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PRACOVNÝ SÚHRN A DISKUSIA1 

I. PRACOVNÝ SÚHRN 

Prieskum v sektore poistenia podnikateľských subjektov si kladie za cieľ rozanalyzovať 
poskytovanie poisťovacích produktov a služieb podnikateľským subjektom v Európskej únii. 
Ako sa uvádza v oznámení komisárky Kroesovej z júna 2005, jeho hlavným cieľom je 
porozumieť fungovaniu sektora, čo by v konečnom dôsledku umožnilo zaznamenávať incidenty 
narušenia hospodárskej súťaže. Tieto incidenty potom môže riešiť podľa článkov 81 a 82 
zmluvy buď Komisia, alebo orgány hospodárskej súťaže jednotlivých štátov v rámci Európskej 
siete pre hospodársku súťaž. 

Predbežné zistenia sektorového prieskumu uvádzané v tejto predbežnej správe 
vychádzajú tak z teoretického výskumu, ako aj z prieskumu uskutočneného medzi poisťovňami, 
sprostredkovateľmi poistenia, zaisťovňami a medzi vnútroštátnymi združeniami poisťovateľov, 
sprostredkovateľov a rizikových manažérov. Pri prieskume uskutočnenom medzi poisťovateľmi 
a sprostredkovateľmi poistenia, predovšetkým maklérmi, boli použité skusmé štatistické 
metódy. Percento odozvy v rozličných etapách prieskumu sa pohybovalo medzi 80 až 100 %. 

V rámci uvedeného sektorového prieskumu sa skúmali tieto oblasti: 
• finančná stránka sektora poistenia podnikateľských subjektov, 
• dĺžka trvania zmlúv v sektore poistenia podnikateľských subjektov, 
• zaistenie, 
• štruktúra, úloha a odmeňovanie distribučných kanálov, 
• horizontálna spolupráca medzi poisťovateľmi. 

1. FINANČNÁ STRÁNKA SEKTORA POISTENIA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV 
Z výsledkov opierajúcich sa o štandardný spôsob výpočtu finančnej ziskovosti 

(nazývaný kombinovaný pomer), ktorý sa bežne používa v tomto sektore a poskytuje istú 
možnosť orientovať sa v konkurencii, vidno, že ziskovosť v sektore poistenia podnikateľských 
subjektov je v rámci EÚ-25 dosť vysoká.  V roku 2005 sa tento pomer v sektore poistenia 
podnikateľských subjektov pohyboval pred zdanením na troch najväčších európskych 
poisťovacích trhoch na úrovni okolo 26 %, pričom boli veľké rozdiely medzi druhmi poistenia 
aj medzi jednotlivými členskými štátmi. Pri porovnávaní v rámci EÚ-25 sa zisky z prijatého 
poistného (t. j. po odčítaní poistných plnení a administratívnych výdavkov a bez výnosov 
z investovania) líšia niekedy až o 200 % pre ten istý druh poistenia a až o 100 % pre rozličné 
druhy poistenia v rámci jednej krajiny. Ziskovosť si vo väčšine členských štátov udržiava za tie 
roky istú nadobudnutú úroveň, je však výrazne vyššia v nových členských štátoch ako v štátoch 
EÚ-15. 

Náklady poisťovacích spoločností sa v rámci EÚ-25 výraze líšia a neprejavuje sa v nich 
trend zbližovania. Najmä poisťovatelia v nových členských štátoch vykazujú výrazne vyššie 
náklady ako poisťovatelia v EÚ-15. Z pohľadu všetkých členských štátov sa potom zdá, že 
menej efektívne trhy vykazujú vyššiu ziskovosť. 

Veľkosť rozdielov v ziskovosti poukazuje na vysoký stupeň fragmentácie trhu a zároveň 
na možnosti znižovania cien poistného vo viacerých členských štátoch.  

                                                 
1  Plné znenie predbežnej správy o prieskume v sektore poistenia podnikateľov sa nachádza na: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_240120
07.pdf 
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Udržiavanie vysokej úrovne ziskovosti v niektorých členských štátoch môže byť 
výsledkom ovládnutia trhu. V ďalšom časovom horizonte sa prieskum sústredí na možnú 
súvislosť medzi dosahovaním finančných ziskov a prípadnými prekážkami hospodárskej súťaže 
na niektorých trhoch. 

