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STRUČNÉ SHRNUTÍ A KONZULTACE1 

I. STRUČNÉ SHRNUTÍ 

Šetření v odvětví pojištění podnikatelských subjektů poslouží rozboru pojišťovacích 
produktů a pojišťovacích služeb nabízených podnikům v Evropské unii. Jak bylo uvedeno ve 
sdělení komisařky paní Kroesové z června 2005, je jeho hlavním cílem pochopit, jak funguje 
toto odvětví, což v následující fázi umožní odhalit narušení hospodářské soutěže. Tato narušení 
může na základě článků 81 nebo 82 Smlouvy o ES řešit v rámci Evropské sítě pro hospodářskou 
soutěž buďto Komise, anebo vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž. 

Předběžný nález odvětvového šetření popsaný v této předběžné zprávě vychází ze 
sekundárního výzkumu a průzkumu provedeného mezi pojišťovacími společnostmi, 
pojišťovacími zprostředkovateli a zajistiteli, jakož i vnitrostátními sdruženími pojistitelů, 
pojišťovacích zprostředkovatelů a manažerů rizika. Průzkum mezi pojistiteli a zprostředkovateli 
pojištění, zejména pojišťovacími makléři, byl proveden s použitím metod statistického výběru 
vzorků. Míra odpovědí na různé kroky průzkumu se pohybovala mezi 80 % a 100 %. 

Odvětvové šetření zkoumalo tyto oblasti: 
• finanční aspekty odvětví pojištění podnikatelských subjektů; 
• trvání platnosti smluv v odvětví pojištění podnikatelských subjektů; 
• zajištění; 
• struktura, funkce a odměny distributorů; 
• horizontální spolupráce pojistitelů. 

1. FINANČNÍ STRÁNKA ODVĚTVÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 
Z výsledků opírajících se o srovnání standardních ukazatelů ziskovosti, jež se v tomto 

odvětví běžně používá k orientaci v konkurenčním prostředí, vyplývá, že v EU-25 je ziskovost v 
odvětví pojištění podnikatelských subjektů dosti značná.  Míra ziskovosti před zdaněním se 
v odvětví pojištění podnikatelských subjektů v roce 2005 pohybovala na třech největších 
evropských pojistných trzích kolem 26 %, přičemž byly zaznamenány velké rozdíly mezi druhy 
pojištění i mezi jednotlivými členskými státy. Při porovnání v rámci EU-25 se zisky 
z uzavřených pojistek občas liší až o 200 % u téhož druhu pojistných produktů a až o 100 % pro 
různé druhy pojistných produktů nabízených v určitém státě. Ziskovost se ve většině členských 
států dlouhodobě udržuje určité dosažené úrovni, je však výrazně vyšší v nových členských 
státech než ve státech EU-15. 

Náklady pojišťovacích společností se v jednotlivých zemích EU-25 navzájem výrazně 
liší a nevykazují trend ke sbližování. Zejména pojistitelé v nových členských státech trvale 
vykazují vyšší poměry nákladů k výnosům než pojistitelé v EU-15. Z pohledu jednotlivých 
členských států vykazují proto méně efektivní trhy zdánlivě vyšší ziskovost. 

Významné rozdíly v ziskovosti svědčí o vysokém stupni fragmentace trhu a zároveň 
naznačuje možnost snižování cen v řadě členských států.  

Udržování vysoké úrovně ziskovosti v některých členských státech může být výsledkem 
ovládnutí trhu. Následující průzkum se soustředí na možnou souvislost mezi finančními 
výsledky a případnými překážkami hospodářské soutěže na některých trzích. 

                                                 
1  Plnou verzi předběžné zprávy o šetření v odvětví pojištění podnikatelských subjektů naleznete na internetové 

adrese 
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_240120
07.pdf  

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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Závěrem je třeba uvést, že v některých členských státech lze vypozorovat tendenci 
k trvalému vykazování vyšší ziskovosti z pojistek uzavřených s malými a středními podniky 
(MSP), než s velkými obchodními společnostmi. To by mohlo naznačovat, že se v těchto 
členských státech uzavíráním pojistných smluv s MSP kompenzuje nízká návratnost pojištění 
velkých obchodních společností.  

