvidaci pojišťovny,
c)
osobami odpovědnými za provádění zákonem stanovených auditů pojišťoven
a dalších finančních institucí,
d)
odpovědnými pojistnými matematiky a úřady odpovědnými za kontrolu těchto
pojistných matematiků, při výkonu jejich činností a za předpokladu, že právní úprava
státu, ve kterém mají být tyto informace zpracovány, odpovídá požadavkům
stanoveným tímto zákonem. Informace získané těmito úřady, orgány a osobami
podléhají povinnosti zachovávat mlčenlivost podle odstavců 1 až 5.
(9) Informace podle odstavce 8 musí být určeny výhradně pro výkon kontroly.
V případech, kdy informace pocházejí z jiného členského státu, nemohou být zveřejněny bez
výslovného souhlasu příslušného úřadu, který je poskytl, a tam, kde to připadá v úvahu, pouze
pro takové účely, pro které tento úřad dal svůj souhlas. Tyto informace mohou být sděleny
pouze fyzické osobě určené úřadem nebo orgánem, kterému se takové informace poskytují.
Tento úřad nebo orgán je povinen příslušnému úřadu sdělit jméno, popřípadě jména, příjmení
a funkční zařazení této fyzické osoby opravňující ji ke sdělení takové informace.
(10) Ministerstvo je oprávněno poskytovat České národní bance a dalším státním
úřadům odpovědným za kontrolu platebních systémů podle zvláštního zákona informace
určené pro plnění jejich úkolů, pokud se netýkají citlivých osobních údajů fyzických osob13a)
nebo údajů majících charakter obchodního tajemství právnických osob, a je oprávněno
požadovat na těchto úřadech nebo orgánech, aby mu poskytly informace potřebné pro výkon
jeho činnosti. Na takto získané informace se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost.
(11) Při provozování neživotních pojištění, u kterých je povinnost uzavřít pojistnou
smlouvu stanovena zákonem, má pojišťovna při šetření pojistné události postavení dalšího
státního orgánu nebo organizace podle zvláštního právního předpisu.14)
(12) Porušením mlčenlivosti podle odstavců 1 až 6 není oznámení pojišťovny nebo
zajišťovny učiněné státnímu zástupci, policejním nebo jiným příslušným orgánům ve věci
podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku ani sdělení v souvislosti s převodem
pojistného kmene přebírající pojišťovně podle § 32; porušením mlčenlivosti není též plnění
povinnosti vůči příslušné organizační složce ministerstva vyplývající ze zvláštního právního
předpisu.15)
(13) Pojišťovny se mohou vzájemně informovat o skutečnostech týkajících se
pojištění fyzických a právnických osob v případě
a)
uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, nebo zamlčení podstatných
údajů při sjednávání pojištění,
b)
šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit,
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c)

zániku pojištění z důvodů nezaplacení pojistného, a to i prostřednictvím právnické
osoby, která není pojišťovnou ani zajišťovnou. Majetkový podíl či vklad v této
právnické osobě mohou mít pouze pojišťovny.

(14) Pojišťovna je povinna k získaným údajům jiné pojišťovny přistupovat tak, jako
by šlo o údaje z její vlastní činnosti.
(15) Ve vztahu k právním předpisům upravujícím ochranu osobních údajů má
ustanovení odstavce 13 povahu zvláštního právního předpisu.
_______________
13)

13a)
14)
15)

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 45a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně
a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“.

44. K bodu 132
Bod 132 zní:
„132. Za § 39a se vkládá nový § 39b, který včetně nadpisu zní:
„§ 39b
Výměna informací mezi příslušnými úřady
(1) Ministerstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o spolupráci zajišťující za podmínek
stanovených tímto zákonem výměnu informací s příslušným úřadem jiného státu.
(2) Ministerstvo je oprávněno informace, které získalo na základě smlouvy podle
odstavce 1, použít pouze
a)
pro kontrolu splnění podmínek pro zahájení pojišťovací činnosti a pro kontrolu této
činnosti, při sledování technických rezerv, solventnosti, administrativních a účetních
postupů a vnitřních kontrolních systémů, nebo
b)
v řízení před ministerstvem, nebo
c)
při soudním řízení před soudy.
(3) Informace získané podle § 39 odst. 4 a podle odstavce 1 tohoto paragrafu
a informace získané při kontrole na místě podle § 26a odst. 2 smí být poskytnuty pouze
s výslovným souhlasem ministerstva nebo příslušného úřadu členského státu, ve kterém bylo
ověření na místě provedeno, a pouze pro takové účely, pro které tento úřad dal svůj
souhlas.“.“.
45. K čl. II
V bodě 5 se slova „Úřad povinen“ nahrazují slovy „Ministerstvo financí povinno“.
Body 6, 7 a 8 se zrušují. (Ostatní body přeznačit v závislosti na přijatých pozměňovacích
návrzích k přechodným ustanovením v čl. II.)
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46. K části druhé, čl. V
Část druhá, čl. V se zrušuje.
Ostatní části a články se přečíslují.
47. K části čtvrté, čl. VIII
Část čtvrtá, čl. VIII se zrušuje.
Ostatní části a články se přečíslují.
48. K dosavadní části páté, čl. IX
V § 8 odstavec 1 zní:
„(1) Pojištění lze sjednat pouze u pojišťovny, která je podle zvláštního právního
předpisu11) oprávněna provozovat pojištění záruky. Pojistné podmínky pro povinné pojištění
záruky je pojišťovna povinna předložit Ministerstvu financí na jeho vyžádání ke kontrole.
Ministerstvo financí spolupracuje při kontrole pojistných podmínek pro pojištění záruky
s Ministerstvem pro místní rozvoj.“.
B.