Napokon treba uviesť, že v niektorých členských štátoch vidno tendenciu trvalo 
vykazovať vyššiu ziskovosť z prijatého poistného pri malých a stredných podnikoch (MSP) ako 
pri veľkých korporátnych klientoch. Môže to poukazovať na skutočnosť, že v týchto členských 
štátoch sa uzatváraním poistiek s MSP kompenzuje nízka návratnosť, pokiaľ ide o veľkých 
korporátnych klientov.  

2. TRVANIE ZMLÚV V SEKTORE POISTENIA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV 
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že priemerná dĺžka trvania poisteneckej zmluvy pre 

daný druh poistenia je v jednotlivých členských štátoch dosť rozdielna. Zatiaľ čo v mnohých 
členských štátoch sa väčšina poisteneckých zmlúv uzatvára z roka na rok, v niektorých ďalších, 
napr. v Rakúsku, Taliansku, Holandsku a Slovinsku, sa bežne uzatvárajú dlhodobé zmluvy. 

Okrem toho zmluvy často obsahujú doložky umožňujúce automatické obnovenie alebo 
predĺženie zmluvy. 

Zo získaných údajov nevyplýva, že by boli výrazné rozdiely medzi poisteneckou praxou 
zaužívanou pri MSP a pri veľkých korporátnych klientoch. 

V určitých prípadoch je dĺžka trvania poistného krytia ponúkaného v zmluve podstatnou 
súčasťou poistného produktu, ktorý zadefinovala a predáva poisťovacia spoločnosť. Pokiaľ je 
trvanie poistného krytia neodmysliteľnou súčasťou definície produktu, nie je pravdepodobné, že 
by mohlo pôsobiť ako obmedzenie hospodárskej súťaže. Ak však nie je, potom uzatváranie 
dlhodobých zmlúv v sektore poistenia podnikateľských subjektov môže za určitých okolností 
vyvolávať obavy z možného protikonkurenčného uzatvorenia poisteneckého trhu pred vstupom 
nových subjektov naň.  

Posúdenie uvedeného vplyvu dlhodobých zmlúv bude závisieť najmä od kumulatívneho 
účinku rozšíreného uzatvárania podobných dlhodobých zmlúv na prístup iných subjektov na trh. 
Pri posudzovaní sa berú do úvahy aj iné faktory súvisiace s ekonomickým a právnym obsahom 
danej zmluvy. Tieto faktory súvisia na jednej strane s možnosťami, aké má nová konkurencia, 
aby pri tomto množstve podobných zmlúv aj ona zabodovala, a na druhej strane s podmienkami, 
za ktorých konkurenti operujú na predmetnom trhu. Napokon treba zhodnotiť aj to, akou mierou 
zmluvy uzatvorené konkrétnym poisťovateľom násobia kumulatívny účinok, ku ktorému došlo 
vďaka monopolu podobných zmlúv existujúcich na tomto trhu. 

Pri ďalšom skúmaní sektora sa bude hodnotiť pravdepodobnosť vyskytnutia uvedeného 
rizika uzatvorenia trhu. 

3. ZAISTENIE 
Veľmi veľa najväčších svetových zaisťovní sa etablovalo v Európskej únii. Podnikajú na 

medzinárodnej úrovni, keďže zaisťovanie je taký typ podnikania, ktorý sa vykonáva 
predovšetkým na medzinárodnej úrovni. 

Európska Komisia, vychádzajúc zo svojej praxe v oblasti hodnotenia fúzií, zastáva 
názor, že poskytovanie zaistenia by sa malo pokladať za samostatný relevantný trh, kde sa 
obchoduje s istým typom produktov a ktorý zastrešuje poskytovanie zaistenia pri všetkých 
druhoch rizika, keďže zaisťovňa, ktorá ponúka zaistenie pri istom riziku, môže pohotovo 
a rýchlo presunúť kapitál a zdroje z tohto druhu rizika na iný druh (nahraditeľnosť na strane 
ponuky).  
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Z výsledkov sektorového prieskumu vyplýva, že 91 % poisťovateľov prihliada pri 
výbere zaisťovne na finančný rating a 95 % z týchto poisťovateľov si stanovilo minimálny 
rating, ktorý musí zaisťovňa dosahovať, aby vôbec uvažovali o nákupe zaistenia u nej. V tejto 
súvislosti sa vynárajú pochybnosti o nahraditeľnosti jednotlivých zaisťovní na strane dopytu, 
ako aj otázka, či rating môže v určitých konkrétnych prípadoch ovplyvniť vymedzenie trhu, na 
ktorom sa obchoduje s daným produktom. 