2. DOBA TRVÁNÍ SMLUV V ODVĚTVÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že se průměrné doby trvání pojistných smluv pro ten 

který druh pojištění v různých členských státech navzájem značně liší. Zatímco v mnohých 
členských státech se většina pojistných smluv uzavírá na období jednoho roku, v některých 
zemích, např. v Rakousku, Itálii, Nizozemsku a Slovinsku, se běžně uzavírají i dlouhodobé 
smlouvy. 

Smlouvy navíc často obsahují doložky umožňující jejich automatické obnovování nebo 
prodlužování. 

Získané údaje nepotvrzují existenci výrazných rozdílů mezi pojistnou praxí při uzavírání 
smluv s MSP na jedné straně a velkými obchodními společnostmi na straně druhé. 

V určitých případech je doba trvání pojistného krytí nabízené ve smlouvě podstatnou 
součástí pojistného produktu vytvořeného a prodávaného pojišťovací společností. Je-li doba 
trvání pojistného krytí nedílnou součástí definice produktu, není pravděpodobné, že by 
způsobovala omezování hospodářské soutěže. Není-li však součástí definice produktu, může 
uzavírání dlouhodobých smluv v odvětví pojištění podnikatelských subjektů za určitých 
okolností vyvolávat obavy z možného bránění vstupu nových subjektů na trh pojištění, což by 
případně mohlo vést k narušování hospodářské soutěže.  

Posouzení vlivu těchto dlouhodobých smluv na uzavírání trhu bude záviset zejména na 
kumulativním účinku rozšířeného uzavírání podobných dlouhodobých smluv na přístup jiných 
subjektů na trh. Při posuzování jsou zohledňovány i jiné faktory související s ekonomickým 
a právním obsahem dané smlouvy. Tyto faktory souvisí na jedné straně s možnostmi, jež má 
nový soutěžitel k uzavírání zmíněných smluv a na druhé straně s podmínkami, za nichž jeho 
konkurenti působí na předmětném trhu. Poté je třeba zhodnotit i to, do jaké míry se smlouvy 
uzavřené konkrétním pojistitelem podílejí na kumulativním účinku u všech obdobných smluv 
nabízených na tomto trhu. 

Při dalším zkoumání odvětví se bude hodnotit pravděpodobnost výskytu uvedeného 
rizika uzavření trhu pro konkurenci. 

3. ZAJIŠTĚNÍ 
V Evropské unii se etablovala celá řada nejvýznamnějších světových zajišťoven. Tyto 

zajišťovny podnikají na mezinárodním základě, jelikož zajišťování má především mezinárodní 
charakter. 

Evropská Komise na základě své praxe v oblasti hodnocení fúzí zastává názor, že by ze 
zajištění mělo považovat za samostatný relevantní trh, na němž se obchoduje s určitým druhem 
produktů a který zastřešuje poskytování zajištění při všech druzích rizika, jelikož zajišťovna, 
která nabízí zajištění určitého rizika, může pohotově a rychle přesunout kapitál a zdroje z tohoto 
druhu rizika na jiný druh rizika (nahraditelnost na straně nabídky).  

Z výsledků odvětvového průzkumu vyplývá, že 91 % pojistitelů přihlíží při výběru 
zajišťovny k finančnímu ratingu a 95 % uvedených pojistitelů si stanovilo minimální rating, 
jehož musí zajišťovna dosáhnout, aby pojistitelé vůbec začali uvažovat o tom, že si od ní 
zakoupí zajištění. V této souvislosti se objevují pochybnosti o nahraditelnosti jednotlivých 
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zajišťoven na straně poptávky, jakož i otázka, zda může rating v určitých konkrétních případech 
ovlivnit vymezení trhu, na němž se obchoduje s daným produktem. 

