SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
708.
USNESENÍ SENÁTU
z 24. schůze, konané dne 20. července 2012
k návrhu senátního návrhu zákona, senátora Vítězslava Jonáše a dalších,
kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. /senátní
tisk č. 347/ - druhé čtení
Senát
I.

schvaluje návrh senátního návrhu zákona senátora Vítězslava Jonáše a dalších,
kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., ve znění
přijatých pozměňovacích návrhů, jako senátní návrh zákona;

II.

pověřuje:
1. předsedu Senátu, aby zajistil úpravu důvodové zprávy k návrhu zákona
v souladu s jeho schváleným zněním a postoupil návrh zákona Poslanecké
sněmovně k dalšímu ústavnímu projednání;
2. senátora Vítězslava Jonáše a senátora Petra Šilara, aby návrh zákona
odůvodnili v Poslanecké sněmovně.

Milan Štěch v.r.
předseda Senátu

Miluše Horská v.r.
ověřovatelka Senátu

Senátní návrh
ZÁKON
ze dne ……2012,
kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
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.
a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek pod čarou č. 11a, 11b, 11c a nadpisu
zní:
„§ 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)
11e)

2.

§ 27 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha k zákonu č. 133/1985 Sb.“.

V § 120 odstavec 3 zní:
„(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.“.
3.
V § 120 odst. 5 poslední věta zní: „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.“.

Čl. II
Odvod části pojistného podle § 6a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění
tohoto zákona, se poprvé vybere za kalendářní rok 2013.
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