Okrem toho sa vynára otázka, či v prípade poklesu ratingu u výrazného počtu zaisťovní 
budú poisťovatelia naďalej trvať na svojich ratingových nárokoch, keďže by to viedlo k situácii, 
v ktorej by väčšine poisťovateľov dokázal poskytnúť zaistenie iba obmedzený počet zaisťovní. 

Z prieskumu vyplýva aj to, že väčšina zaisťovní činných v EÚ zahŕňa do svojich zmlúv 
s klientmi, priamymi poisťovateľmi, tzv. „doložku výhodnejších podmienok“. Táto doložka 
umožňuje danej zaisťovni čerpať výhody akýchkoľvek priaznivejších podmienok, ktoré sa 
mohli dohodnúť medzi tým istým priamym poisťovateľom a inou zaisťovňou v prípade toho 
istého zaisťovania. Doložka výhodnejších podmienok sa môže objaviť v zastrešujúcej zmluve, 
ako aj len pri jednotlivom zaisťovaní.  Môže byť dohodnutá rozličnými spôsobmi, niekedy býva 
dokonca potvrdená pečiatkou. 

Doložka výhodnejších podmienok zosúlaďuje podmienky zaisťovania tak, aby boli pre 
dané zaisťovne maximálne výhodné, bez ohľadu na charakter týchto zaisťovní, v neprospech 
priameho poisťovateľa a v konečnom dôsledku v neprospech samotného klienta, čiže 
podnikateľského subjektu. Používaním doložky sa zvyšuje transparentnosť cien a za určitých 
trhových podmienok to môže viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže v zmysle článku 81 ods. 
1 Zmluvy o ES. Niektorí respondenti však svojimi argumentmi zdôvodňovali túto zaužívanú 
prax. 

4. ŠTRUKTÚRA, ÚLOHA A ODMEŇOVANIE DISTRIBUČNÝCH KANÁLOV 
Produkty poisťujúce podnikateľské subjekty sa distribuujú rozličnými kanálmi, či už 

priamo poisťovňami, alebo nepriamo prostredníctvom vlastných (zaviazaných) agentov, 
spoločných (nezávislých) agentov, maklérov, bánk alebo finančných inštitúcií. 

Štruktúra distribučných kanálov je v rozličných členských štátoch rozličná 
z historických a kultúrnych dôvodov, ale existujú rozdiely, aj pokiaľ ide o druhy poistenia 
a/alebo profil klientov. Hoci mnohé poisťovne majú viac než len jeden distribučný kanál, trh 
s poistením podnikateľských subjektov v EÚ funguje najmä prostredníctvom maklérov. Druhým 
najčastejšie využívaným distribučným kanálom v EÚ sú pre väčšinu druhov poistenia vlastní 
agenti. 

Niektoré distribučné štruktúry (napr. siete vlastných agentov) môžu za určitých okolností 
pôsobiť ako prekážky vstupu na trh. Naopak, existencia distribučného kanálu prostredníctvom 
makléra môže uľahčiť vstup na trh zahraničným poisťovateľom, ktorí nemajú žiadnu alebo len 
málo vyvinutú distribučnú sieť. Podľa prieskumu uskutočneného poisťovateľmi patrí prístup 
k distribučnej infraštruktúre medzi faktory, ktoré najviac ovplyvňujú poisťovateľov pri 
rozhodovaní, či vstúpiť na nový trh. 

Úloha maklérov sa za posledných dvadsať rokov vyvíjala. Z tradičného dohadzovača, 
ktorého úlohou bolo presunúť riziko z klienta na poisťovateľa, sa zmenila na poskytovateľa 
služieb klientom aj poisťovateľom. Maklérske trhy majú čoraz pevnejšiu pozíciu a sú čoraz 
koncentrovanejšie, čo vedie k zväčšovaniu maklérskych firiem a k nárastu ich zdrojov. Vývoj 
v oblasti moderných technológií okrem toho priviedol maklérov k tomu, aby začali ponúkať 
klientom širokú škálu dodatočných a inovačných služieb.  
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Výsledky sektorového prieskumu poukazujú na to, že hoci makléri vo všeobecnosti 
obchodujú s veľkým počtom poisťovateľov, významnú časť svojho podnikania sústreďujú 
v podstate len na zopár z nich. 