Navíc se klade otázka, zda v případě poklesu ratingu u výrazného počtu zajišťoven 
budou pojistitelé i nadále trvat na svých ratingových nárocích, protože to by vedlo k situaci, 
v níž by většině pojistitelů mohl zajištění poskytnout pouze omezený počet zajišťoven. 

Z průzkumu vyplývá i to, že většina zajišťoven činných v EU zahrnuje do smluv se 
svými klienty, přímými pojistiteli, tzv. „doložku nejvýhodnějších podmínek“. Tato doložka 
umožňuje dané zajišťovně využívat výhody jakýchkoli příznivějších podmínek, jež by bylo 
možno dohodnout mezi týmž přímým pojistitelem a jinou zajišťovnou v případě téhož zajištění. 
Tato „doložka výhodnějších podmínek“ může být obsažena v typové smlouvě, jakož i 
v individuálních smlouvách o zajištění.  Může být sjednána různými způsoby, někdy bývá 
dokonce vkládána otiskem razítka. 

Doložka upravuje podmínky zajištění tak, aby byly pro dané zajišťovny maximálně 
výhodné, bez ohledu na povahu těchto zajišťoven, v neprospěch přímého pojistitele a 
v konečném důsledku v neprospěch klienta – podnikatelského subjektu. Užíváním doložky se 
zvyšuje transparentnost cen a za určitých tržních podmínek může vést k omezení hospodářské 
soutěže ve smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES. Někteří respondenti však uváděli argumenty ve 
prospěch této zažité praxe. 

4. STRUKTURA, ÚLOHA A ODMĚŇOVÁNÍ DISTRIBUTORŮ 
Produkty pojištění podnikatelských subjektů jsou distribuovány různými cestami, ať již 

přímo pojišťovnami, anebo nepřímo prostřednictvím vlastních (smluvně vázaných) 
zprostředkovatelů, společných (nezávislých) zprostředkovatelů, brokerů, bank nebo jiných 
finančních institucí. 

Struktura distribučních kanálů bývá v různých členských státech z historických 
a kulturních důvodů různá , ale existují i rozdíly ohledně druhů pojištění a/nebo profilu klientů. 
Třebaže mnohé pojišťovny využívají více než jeden distribuční kanál, trh s pojištěním 
podnikatelských subjektů v EU funguje zejména prostřednictvím brokerů. Druhý nejčastěji 
využívaný distribuční kanál pro většinu druhů pojištění nabízených v EU představují vlastní 
zprostředkovatelé. 

Některé distribuční struktury (např. sítě vlastních zprostředkovatelů) mohou za určitých 
okolností působit jako překážky vstupu na trh. Naopak existence brokerského distribučního 
kanálu může usnadnit vstup na trh zahraničním pojistitelům, kteří nemají vlastní distribuční síť, 
anebo je tato síť nedostatečně rozvinutá. Podle průzkumu mezi pojistiteli patří přístup 
k distribuční infrastruktuře k faktorům, které pojistitele nejvíce ovlivní při rozhodování, zda 
vstoupit na nový trh. 

Úloha brokerů prošla v posledních dvaceti letech mnoha změnami. Z tradičního 
zprostředkovatele, jehož úlohou bylo přesunout riziko z klienta na pojistitele, se stal 
poskytovatel služeb klientům i pojistitelům. Brokerské trhy trvale upevňují svou pozici a jsou 
stále koncentrovanější, což vede ke zvyšování velikosti brokerských společností a k nárůstu 
jejich zdrojů. Vývoj v oblasti moderních technologií kromě toho přiměl brokery k tomu, aby 
začali nabízet klientům širokou škálu dalších inovativních služeb.  

Z výsledků odvětvového průzkumu vyplývá, že třebaže brokeři obecně obchodují 
s velkým počtem pojistitelů, soustřeďují významnou část svého podnikání v podstatě jen na 
několik z nich. 

Brokeři slouží jako poradci svých klientů a jako distribuční kanály pojistitelů a často 
bývají zmocněni k uzavírání pojistných smluv a přijímání závazných rozhodnutí. Tato dvojí 
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úloha brokerů může být zdrojem střetu zájmů mezi objektivností poradenství poskytovaného 
klientům a vlastními obchodními zájmy těchto subjektů. 

