
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I. Obecná část 

a) Zhodnocení platného právního stavu  

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neupravuje limity pro 
marže pojišťoven, které se odvíjí od rozdílu mezi celkovou výší hrazeného pojistného 
očištěného od zajištění a celkovou výší pojistných plnění. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. povinné ručení, vzniká nedůvodná regulatorní 
disproporce např. s ustanovením § 365 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde u 
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání činí limit nákladů na správní režie pojišťoven 4% (do roku 2014 9%) z celkového 
objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli v daném kalendářním roce. 

 Předepsané PHP po očištění Hrubá výše Koeficient Návrh nároku 
 hrubé pojistné od zajištění nákladů na  Hrubé na vrácení  

Rok (v tis. Kč) (PHP) (v tisících Kč) pojistná plnění Marže Pojistného 
2014 23 066 386 15 079 231 11 902 001 1,267 797 494 
2013 21 272 571 13 528 397 11 692 216 1,157 bez nároku 
2012 19 850 718 12 582 397 10 830 089 1,162 bez nároku 
2011 20 964 738 13 171 503 11 120 040 1,184 bez nároku 

Výše uvedená tabulka ilustruje, k jakému růstu vybraného pojistného došlo zejména mezi 
rokem 2013 a 2014 (téměř 1,8 miliardy Kč na zaplaceném pojistném resp. 1,55 miliardy Kč 
na zaplaceném pojistném očištěném od zajištění hrazeném zajišťovnám), aniž by došlo 
k odpovídajícímu zvýšení pojistného plnění (růst jen cca o 210 miliónů Kč). 

Podrobnější údaje o struktuře částek přijatých a vyplacených v souvislosti s pojištěním 
odpovědnosti jsou dostupné na stránkách České národní banky. 1 Pro regulatorní účely je 
podstatný tzv. koeficient hrubé marže, který je podílem celkové částky předepsaného hrubého 
pojistného sníženého o zajištění a celkové hrubé výše nákladů na pojistná plnění. Tento 
koeficient dosahoval za celý sektor pojišťovnictví ke konci roku 2014 jodnotu 20,6%.   

Zatímco se hrubé marže pojišťoven u tzv. povinného ručení pohybovaly v letech 2011 až 
2013 v rozmezí 15,7% až 18,4% (tj. na cca 2 násobku tehdy limitních správních režií u 
zákonného úrazového pojištění), v roce 2014 „poskočila“ tato hrubá marže na téměř 27%!    

Přestože nelze vyloučit opětovný dílčí pokles tohoto koeficientu, pro ochranu zájmů 
spotřebitelů se jeví jako vhodné jej limitovat.     

                                    
1 Dostupné zde: 
http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=3&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=34020&p_uka=1%2C2%2
C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12&p_strid=BCF&p_od=200812&p_do=201412&p_lang=CS&p_forma
t=0&p_decsep=%2C 
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b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Hlavní princip navrhované právní úpravy spočívá v regulaci tzv. hrubé marže, a to na hodnotu 
20%. Regulace správní režie tak, jak je prováděna v případě zákonného úrazového pojištění, 
by nemusela být dostatečná, neboť cena povinného ručení není závislá pouze na správní režii 
pojišťoven, ale také na výši provizí, které jsou hrazeny zprostředkovatelům. 
 
Návrh zákona předpokládá, že se pojistné na povinné ručení bude platit v jistém smyslu 
zálohově. Podobně jako při platbách za plyn, elektřinu apod. obdrží spotřebitel po ukončení 
období vyúčtování, v případě pojistného by se takové vyúčtování nevztahovalo ke 
konkrétnímu klientovi, ale k celkovému „cash flow“ přijatému a vyplacenému v souvislosti 
s povinným ručením všech klientů dané pojišťovny. 
 
Pokud z této celkové bilance vyplyne, že daná pojišťovna předražila povinné ručení a hrubá 
marže překročí 20% z částky celkového zaplaceného pojistného sníženého o zajištění, klient 
bude mít nárok na vrácení části pojistného. Konstrukce návrhu novely zákona je taková, aby 
při uplatnění nároku na vrácení části pojistného ze strany všech klientů dané pojišťovny, 
zůstala pojišťovně hrubá marže právě ve výši 20%. 
 
Při takové konstrukci není potřebná dodatečná dílčí regulace nákladů na pojistné 
zprostředkovatele ani regulace správních režií pojišťoven. Bude na zvážení každé pojišťovny, 
jakou obchodní politiku zvolí. Budou-li pojišťovny navyšovat provize zprostředkovatelům 
(tak jako tomu bylo v minulém roce), budou muset omezit správní režii nebo se sektoru 
pojišťoven sníží výsledek hospodaření.  

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

d) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

Právo Evropské unie se na problematiku upravenou předloženým návrhem nevztahuje. 

e) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána. 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s vyhlášenými mezinárodními 
smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jakož 
i s obecně uznávanými a dodržovanými zásadami mezinárodního práva. 

f) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí. 

Navržená právní úprava nemá vliv na veřejné rozpočty.  
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Navržená právní úprava by měla vést ke snížení provizí pojistným zprostředkovatelům a ke 
snížení správních režií pojišťoven. Podle dat za rok 2014 by za jinak stejných podmínek 
pojišťovny vracely klientům částku cca 800 mil Kč tj. cca 3,5% celkové výše vybraného 
pojistného. Vzhledem k tomu, že pojišťovny navýšily cenu povinného ručení v roce 2014 až o 
10%, měl by pojišťovnám zůstat prostor pro zachování přiměřené ziskovosti. Klíčové náklady 
související s krytím pojistných rizik (náklady na zajištění) jsou v navrženém modelu od 
celkové výše pojistného odčítány, aby nedocházelo ke zvýšené kolísavosti koeficientu 
hrubých marží a pojišťovny mohly lépe stanovit cenu pojistného.   

Navrhovaná právní úprava nemá žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 

Úprava nemá dopadů ve vztahu k ochraně soukromí či osobních údajů. Návrh žádným 
způsobem nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí či osobních údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik. 

Navrhovaná právní úprava může vést ke snížení korupčních rizik mezi manažery 
pojišťoven a pojistnými zprostředkovateli. 

II. Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1 

V tomto bodě je nepřímo definovaný koeficient tzv. hrubé marže, který se do roku 2014 
dlouhodobě pohyboval v sektoru pojišťovnictví do 20%. Z tohoto důvodu se navrhuje stanovit 
tuto úroveň jako limitní. Explicitně se v tomto bodě specifikuje výpočet nároku na vrácení 
části pojistného klientům, pokud by daná pojišťovna dosáhla v určitém roce koeficient hrubé 
marže vyšší než 20%. Výpočet je proveden tak, aby po vrácení části pojistného klientům (cca 
800 mil. Kč dle dat z roku 2014) byla celková výše vybraného pojistného snížená o zajištění 
(příklad 15,08-0,8=14,28 mld. Kč) právě 1,2 násobkem celkové výše pojistných plnění.  

K bodu 2 

V současné době jsou dostupná v sektoru pojišťovnictví pouze agregátní data o celkové výši 
předepsaného pojistného, celkové výši pojistných plnění apod. Pro aplikaci návrhu zákona 
bude důležité, aby souhrnná data byla dostupná za každou pojišťovnu, která poskytuje 
pojištění odpovědnosti zvlášť. Proto se v tomto bodě zakotvuje informační povinnost, a to ke 
stejnému datu, k němuž pojišťovna data poskytuje České národní bance. 
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