Makléri slúžia ako poradcovia pre svojich klientov a ako distribučné kanály pre 
poisťovateľov, často majú právomoc uzavrieť poistku a učiniť záväzné rozhodnutie. Táto 
dvojaká úloha môže byť zdrojom konfliktu záujmov medzi objektívnosťou poradenstva 
poskytovaného klientom a ich vlastnými obchodnými záujmami. 

Pri uvažovaní o tom, ktorého konkrétneho poisťovateľa odporučiť klientovi, sa maklér 
rozhoduje najmä na základe ceny ponúkanej za transakciu, finančnej pozície poisťovateľa 
a dostupnej šírky pokrytia rizika. Dôležitosť týchto faktorov sa trochu líši v závislosti od toho, či 
ide o veľkého korporátneho klienta, alebo o MSP, a to kdekoľvek v EÚ. Veľkí korporátni klienti 
však vo všeobecnosti mávajú od makléra oveľa viac informácií v porovnaní s MSP.  Napriek 
tomu, že medzi členskými štátmi sú výrazné rozdiely v počte cenových ponúk a navrhovaných 
poisťovacích podmienok, ktoré tvoria základ poradenskej činnosti makléra pre klienta, uvedený 
počet stúpa s nárastom komplexnosti rizika, ktoré sa má poistiť. Čím väčšie je riziko, tým je 
klient lepšie informovaný. 

Pokiaľ ide o nezávislých sprostredkovateľov, predovšetkým maklérov, ich úloha 
podnecovať konkurenciu na poisteneckom trhu môže byť oslabená nielen v prípade konfliktu 
záujmov súvisiaceho s ich uvedenou dvojakou rolou, ale aj v prípade konfliktu záujmov 
súvisiaceho s ich odmeňovaním. Tento konflikt záujmov môže viesť ku kompromisom, pokiaľ 
ide o objektívnosť ich poradenstva klientovi. 

V tejto súvislosti bola venovaná patričná pozornosť tzv. podmienenej provízii, a to 
vďaka vyšetrovaniu známemu pod pracovným názvom „Spitzer“ uskutočnenému v rokoch 2004 
a 2005 v Spojených štátoch. Boli doň zapojené najväčšie svetové maklérske firmy pôsobiace 
v oblasti poisťovania a viacero poisťovní. Podmienená provízia je odmena vyplácaná 
poisťovňou sprostredkovateľom podľa toho, nakoľko dosiahli dohodnuté ciele. Môže byť pre 
sprostredkovateľa motívom, aby sa napr. snažil uzatvárať veľký objem výrazne profitujúcich 
obchodov v prospech vybraných poisťovní. Takýto postup nemusí byť vždy prospešný pre 
klienta. 

Výsledky sektorového prieskumu potvrdzujú, že v minulosti bolo uzatváranie dohôd 
o podmienenej provízii veľmi rozšírené v mnohých členských štátoch, najmä v EÚ-15. Niektorí 
sprostredkovatelia prišli vďaka podmienenej provízii k mimoriadne vysokým príjmom, čo 
nápadne poukazuje na prípadný konflikt záujmov. Vyšetrovanie v USA a zvýšený záujem 
verejnosti podľa všetkého priviedli niektorých účastníkov trhu k tomu, aby zmenili politiku 
v oblasti podmienenej provízie, nie však nevyhnutne k tomu, aby ju úplne opustili. Ostatní 
účastníci trhu vôbec nezmenili svoju prax. Komisia má v úmysle túto problematiku lepšie 
preskúmať. 