Při zvažování, kterého konkrétního pojistitele doporučit klientovi, se broker rozhoduje 
zejména na základě ceny za transakci, finanční situace pojistitele a dostupné šíře krytí rizika. 
Význam těchto faktorů se v jednotlivých zemích EU jen málo liší v podle toho, zda se jedná o 
klienta z řad velkých obchodních společností nebo o MSP. Velké obchodní společnosti však 
obecně získávají od brokera daleko více informací než MSP.  Vzdor tomu, že mezi členskými 
státy existují výrazné rozdíly v počtu cenových nabídek a navrhovaných pojistných podmínek, 
které tvoří základ poradenské činnosti brokera vůči klientovi, stoupá uvedený počet s nárůstem 
komplexnosti pojišťovaného rizika.  

Klient je informován tím lépe, čím větší je riziko. 
Pokud jde o nezávislé zprostředkovatele, především brokery, jejich úloha posilovat 

konkurenci na pojistném trhu může být oslabena nejen v případě střetu zájmů souvisejícího 
s jejich zmíněnou dvojí úlohou, ale i v případě střetu zájmů souvisejícího s jejich odměňováním. 
Tento střet zájmů může vést ke snížení objektivnosti jejich poradenství poskytovaného 
klientovi. 

V této souvislosti byla věnována náležitá pozornost tzv. podmíněné provizi, a to 
v důsledku vyšetřování známého pod pracovním názvem „Spitzer“ uskutečněného v létech 2004 
a 2005 ve Spojených státech. Byly do něj zapojeny největší světové brokerské společnosti 
působící v oblasti pojišťování a vícero pojišťoven. Podmíněná provize je odměna vyplácená 
pojišťovnou zprostředkovatelům podle toho, nakolik dosáhli dohodnutých cílů. Může být pro 
zprostředkovatele motivem, aby se např. snažil uzavírat velký objem výrazně profitujících 
obchodů v prospěch vybraných pojišťoven. Takový postup nemusí být vždy v zájmu klienta. 

Výsledky odvětvového průzkumu potvrzují, že v minulosti bylo uzavírání dohod o 
podmíněné provizi značně rozšířené v mnohých členských státech, zejména v EU-15. Někteří 
zprostředkovatelé dosáhli díky podmíněné provizi mimořádně vysokých příjmů, což zdůrazňuje 
možnost případného střetu zájmů. Vyšetřování provedená v USA a zvýšený zájem veřejnosti 
zřejmě přiměl některé účastníky trhu k rozhodnutí, aby změnili politiku v oblasti podmíněné 
provize, nikoli však k rozhodnutí tuto praxi zcela opustit. Ostatní účastníci trhu svoji praxi 
vůbec nezměnili. Komise hodlá tuto problematiku lépe prozkoumat. 

Členové sdružení krizových manažérů v průzkumu potvrdili, že pojištěnci kritizují 
nedostatečnou transparentnost odměňování zprostředkovatelů. Výsledky průzkumu ukazují, že 
zprostředkovatelé v EU nejsou zvyklí dobrovolně sdělovat klientům , jakým způsobem se jim 
vypočítává provize za uzavření pojistky. S výjimkou respondentů z Dánska, Finska a Švédska 
sdělili respondenti z členských států zúčastněných na průzkumu, že se procento klientů, které 
informují o své provizi otevřeně a spontánně, pohybuje v rozmezí mezi 3 a 30 %. Pokud jde 
o poskytnutí informace o odměně až na žádost klienta, je podle údajů sdělených respondenty 
průzkumu odpovídající procentní podíl výrazně vyšší. Objevují se však jisté pochyby o 
spolehlivosti těchto údajů, jelikož jistý počet respondentů uvedl, že klienti údajně tento druh 
informací nepožadují. Co se týče provize, je v pojistném zaplaceném pojištěncem zahrnuta i 
platba za krytí rizika a platba za zprostředkovatelské služby – pojištěnec se však dozví pouze 
výslednou sumu. Nedostatečná transparentnost odměňování zprostředkovatelů prakticky 
znemožňuje konkurenci v cenových relacích zprostředkovatelských služeb. Průzkum se bude 
hlouběji věnovat uvedené problematice a aktivně zjišťovat názory klientů – podnikatelských 
subjektů. 