Připomínky související s dalším působením pojišťoven se smíšenou činností

1 Za bod 132 se vkládá nový bod 133, který zní:
„133. § 40 zní:
„§ 40
(1) Tuzemská pojišťovna, které bylo před 1. dubnem 2000 uděleno povolení
k souběžnému provozování pojištění podle pojistných odvětví životních a neživotních
pojištění, je oprávněna provozovat souběžně tyto činnosti za podmínky odděleného řízení
těchto činností. Pojišťovna může jednu z těchto činností ukončit jen formou převodu
pojistného kmene podle § 32 nebo rozdělením podle § 36.
a)

b)

c)

(2) Pojišťovna podle odstavce 1 je povinna zabezpečit, aby
nebyly poškozovány zájmy spotřebitelů, především, aby zisky z životního pojištění
přinášely prospěch osobám oprávněným z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou
v rámci životního pojištění takovým způsobem, jako kdyby pojišťovna provozovala
výlučně životní pojištění,
nebyly hrazeny minimální finanční požadavky, zejména požadovaná míra solventnosti
související s jednou nebo druhou z těchto dvou činností na úkor druhé činnosti;
ministerstvo může na základě žádosti pojišťovny povolit použití těch položek
vlastních zdrojů, které jsou volně k dispozici, pro jednu nebo druhou činnost,
v účetnictví pojišťovny byly veškeré příjmy, zejména pojistné, platby od zajišťoven
a příjmy z investic, a výdaje, zejména vyrovnání pojistného, doplňky k technickým
rezervám, platby zajištění a provozní náklady související s pojišťovací činností,
rozepsány podle původu vzniku. Položky, které jsou společné pro obě činnosti, musí
být zaúčtovány způsobem rozdělení schváleným na žádost pojišťovny ministerstvem.

(3) Pokud je jedna z hodnot vlastních zdrojů vypočítaná zvlášť pro provozované
činnosti podle pojistných odvětví životních a neživotních pojištění nedostatečná, je
ministerstvo povinno uplatnit na činnost pojišťovny opatření k nápravě vzniklé situace bez
ohledu na výsledky v druhé činnosti. Tato opatření mohou zahrnovat povolení převodu
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položek hodnoty vlastních zdrojů z jedné činnosti na druhou ve smyslu odstavce 2
písm. b).“.“.
Ostatní body se přečíslují.
2. Dosavadní bod 133 zní:
„133. V § 42 se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce
1 až 10.“.
Tuto úpravu promítnout i do vnitřních odkazů v zákoně, tj. vložit nové body s textem
o přeznačení odstavců odpovídajících přijaté úpravě.
V čl. II (přechodná ustanovení se dosavadní body 3 a 4 zrušují. (Přečíslování bodů
přechodných ustanovení je nutné upravit v závislosti na přijatých pozměňovacích návrzích.).
C.