Členovia združení rizikových manažérov v prieskume potvrdili, že poistenci kritizujú 
nedostatočnú transparentnosť odmeňovania sprostredkovateľov. Výsledky prieskumu ukazujú, 
že sprostredkovatelia v EÚ klientom nezvyknú sami od seba povedať, akým spôsobom sa im za 
uzatvorenie poistky vypočíta provízia. S výnimkou Dánska, Fínska a Švédska respondenti 
z členských štátov zúčastnených na prieskume poskytli údaje, že percento klientov, ktorých 
otvorene a spontánne informujú o svojej provízii, sa pohybuje medzi 3 až 30 %. Pokiaľ ide 
o poskytnutie informácie o odmene až na žiadosť klienta, zodpovedajúce percento, ktoré 
uvádzajú respondenti prieskumu, je výrazne vyššie. Vynárajú sa však isté pochybnosti, pokiaľ 
ide o spoľahlivosť týchto údajov, keďže istý počet respondentov uviedol, že klienti údajne 
nepožadujú tento typ informácie. Ešte jedna súvislosť s províziou – v poistnom, ktoré zaplatí 
poistenec, je zahrnutá aj platba za krytie rizika, aj platba za sprostredkovateľské služby – 
poistenec však vidí iba jednu výslednú sumu. Nedostatočná transparentnosť odmeňovania 
sprostredkovateľov obmedzuje možnosti, aby v cenových reláciách ohľadom 
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sprostredkovateľských služieb existovala konkurencia. Prieskum sa bude venovať uvedenej 
problematike hlbšie, aktívne vyhľadávajúc názory klientov – podnikateľských subjektov. 

Čo sa týka zákazu vyplácania časti provízie klientom, mohlo by to viesť k zmrazeniu 
cien v istom obmedzenom rozmedzí a znamenalo by to obmedzenie hospodárskej súťaže, na 
ktoré sa nevzťahuje udelenie skupinovej výnimky umožnené nariadením o vertikálnych 
dohodách a zosúladených postupoch (nariadenie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999). 
Vyplácanie časti provízie klientom (formou zľavy na zaplatenom poistnom) zákon zakazuje 
v Nemecku. Komisia hlbšie preskúma, nakoľko sa vyplácanie časti provízie klientom uplatňuje 
v praxi a či existujú alebo neexistujú dohody alebo praktiky, ktoré by zabránili 
sprostredkovateľom takýmto spôsobom znižovať poistné.  

5. HORIZONTÁLNA SPOLUPRÁCA MEDZI POISŤOVATEĽMI 
Horizontálna spolupráca medzi poisťovateľmi je rozličná v rozličných členských štátoch, 

aj pokiaľ ide o rozličné druhy poistenia. 

Niektorým formám spolupráce je nariadením (ES) č. 358/2003, ktoré bolo prijaté 
27. februára 2003 a jeho uplatňovanie sa končí 31. marca 2010, udelená skupinová výnimka. 
Týmto nariadením sa udeľuje skupinová výnimka dohodám týkajúcim sa výpočtov a štúdií, 
všeobecných poistných podmienok, spoločného krytia rizík a zabezpečovacích zariadení.  

Zo štúdie vyplýva, že spolupráca pri výpočtoch a štúdiách prebieha v Nemecku 
a Belgicku, a pokiaľ ide o konkrétne druhy poistenia, uplatňuje sa pri poistení motorových 
vozidiel, poistení majetku a nemožnosti vykonávať podnikateľskú činnosť, pri poistení 
zodpovednosti za škody na životnom prostredí, pri úrazovom poistení a poistení liečebných 
nákladov a pri poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu. Na druhej strane v členských 
štátoch, ako je Maďarsko, Dánsko a Poľsko, tento typ spolupráce nepokladajú za príliš dôležitý. 
Takisto sa veľmi neuplatňuje pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania a pri poistení úverov a záruk. 

Niektoré združenia vo svojej odpovedi uviedli, že výpočty a štúdie nebývajú vždy 
k dispozícii nečlenským poisťovateľom. 

Dohody týkajúce sa spoločného vypracúvania a distribúcie všeobecných poistných 
podmienok sú podľa výsledkov prieskumu v tomto sektore bežné pri všetkých druhoch 
poistenia, najmä však pri poistení majetku a nemožnosti vykonávať podnikateľskú činnosť a pri 
poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu. Na druhej strane tejto forme spolupráce 
neprikladajú nijaký význam v Českej republike a Poľsku a len okrajový význam v Španielsku, 
Grécku a Írsku. 

Kým väčšina poisteneckých združení uviedla, že spoločné všeobecné poistné podmienky 
nebývajú pre členov záväzné ani odporúčané, niektoré tvrdili, že ich odporúčajú. A jedno 
združenie uviedlo, že ich spoločné všeobecné poistné podmienky sú pre členov záväzné. Zopár 
združení okrem toho neumožňuje, aby boli ich spoločné všeobecné poistné podmienky 
k dispozícii všetkým, ktorí o to prejavia záujem. 