Zákaz poskytování odměny cestou provize poskytnuté pojistiteli by mohl vést 
k petrifikaci cen v určitém omezeném rozpětí a vedl by tudíž k omezení hospodářské soutěže 
v takovém rozsahu, že by nebylo možno využívat blokové výjimky udělené nařízením o 
vertikálních dohodách a jednáních ve vzájemné shodě (nařízení (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. 
prosince 1999). Vyplácení časti provize klientům (formou slevy na zaplaceném pojistném) 
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zákon zakazuje v Německu. Komise podrobněji prozkoumá, nakolik se vyplácení části provize 
klientům uplatňuje v praxi, a bude zjišťovat, nakolik existují dohody či praktiky, jež by 
zprostředkovatelům bránily poskytovat touto cestou slevy z pojistného.  

5. HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE MEZI POJISTITELI 
Horizontální spolupráce mezi pojistiteli je v různých členských státech různá i ohledně 

různých druhů pojištění. 

Na některé formy spolupráce se vztahuje skupinová výjimka udělovaná na základě 
nařízení (ES) č. 358/2003 ze dne 27. února 2003, jehož uplatňování skončí dnem 31. března 
2010. Tímto nařízením se poskytuje skupinová výjimka pro dohody týkající se výpočtů a studií, 
všeobecných pojistných podmínek, společného krytí rizik a zabezpečovacích zařízení.  

Ze studie vyplývá, že ke spolupráci při výpočtech a studiích dochází v Německu a 
v Belgii ohledně konkrétních druhů pojištění: uplatňuje se při pojištění motorových vozidel, 
pojištění majetku a pro případ přerušení podnikání, při pojištění odpovědnosti za škody na 
životním prostředí, při úrazovém pojištění, pojištění léčebných nákladů a při pojištění všeobecné 
odpovědnosti za škodu. Na druhé straně se v některých členských státech, například v 
Maďarsku, Dánsku a Polsku, nepokládá tento typ spolupráce za příliš důležitý. Vcelku se 
neuplatňuje ani při pojištění odpovědnosti manažerů a statutárních orgánů a při pojišťování 
úvěrů a ručení. 

Některá sdružení ve svých odpovědích uvedla, že výpočty a studie nebývají ve všech 
případech poskytovány pojistitelům, kteří nejsou jejich členy. 

Dohody týkající se společného vypracovávání a distribuce všeobecných pojistných 
podmínek jsou podle výsledků průzkumu v tomto odvětví běžné u všech druhů pojištění, 
zejména však u pojištění majetku a pojištění proti škodám z přerušení podnikatelské činnosti i u 
pojištění obecné odpovědnosti za škodu. Na druhé straně nepřikládají této formě spolupráce 
význam v České republice a Polsku; pouze okrajový význam má ve Španělsku, v Řecku a v 
Irsku. 

Zatímco většina sdružení pojistitelů uvedla, že společné všeobecné pojistné podmínky 
nebývají pro členy závazné ani doporučené, některá z nich tvrdila, že je doporučují. Jedno ze 
sdružení uvedlo, že jejich společné všeobecné pojistné podmínky jsou pro členy závazné. 
Několik sdružení kromě toho neumožňuje, aby byly jejich společné všeobecné pojistné 
podmínky k dispozici všem, kdo o to projeví zájem. 

