Pozměňovací návrh
senátora Libora Michálka
k návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:
(senátní tisk č. 45)
1. V §57 odstavec 1 zní:
„(1) Přesáhne-li v daném roce předepsané hrubé pojistné u životního pojištění o více než 40%
hrubou výši na pojistná plnění, klienti pojišťovny, kteří v daném roce životní pojištění platili,
mají nárok na vrácení části těchto úhrad v následující procentní výši:
V= (P-1,4).100, kde P je podíl předepsaného hrubého pojistného a pojistného plnění a V je
procentní výše části pojistného, na jehož vrácení má klient nárok.“
2. V §57 odstavec 2 zní:
„(2) Nárok podle odstavce 1 může klient pojišťovny uplatnit písemně do konce osmého
měsíce roku následujícího po roce, za něž nárok na vrácení části pojistného vzniknul nebo do
4 měsíců ode dne, kdy pojišťovna zveřejní souhrnné informace o inkasu předepsaného
hrubého pojistného a celkovém vyplaceném pojistném plnění za příslušný kalendářní rok.“
Odůvodnění: Následující tabulka ilustruje diference mezi souhrnnými částkami, které klienti
v oblasti životního pojištění pojišťovnám hradí a částkami, které jsou jim ročně vypláceny.
Diference přitom nejsou způsobeny časovými posuny (v případě potřeby je možné dokladovat
na výši tzv. technických rezerv, v nichž jsou zohledněny i budoucí pravděpodobná plnění), ale
především nepřiměřeně vysokými cenami některých pojistných produktů.
Životní pojištění
Rok
Hrubé pojistné Hrubá výše pojistného koeficient limitní
Vrácení
v mld. Kč
plnění v mld. Kč
podílu
koeficient klientům
v mld. Kč
2009
2010
2011

60,21
71,76
72,01

33,40
36,54
42,07

1,80
1,96
1,71

1,4
1,4
1,4

13,45
20,60
13,11

Pojišťovny patří mezi nejlépe kapitálově vybavené finanční instituce. Vlastní kapitál
pojišťoven přesahuje 17% celkových aktiv (téměř 80 miliard korun), což je více než
dvojnásobek v porovnání s bankami a obchodníky s cennými papíry a více než trojnásobek
úrovně obvyklé u penzijních fondů. Diskutované zvýšené zdanění pojišťoven přitom nemusí
přinést požadovaný efekt, neboť účetní zisk mohou pojišťovny snížit zvýšenou výplatou
provizí pojistným zprostředkovatelům (tyto provize dle údajů ČNB překročily v roce 2011
částku 14 mld. Kč). Z uvedených důvodů se navrhuje regulace výše uvedených agregátních
poměrů, která může klientům pojišťoven přinést úspory přes 10 miliard korun ročně.
Navržený limit přitom stále poskytuje dostatečné rezervy pojišťovnám pro krytí rizik.