V rámci sektorového prieskumu sa skúmali aj doložky o indexácii poistného. Táto 
doložka je samostatným typom všeobecných poistných podmienok a stanovuje sa ňou úprava 
poistného podľa určitého indexu v prípade zmlúv uzatvorených na obdobie dlhšie ako jeden rok 
alebo v prípade predĺženia alebo obnovenia platnosti existujúcej zmluvy. Z prieskumu vyplýva, 
že 28 % respondentov z poisťovateľov používa doložky o indexácii poistného. Toto priemerné 
číslo však nehovorí nič o tom, ako veľmi sa tieto doložky líšia pre rozličné druhy poistenia 
a takisto v jednotlivých členských štátoch.  

Zdá sa, že poisťovatelia si doložky o indexácii poistného, ktoré používajú, vypracúvajú 
predovšetkým sami. Takmer polovica respondentov však uviedla, že používajú doložky 
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o indexácii poistného vypracované združením poisťovateľov. Z údajov získaných od združení 
poisťovateľov vidno, že asi pol tucta združení skutočne vypracovalo doložky o indexácii 
poistného, najmä pre poistenie majetku a nemožnosti vykonávať podnikateľskú činnosť. 

Z údajov získaných od poisťovní vidno, že v prípade poistenia majetku, ako aj poistenia 
všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenia motorových vozidiel a poistenia profesijnej 
zodpovednosti za škodu bývajú časté spoločné fondy, z ktorých sa vykrýva územie celého 
členského štátu. Táto forma spolupráce sa výrazne uplatňuje v Nemecku, Holandsku, Belgicku, 
Fínsku a v Spojenom kráľovstve. Už menej sa podľa všetkého uplatňuje v Taliansku, 
pobaltských členských štátoch, Maďarsku, Slovinsku a Poľsku. 

Zdá sa, že združenia poisťovateľov sú len nevýrazne zapájané do činnosti súvisiacej 
s týmito fondmi. V prípade, že do nej boli zapojené, šlo najmä o riadenie a koordináciu fondu, 
správu systémov výmeny údajov medzi členmi fondu a zúčtovanie poistného a likvidáciu 
poistných udalostí/vyplatenie poistného plnenia. 

Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti technickej špecifikácie zabezpečovacích zariadení 
a pravidiel alebo osvedčenej praxe pri ich používaní, vo veľkom počte členských štátov 
(Cyprus, Dánsko, Estónsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Poľsko, Portugalsko, 
Slovinsko, Slovensko a Taliansko) podľa všetkého nemá významný vplyv na poistné 
podmienky. Na druhej strane hlavne v Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Nemecku, 
Rakúsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve táto spolupráca zohráva svoju úlohu a dotýka sa 
najmä poistenia majetku a nemožnosti vykonávať podnikateľskú činnosť, poistenia prepravy 
a poistenia motorových vozidiel. Veľmi okrajovú úlohu zohráva pri leteckom poistení 
a všetkých druhoch poistenia zodpovednosti za škodu. 

V Nemecku, Holandsku, Rakúsku a Portugalsku sú bežné dohody o likvidácii poistných 
udalostí pri poistení motorových vozidiel, vo Francúzsku zas pri poistení motorových vozidiel 
a poistení majetku a nemožnosti vykonávať podnikateľskú činnosť. V mnohých ďalších štátoch, 
ako je  Česká republika, Estónsko, Fínsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Poľsko, 
Slovinsko a Slovensko, ako aj Írsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko,  je však táto forma 
spolupráce pri poistení majetku a nemožnosti vykonávať podnikateľskú činnosť a pri poistení 
všeobecnej zodpovednosti za škodu uplatňovaná len veľmi málo. 

Napokon zo sektorového prieskumu vyplýva, že združenia poisťovateľov len zriedka 
vyberajú od poisťovateľov odplatu za to, že im pri výpočte výšky poistného umožnia 
nahliadnuť do údajov. 

Berúc do úvahy rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, ktoré sa, ako vyplýva 
z prieskumu, objavujú na úrovni spolupráce medzi poisťovateľmi, nemožno sa ubrániť 
pochybnostiam o dôvodoch tejto spolupráce a o rozsahu výnimky udelenej ustanoveniami 
súčasného nariadenia o skupinovej výnimke. Práve verejná diskusia o tejto predbežnej správe by 
mala byť príležitosťou na otvorený a plodný dialóg o tejto problematike. 