V rámci odvětvového průzkumu byly zkoumány i doložky o indexaci pojistného. Tato 
doložka je samostatným typem všeobecných pojistných podmínek a stanoví se jí úprava 
pojistného podle určitého indexu v případě smluv uzavřených na období delší jednoho roku 
nebo v případě prodloužení či obnovení platnosti stávající smlouvy. Z průzkumu vyplývá, že 
doložky o indexaci pojistného užívá 28 % respondentů z řad pojistitelů. Toto průměrné číslo 
však nevypovídá nic o tom, nakolik se tyto doložky navzájem liší u různých druhů pojištění, 
popřípadě i v jednotlivých členských státech.  

Zdá se, že si pojistitelé vypracovávají jimi užívané doložky o indexaci pojistného 
především sami. Téměř polovina respondentů nicméně uvedla, že užívají doložky o indexaci 
pojistného vypracované sdružením pojistitelů. Z údajů získaných od sdružení pojistitelů je 
patrno, že přibližně šest sdružení skutečně vypracovalo doložky o indexaci pojistného, zejména 
pro pojištění majetku a přerušení podnikatelské činnosti. 

Z údajů získaných od pojišťoven vyplývá, že v případě pojištění majetku, jakož i 
pojištění obecné odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel a pojištění profesní 
odpovědnosti za škodu bývají časté společné fondy, z nichž jsou kryty závazky z pojistných 
událostí na celém území určitého členského státu. Tato forma spolupráce se výrazně uplatňuje 
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v Německu, Nizozemsku, Belgii, Finsku a ve Spojeném království. V menší míře se zřejmě 
uplatňuje v Itálii, pobaltských členských státech, Maďarsku, Slovinsku a Polsku. 

Sdružení pojistitelů jsou patrně do činnosti související s těmito pooly zapojena jen 
nevýrazně. V případech, kdy do ní zapojena byla, se jednalo zejména o řízení a koordinaci 
poolu, správu systémů výměny údajů mezi členy poolu a o zúčtování a likvidaci pojistných 
událostí a pojistného. 

Spolupráce v oblasti technické specifikace zabezpečovacích zařízení a pravidel, 
popřípadě nebo osvědčené praxe při jejich používaní nemá zřejmě ve velkém počtu členských 
států (Kypr, Dánsko, Estonsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko, 
Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Itálie) významný vliv na pojistné podmínky. Na druhé 
straně hraje tato spolupráce zejména v Belgii, Finsku, Francii, Nizozemsku, Německu, 
Rakousku, Švédsku a v Spojeném království určitou úlohu. Dotýká se zejména pojištění majetku 
a přerušení podnikatelské činnosti, přepravního pojištění a pojištění motorových vozidel. Zcela 
okrajovou úlohu hraje v pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel a ve všech druzích 
pojištění odpovědnosti za škodu. 

V Německu, Nizozemsku, Rakousku a Portugalsku jsou běžné dohody o likvidaci 
pojistných událostí u pojištění motorových vozidel, ve Francii pak u pojištění motorových 
vozidel, pojištění majetku a škod z přerušení podnikatelské činnosti. V mnohých dalších státech, 
například v České republice, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě, v 
Polsku, Slovinsku a na Slovensku, jakož i v Itálii, Irsku a Spojeném království, je však tato 
forma spolupráce při pojištění majetku a přerušení podnikatelské činnosti a při pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu uplatňována jen velmi spoře. 

Z odvětvového průzkumu vcelku vyplynulo, že sdružení pojistitelů vybírají jen zřídka 
úplatu od pojistitelů za to, že jim při výpočtu výše pojistného umožní nahlédnout do údajů. 

Vezmeme-li v úvahu rozdíly mezi jednotlivými členskými státy projevující se podle 
výsledků uvedeného průzkumu zejména na úrovni spolupráce mezi pojistiteli, neubráníme se 
pochybnostem o důvodech této spolupráce a o rozsahu výjimky udělené ustanoveními 
stávajícího nařízení o skupinové výjimce. Právě veřejné konzultace o této předběžné zprávě by 
měly být příležitostí pro otevřenou a užitečnou výměnu názorů o této problematice. 