Připomínky související s výší základního kapitálu a garančního fondu

1. V čl. II dosavadní bod 10 zní:
„10. Ustanovení § 9 odst. 1 ve znění tohoto zákona se na tuzemskou pojišťovnu, které bylo
uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti před nabytím účinnosti tohoto zákona,
nevztahuje.“.
2. V čl. II a doplňuje bod 11, který zní:
„11. Tuzemská pojišťovna je povinna postupovat podle § 22 odst. 2 tohoto zákona
nejpozději od 1. ledna 2005; má-li být činnost této pojišťovny rozšířena na území jiného
členského státu, je tuzemská pojišťovna povinna splnit tyto podmínky nejpozději dnem
oznámení ministerstvu tohoto rozšíření činnosti podle § 10 odst. 2 tohoto zákona.
Ministerstvo je oprávněno na základě písemné žádosti tuzemské pojišťovny prodloužit lhůtu
podle věty prvé v případě provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví
neživotních pojištění až do 5. března 2007 a v případě provozování pojišťovací činnosti podle
pojistných odvětví životních pojištění až do 5. března 2009, jestliže tím nedojde k narušení
finanční stability pojišťovny.“.“.
Následně přečíslovat v čl. II (přechodná ustanovení) body v závislosti na přijetí
pozměňovacích návrhů k tomuto ustanovení.
D.

Připomínky související s důvěryhodností osob

K bodu 50
V § 10a odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:
„b)
která splňuje podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jiného orgánu
právnické osoby podle zvláštního zákona.3a)
_______________
3a)

§ 31a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

V § 10a odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
V § 10a se odstavce 2, 3 a 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
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E.

Připomínky související s obezřetným postupem, technickými rezervami, technickou
úrokovou mírou a solventností

1. Za dosavadní bod 9 vložit nový bod 10, který zní:
„10. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Tuzemská pojišťovna nebo zajišťovna je povinna při výkonu svých činností
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 pojišťovnou propojených. Za tímto účelem je tuzemská pojišťovna
a zajišťovna povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat vnitřní kontrolní
systémy, pravidelně vyhodnocovat informace z nich a včas přijímat odpovídající opatření.“.“.
Ostatní body přečíslovat.
2. K bodu 28
Na konci textu bodu 28 slova „se slovo „minimální“ nahrazuje slovem „požadované““ se
nahrazují slovy „se slova „a ke krytí minimální míry solventnosti podle § 22 odst. 1“ zrušují“.
3. K bodu 58
V § 13 odst. 2 písm. f) slova „podle § 18 odst. 5“ zrušit.
4. K bodu 63
V § 13a za slovy „jejích závazků“ čárku nahradit tečkou a zbývající text zrušit.
V § 13b odst. 1 písmeno c) zní:
"c)
metoda výpočtu technických rezerv musí být obezřetná i k metodě ohodnocení aktiv,
která jsou kryta touto rezervou, zejména nesmí v důsledku jejího použití docházet
k nadhodnocení aktiv;“.
V § 13b odst. 5 za slova „být libovolně“ vložit slova „a neodůvodněně“ a za slovem
„měněna“ zbývající text zrušit.
V § 13b odst. 6 slova „s podklady a metodami používanými při výpočtu technických rezerv
vytvářených v životním pojištění“ nahradit slovy „se způsobem stanovení technických
rezerv“.
5. K bodu 70
Dosavadní bod 70 nově zní:
„70. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:
„§ 18a
Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry
Jestliže současný nebo předpokládaný výnos aktiv pojišťovny nepostačuje k úhradě
závazků pojišťovny vyplývajících z použité technické úrokové míry, je pojišťovna povinna
vytvořit technickou rezervu, určenou ke splnění těchto závazků. Způsob výpočtu výše této
technické rezervy je pojišťovna povinna předložit ministerstvu ke schválení, jakmile zjistí
nedostatečnost výnosu aktiv.“.“.

14

6. K bodu 71
V § 21 odst. 2 začátek věty druhé zní: „Výši této části a způsob finančního umístění si
pojišťovna stanoví v závislosti…“ a dále pokračuje navržený text novely.
7. Za dosavadní bod 101 vložit nový bod 102, který zní:
„102. V § 30 odst. 1 se slova „dosáhne skutečné míry solventnosti“ nahrazují slovy „má
hodnotu vlastních zdrojů“.“.
Ostatní body přeznačit.
F.