6. ZÁVERY A NÁSLEDNÉ KROKY 
Sektorový prieskum umožnil vytvorenie mimoriadne komplexnej databázy, v ktorej je 

obsiahnutých päť uvedených tém. Zložitosť dotazníkov zasielaných rozličným účastníkom 
predmetného trhu však aj napriek významnému úsiliu, ktoré pri zbieraní údajov vynaložili 
najmä strední a malí poisťovatelia a sprostredkovatelia, spôsobila, že odpovede neboli vždy také 
jasné, náležité a vyčerpávajúce, ako sa očakávalo. 

Komisia má preto v úmysle uskutočniť dodatočnú, výrazne cielenú etapu sektorového 
prieskumu (dotazníky a/alebo rozhovory), zapojac do nej rozličné zúčastnené strany. Zvláštne 
úsilie bude pritom venované konkrétnym témam v súvislosti s narušením hospodárskej súťaže. 
Tento dodatočný prieskum nielenže prispeje k objasneniu určitých záležitostí, ktoré vyšli najavo 
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v doterajších reakciách respondentov, ale zároveň sa oveľa viac sústredí na otázku hospodárskej 
súťaže v sektore poistenia podnikateľských subjektov. 

Okrem toho Komisia sa bude v ďalšej etape prieskumu významne snažiť preskúmať 
sektor poistenia podnikateľských subjektov aj zo strany klientov (t. j. MSP a veľkých 
korporátnych klientov) prostredníctvom ich vlastných združení, aby mohla ponúknuť 
v záverečnej správe vyvážený pohľad na dotknutú problematiku. 

Súčasne so zverejnením tejto predbežnej správy Komisia otvára verejnú diskusiu 
a vytvára podmienky na otvorený a plodný dialóg o jednotlivých témach nadhodených v správe. 
Verejná diskusia sa skončí 10. apríla 2007.  

Deviateho februára 2007 sa uskutoční v Bruseli verejné prerokovanie príspevkov do 
diskusie za účasti všetkých zainteresovaných strán: poisťovní, sprostredkovateľov, združení 
poisťovateľov a sprostredkovateľov, regulačných orgánov a združení zastupujúcich klientov, 
čiže poistené podnikateľské subjekty. 

Záverečná správa sektorového prieskumu s odprezentovanými zisteniami novej etapy 
prieskumu, ako aj komentárom k dôležitým otázkam, ktoré sa vynoria vo verejnej diskusii a 
na verejnom prerokovaní, bude zverejnená v septembri 2007. 
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II. DISKUSIA 

1. TÉMY NA DISKUSIU 
Komisia je odhodlaná zapojiť sa spolu s účastníkmi predmetného trhu a príslušnými 

orgánmi do dialógu o predbežných zisteniach sektorového prieskumu uvedených v predbežnej 
správe. Komisia preto vyzýva aktérov na trhu poisťovania podnikateľských subjektov, samotné 
poisťované podnikateľské subjekty a ostatné zainteresované strany, aby predložili svoje názory 
a pripomienky k týmto predbežným zisteniam. Okrem toho Komisia privíta, ak sa s ňou 
zainteresované strany bez váhania spoja, ak majú záujem diskutovať o akejkoľvek problematike 
zo sektora poistenia podnikateľských subjektov súvisiacej s hospodárskou súťažou. 

Komisia vypracovala zoznam tém na diskusiu. Umožní to zainteresovaným stranám 
predkladať názory na kľúčové otázky. Pripomíname však zainteresovaným stranám, že 
akákoľvek iná pripomienka k predbežným zisteniam uvedeným v predbežnej správe, ak 
aj priamo nesúvisí s nasledujúcimi témami, je veľmi vítaná. 

Komisia pripravila do diskusie tieto témy: 

 Rozdiely v kombinovaných pomeroch 
O. 1 Akými závažnými dôvodmi by sa dali podoprieť markantné rozdiely v kombinovaných 
pomeroch odpozorované medzi MSP a veľkými korporátnymi klientmi v niektorých častiach 
EÚ-25?  

 „Doložka výhodnejších podmienok“ 
O. 2 Nakoľko je rozšírené používanie tzv. doložky výhodnejších podmienok pri zaisťovaní 
a podielovom poisťovaní? Odkiaľ tento typ doložky pochádza? 