6. ZÁVĚRY A NÁSLEDNÉ KROKY 
Odvětvový průzkum umožnil vytvoření mimořádně komplexní databáze, která obsahuje 

údaje ohledně výše uvedených pěti tematických okruhů. Složitost dotazníků zasílaných různým 
účastníkům předmětného trhu však i navzdory značnému úsilí, které při sběru údajů vynaložili 
zejména střední a malí pojistitelé a zprostředkovatelé, způsobila, že odpovědi nebyly vždy tak 
jasné, přesné a vyčerpávající, jak se očekávalo. 

Komise proto zamýšlí uskutečnit dodatečnou, přesně zacílenou etapu odvětvového 
průzkumu (dotazníky a/nebo rozhovory), a zapojit do ní různé zainteresované strany. Zvláštní 
úsilí bude přitom věnováno konkrétním tématům souvisejícím s narušováním hospodářské 
soutěže. Tento dodatečný průzkum přispěje jednak k objasnění určitých faktů, které vyplynuly z 
dosavadních reakcí respondentů, ale zároveň se výrazněji zaměří na otázku hospodářské soutěže 
v odvětví pojištění podnikatelských subjektů. 

Kromě toho vyvine Komise v další etapě průzkumu výraznější snahy o prozkoumání 
odvětví pojištění podnikatelských subjektů i ze strany klientů (tzn. MSP a velkých obchodních 
společností) prostřednictvím jejich vlastních sdružení, aby mohla ve své závěrečné zprávě 
prezentovat vyvážený pohled na danou problematiku. 
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Současně se zveřejněním této předběžné správy zahajuje Komise veřejnou diskusi a 
vytváří podmínky pro otevřený a užitečný dialog o jednotlivých tématech, jež jsou v ní 
obsaženy. Veřejná diskuse bude ukončena ke dni 10. dubna 2007.  

Dne 9. února 2007 proběhne v Bruselu veřejné projednání návrhů za účasti všech 
zainteresovaných stran: pojišťoven, zprostředkovatelů, sdružení pojistitelů a zprostředkovatelů, 
regulačních orgánů a sdružení zastupujících klienty (pojistníky z řad podnikatelských subjektů). 

Závěrečná zpráva odvětvového průzkumu s předloženými zjištěními nové etapy 
průzkumu (a komentářem k důležitým otázkám, které vyplynou z veřejné diskuse a veřejného 
projednání) bude zveřejněna v září roku 2007. 
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II. DISKUSE 

1. TÉMATA K DISKUSI 
Komise se chce zapojit spolu s účastníky předmětného trhu a příslušnými orgány do 

dialogu o předběžných zjištěních odvětvového průzkumu uvedených v předběžné zprávě. 
Vyzývá proto aktéry trhu pojištění podnikatelských subjektů včetně podnikatelských subjektů 
a ostatních zainteresovaných stran, aby k těmto předběžným zjištěním předložili své názory 
a připomínky. Komise navíc uvítá, jestliže se s ní zainteresované strany spojí, mají-li zájem o 
prodiskutování jakékoliv problematiky z odvětví pojištění podnikatelských subjektů související 
s hospodářskou soutěží. 

Komise vypracovala seznam témat k diskusi. Usnadní tak zainteresovaným stranám 
předkládání názorů na klíčové otázky. Komise však velmi uvítá, jestliže jí zainteresované strany 
předloží i jakékoliv další připomínky k prozatímním zjištěním obsaženým v předběžné 
zprávě, a to i v případě, že přímo nesouvisí s dále uvedenými tématy. 

Komise připravila k diskusi tato témata: 

 Rozdíly mezi zisky z vybraného pojistného 
O. 1 Jakými závažnými důvody by bylo možno ospravedlnit markantní rozdíly ve výši zisků 
z vybraného pojistného mezi MSP na jedné straně a velkými společnostmi na straně druhé, jež 
byly zjištěny v některých zemích EÚ-25?  

 „Doložka výhodnějších podmínek“ 
O. 2 Nakolik je rozšířeno používání tzv. doložky výhodnějších podmínek při zajišťování 
a podílovém pojišťování? Jakým je původ tohoto typu doložky? 