Ostatní připomínky

1. K bodu 44
Bod 44 zní:
„44. V § 9 odst. 7 větě první se za slovo „Zakladatel“ vkládá slovo „tuzemské“, ve větě
poslední se slovo „toto“ nahrazuje slovem „tento“ a na konci odstavce se doplňuje věta
„Pokud ministerstvo souhlas se snížením základního kapitálu udělí, nepoužijí se
ustanovení § 215 a § 216 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.“.“.
2. K bodu 115
V § 35a odst. 2 a 8 částku „100 000 000 Kč“ nahradit částkou „50 000 000 Kč“.
V § 35a odst. 3 za slova „do výše l 000 000 Kč, jestliže“ vložit slovo „opakovaně“.
V § 35a odst. 4 za slova „do výše l 000 000 Kč, jestliže“ vložit slovo „opakovaně“.
3. K bodu 130
V § 39 nově označenému odstavci 12 (původnímu odstavci 13) se za slova „nebo přestupku“
vkládají slova „ani podání vysvětlení, či svědecká výpověď v trestním řízení, občanském
soudním řízení a správním řízení ze strany osob činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu,
sdělení údajů nezbytných pro nakládání s pohledávkami pojišťovny“.
4. K bodu 130
V § 39 se za dosavadní odstavec 16 doplňuje nový odstavec 17, který zní:
„(17) Ministerstvo vnitra poskytuje pojišťovnám pro účely související s pojišťovací
a zajišťovací činností z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)
datum narození,
c)
adresa místa trvalého pobytu.“.
5. K bodu 135
V příloze č. 1 části A bod 1 zní:
„1. Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ
dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění
s vrácením pojistného.“.
6. K části třetí čl. VI (Změna zákona o správních poplatcích)
V části třetí čl. VI text pod výčtem novel zní:
„1. V položce 64 písmeno b) zní:
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„b)

Podání žádosti
o registraci zprostředkovatele pojištění se základním kvalifikačním stupněm
odborné způsobilosti
Kč 2 000,o registraci zprostředkovatele pojištění se středním nebo vyšším kvalifikačním
stupněm odborné způsobilosti
Kč 10 000,o registraci samostatného likvidátora pojistných
událostí
Kč 10 000,o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně
Kč 20 000,o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny
Kč 20 000,o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny
nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně
životní a neživotní pojištění
Kč 20 000,o udělení souhlasu s jiným finančním umístěním nebo o udělení souhlasu
s tvorbou jiné rezervy
Kč 5 000,o udělení předchozího souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího
orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy tuzemské
pojišťovny nebo zajišťovny, anebo pověřeného zástupce pobočky pojišťovny
se sídlem v jiném státě než je stát Evropského hospodářského prostoru
Kč 5 000,-“.

2. V položce 64 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c)
Vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti
pojišťovacího zprostředkovatele
Kč 1 000,-“.
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).
3. V položce 64 „Osvobození“ se slova „podle písmene j)“ nahrazují slovy „podle písmene
k)“.
4. V položce 64 „Zmocnění“ se slova „podle písmene d)“ nahrazují slovy „podle písmene e)“.
5. V položce 64 „Poznámky“ v bodu 2 se slova „podle písmene c)“ nahrazují slovy „podle
písmene d)“.“.
(Přijetí úpravy týkající se členění pojišťovacích zprostředkovatelů pod bodem 3, k § 4
v usnesení RV č 250 - tisk 306/1, k tisku 306 - návrh zákona o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí - promítnout do výše navržené změny
zákona o správních poplatcích, tj. terminologii dát do souladu)
7. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která zní:
„ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. X
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 124/1998 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. a zákona
č. 308/2002 Sb., se mění takto:
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1. V § 35 odst. 3 se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 35l odst. 2 nebo“.
2. V § 35l odst. 1 větě první se slova „do konce roku 2002“ nahrazují slovy „bez
zbytečného odkladu“.
3. V § 35l odstavec 2 zní:
„(2) Komise odejme investiční společnosti povolení, které jí bylo uděleno podle
§ 9 odst. 1 nebo investičnímu fondu odejme povolení, které mu bylo uděleno podle
§ 8 odst. 1, jestliže při plnění povinnosti podle odstavce 1 nepostupují řádně a v přiměřené
lhůtě nezjednají nápravu.“.“.
Dosavadní část šestou označit jako část sedmou a dosavadní čl. X označit jako čl. XI.
Do nově označeného čl. XI (účinnost) doplnit, že čl. X nabývá účinnosti dnem 1. května
2004.
8. K dosavadní části šesté, dosavadnímu čl. X.
Navržené změny promítnout do účinnosti (tj. v souladu se schválenými úpravami).
Datum účinnosti ve větě první „dnem 1. ledna 2004“ nahradit slovy „dnem 1. května 2004“.
G.