O. 3 V ktorej fáze vyjednávania sa tento typ doložky objavuje a ktorí (koľkí) účastníci trhu si 
ju želajú? 

O. 4 Akým spôsobom sa jej doloženie k zmluve vymáha? 

O. 5 Aký dopad má tento typ doložky na príslušný trh? 

 Dlhodobé dohody 
O. 6 Stretli ste sa s tým, že dĺžka trvania poistnej zmluvy predstavovala prekážku, ktorá 
bránila poisťovateľom preniknúť na novo utvorený trh a/alebo získať nových klientov? 
Odpovedzte, prosím, podrobne a vezmite pritom do úvahy aj existenciu doložiek týkajúcich sa 
ukončenia platnosti a automatického obnovenia, respektíve predĺženia platnosti zmluvy. 

O. 7 Stretli ste sa s tým, že dĺžka trvania poistnej zmluvy bola vážnou prekážkou v tom, aby 
klient prešiel k inému poisťovateľovi? Odpovedzte, prosím, podrobne a vezmite pritom do 
úvahy aj existenciu doložiek týkajúcich sa ukončenia platnosti a automatického obnovenia, 
respektíve predĺženia platnosti zmluvy. 

 Odmeňovanie sprostredkovateľov 
O. 8 Do akej miery nezávislí sprostredkovatelia poistenia (makléri a spoloční agenti) otvorene 
hovoria pred klientmi, ktorých poisťujú, o tom, ako ich poisťovatelia odmeňujú (t. j. o provízii, 
podmienenej provízii vrátane provízie zo zisku, o poplatkoch za poskytnuté služby a o iných 
poplatkoch)?  
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 Vyplatenie časti provízie klientovi 
O. 9 Vyplácajú nezávislí sprostredkovatelia vo vašej krajine časť svojej provízie klientom 
(tým, že im jednoducho ponúknu zľavu na poistnom)? Nakoľko je takáto prax bežná pri MSP 
klientoch? Nakoľko je bežná pri veľkých korporátnych klientoch?  

O. 10 Existujú medzi poisťovateľmi a nezávislými sprostredkovateľmi poistenia nejaké 
dohody, aby neponúkali časť svojej provízie poisťovaným klientom? Existujú praktiky, ktoré by 
nezávislých sprostredkovateľov poistenia odrádzali od toho, aby ponúkali časť svojej provízie 
klientom? 

 Horizontálna spolupráca 
O. 11 Z údajov získaných prieskumom, týkajúcich sa rozličných foriem spolupráce medzi 
poisťovateľmi, vyplýva, že medzi členskými štátmi existujú v tejto oblasti veľké rozdiely. Čím 
sa dajú tieto rozdiely vysvetliť? 

O. 12 Aký prospech vám, ako poisťovanému podnikateľskému subjektu, priniesla niektorá 
z foriem spolupráce medzi poisťovateľmi opísaná v tejto správe? 

O. 13 Stretli ste sa v úlohe poisťovaného podnikateľského subjektu niekedy s tým, aby 
niektorá z foriem spolupráce medzi poisťovateľmi opísaná v tejto správe bránila hospodárskej 
súťaži? 

2. KONANIE DISKUSIE 
Diskusia bude trvať 12 týždňov a skončí sa 10. apríla 2007. 
Príspevky do nej treba zaslať na e-mailovú adresu:  

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

Respondentom dôrazne odporúčame, aby nezasielali príspevky dlhšie ako 20 strán 
a umožnili tak Komisii efektívne spracovať respondentskú odozvu. Na jeden podnikateľský 
subjekt pripadá jeden zaslaný príspevok. 

Respondentov upozorňujeme, že ich príspevky môžu byť uverejnené na webovej stránke 
Komisie. 

Vzhľadom na citlivý charakter takýchto informácií účastníci trhu môžu požiadať 
Komisiu, aby s ich príspevkami zaobchádzala ako s údajmi dôverného charakteru poskytnutými 
neoficiálne. Komisia preberie zodpovednosť za zachovanie dôverného charakteru akýchkoľvek 
poskytnutých materiálov. 

Ak si neželáte, aby Komisia váš príspevok zverejnila, nezabudnite to vo svojej reakcii 
uviesť. V prípade, že váš príspevok obsahuje údaje dôverného charakteru, zašlite nám aj jeho 
zverejniteľnú verziu. 
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