O. 3 Ve které fázi jednání se objevuje tento typ doložky a kteří účastníci trhu si přejí (kolik 
z nich si přeje) její užívání? 

O. 4 Jakým způsobem je vynucováno připojení této doložky ke smlouvě? 

O. 5 Jaký dopad má tento typ doložky na daný trh? 

 Dlouhodobé dohody 
O. 6 Setkali jste se někdy s tím, že by délka trvání pojistné smlouvy představovala překážku 
bránící pojistitelům v přístupu na nově vytvořené trhy a/nebo v získávání nových klientů? 
Poskytněte prosím podrobnou odpověď a zaměřte se i na existenci doložek týkajících se 
ukončení platnosti a automatického obnovování popř. prodlužování platnosti smluv. 

O. 7 Setkali jste se někdy s tím, že by byla délka platnosti pojistné smlouvy představovala 
vážnou překážkou bránící klientům v přechodu k jinému pojistiteli? Vypracujte prosím svou 
odpověď s přihlédnutím k existenci doložek o ukončování a automatickém obnovování 
(prodlužování) smluv. 

 Odměňování zprostředkovatelů 
O. 8 Jak otevřeně hovoří nezávislí zprostředkovatelé pojištění (brokeři a společní 
zprostředkovatelé) s pojišťovanými klienty o svých odměnách od pojistitelů (tzn.  o provizi, 
podmíněné provizi včetně provize ze zisku, o poplatcích za poskytnuté služby a o jiných 
poplatcích)?  
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 Vyplácení části provize pojistníkům 
O. 3 Vyplácejí nezávislí zprostředkovatelé ve vaší zemi část své provize klientům (například 
tak, že jim nabídnou slevu z pojistného)? Nakolik je taková praxe běžná u klientů z řad MSP? 
Nakolik je běžná u klientů z řad velkých obchodních společností?  

O. 10 Existují nějaké dohody mezi pojistiteli a nezávislými zprostředkovateli pojištění o tom, 
že nebudou nabízet část své provize pojišťovaným klientům? Existují praktiky, které by 
nezávislé zprostředkovatele pojištění odrazovaly od nabízení části své provize klientům? 

 Horizontální spolupráce 
O. 11 Z údajů získaných průzkumem týkajících se rozličných forem spolupráce mezi 
pojistiteli, vyplývá, že mezi členskými státy existují v této oblasti velké rozdíly. Čím lze 
vysvětlit tyto rozdíly? 

O. 12 Jaký prospěch vám, jakožto pojišťovanému podnikatelskému subjektu, přinesla některá 
z forem spolupráce mezi pojistiteli popsaná v této zprávě? 

O. 13 Setkali jste se v úloze pojišťovaného podnikatelského subjektu někdy s tým, aby některá 
z forem spolupráce mezi pojistiteli popsaná v této zprávě bránila hospodářské soutěži? 

2. POSTUP KONZULTACÍ 
Konzultace potrvají dvanáct týdnů a budou ukončeny ke dni 10. dubna 2007. 
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu:  

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

Respondentům naléhavě doporučujeme, aby nezasílali příspěvky delší než 20 stran 
a umožnili tak Komisi efektivně zpracovat odezvu respondentů. Na jeden podnikatelský subjekt 
připadá jeden zaslaný příspěvek. 

Respondenty upozorňujeme, že jejich příspěvky mohou být uveřejněny na internetové 
stránce Komise. 

Vzhledem k citlivé povaze těchto materiálů mohou účastníci trhu vyjádřit přání 
poskytnout Komisi své příspěvky neoficiálně s tím, že bude respektována jejich důvěrná 
povaha. Komise přebírá odpovědnost za zachování důvěrnosti veškerých předložených 
materiálů. 

Pokud si nepřejete, aby Komise váš příspěvek zveřejnila, uveďte to prosím ve své 
odpovědi. Pokud váš příspěvek obsahuje údaje důvěrného charakteru, zašlete nám i jeho verzi 
ke zveřejnění. 
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