Legislativně technické připomínky

1. Za bod 28 vložit nový bod, který zní:
„29. V § 8 odst. 3 písm. a) se slova „o bezúhonnosti a splnění podmínek podle
§ 11 odst. 3 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „o splnění podmínek důvěryhodnosti podle
§ 10a“.“.
2. K bodu 29
V § 8 odst. 4 písm. a) slova „a údajů o dosaženém druhu vzdělání“ nahradit slovy „včetně
údajů o dosaženém druhu vzdělání“.
3. K bodu 31
Bod 31 zní:
„31. V § 8 odst. 5 písm. d), § 9 odst. 2, § 27 odst. 2, § 28 včetně nadpisu, § 29 písm. c) a § 41
se slovo „jmění“ nahrazuje slovem „kapitálu“.“.
4. K bodu 33
Za slova „V § 8 odstavec 7“ vložit slova „se text „odstavce 4“ nahrazuje textem „odstavce
5““.
5. Za bod 49 vložit nový bod, který zní:
„50. V § 10 odst. 11 se text „odstavce 4“ nahrazuje textem „odstavce 10“.“.
Ostatní body se přečíslují.
6. K bodu 51
V § 11 odst. 2 větě čtvrté slova „podle odstavce 1 písm. a)“ nahradit slovy „podle
odstavce 1“.
Za textem bodu 51 doplnit větu: „Poznámky pod čarou č. 4) a 5) se zrušují.“.
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7. Za bod 58 vložit nový bod, který zní:
„59. V § 13 odst. 4 se slova „odstavci 2 písm. f)“ nahrazují slovy „odstavci 2 písm. h)“.“.
8. K bodu 71
Na konci bodu 71 doplnit větu: „Poznámka pod čarou č. 9) se zrušuje.“.
9. K bodu 72
V § 21a odst. 5 slova „podle odstavce 2“ nahradit slovy „podle odstavce 4“.
10. K bodu 77
V bodě 77 na konci doplnit slova: „a slovo „minimální“ se nahrazuje slovem „požadované“.“.
11. K bodu 92
Dosavadní bod 92 zní:
„92. V § 26 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Tuzemská pojišťovna je povinna informovat ministerstvo zvlášť o výsledcích své
činnosti provozované na základě práva zřizovat pobočky a zvlášť o výsledcích své činnosti
provozované na základě svobody dočasně poskytovat služby, o výši pojistného, bez odečtu
zajištění, a to podle členského státu a ve struktuře podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.
Ministerstvo je povinno zasílat příslušným úřadům členských států, které o to požádají,
během dohodnutého období tyto informace v souhrnné formě.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.“.
12. V souvislosti s úpravou v předchozím bodě za dosavadní bod 92 vložit nový bod,
který zní:
„93. V § 26 odst. 6 se slova „odstavců 2 a 4“ se nahrazují slovy „odstavců 2 a 5“.“.
Ostatní body se přeznačí.
13. K bodu 102
V § 30 odst. 4 větě poslední slova „nuceného správce“ nahradit slovem „správce“.
14. K bodu 106
Na začátek bodu 106 vložit slova: „V § 31 odst. 2 větě druhé se předložka „v“ nahrazuje
slovy „ve Finančním zpravodaji a „ a“…dále pokračuje navržený text.
15. K bodu 115
V § 35a odst. 3 slova „odvětví pojištění č. 10 písmeno a)“ nahradit slovy „pojistného odvětví
č. 10 písmene a) uvedeného v“.
16. K bodu 117
Bod 117 zní:
„117. V § 36 odst. 1 úvodní části textu se slova „Sloučení, splynutí, přeměna nebo rozdělení“
nahrazují slovy „Fúze, rozdělení nebo změna právní formy“ a ve větě druhé se slova „obsahu
projektu stanoveného obchodním zákoníkem“ nahrazují slovy „náležitostí stanovených
obchodním zákoníkem pro fúzi, rozdělení a změnu právní formy“.“.
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17. K bodu 123
V § 37a odst. 8 slova „nuceného správce“ nahradit slovem „správce“.
18. K bodu 127
V bodě 127 za text „V § 38 odst. 6 se“ vložit slova „slova „podle odstavce 4“ nahrazují slovy
„podle odstavce 5“ a“.
19. K bodu 128
V § 38 odst. 7 slova „ustanovení odstavců 4 a 5“ nahradit slovy „ustanovení odstavců 5 a 6“.
20. K bodu 130
V § 39 odst. 4 slova „nucený správce“ nahradit slovem „správce“.
21. K bodu 132
V § 39b odst. 3 text „§ 26a odst. 3“ nahradit textem „§ 26a odst. 2“.
22. K části páté, čl. IX
Na konci textu novely zákona č. 159/1999 Sb. doplnit větu „Poznámka pod čarou č. 12) se
zrušuje.“.
II.

z m o c ň u j e pravodaje, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem
KPS provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na
věcný obsah navrhovaného zákona;

III.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu.

Ladislav ŠUSTR v.r.
zpravodaj

Jaroslav GONGOL v.r.
ověřovatel

Miroslav KALOUSEK v.r.
předseda

