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I. Úvod

V dôsledku umožnenia voľného pohybu osôb v Európskej únii sa zvyšuje objem 
cezhraničného cestovania autom. Zvyšuje sa tým potreba jasných, presných a funkčných 
právnych predpisov na úrovni EÚ týkajúcich sa poistenia motorových vozidiel. Ochrana obetí 
nehôd bola vždy na prvom mieste a vyžaduje si vyriešenie viacerých problémov.

Správa Komisie z júna 2007 (KOM 2007(0207)) o určitých otázkach týkajúcich sa poistenia 
motorových vozidiel sa zaoberá jedným konkrétnym ustanovením štvrtej smernice o poistení 
motorových vozidiel. Týmto ustanovením sa riadi postup „zodpovedajúce plnenie“.

Na základe štvrtej smernice majú obete dopravných nehôd v zahraničí (alebo cezhraničných 
dopravných nehôd) právo požadovať náhradu škody u likvidačných zástupcov poisťovateľa 
vymenovaných v krajine bydliska obete. Obeť musí dostať odpoveď od poisťovateľa do troch 
mesiacov, inak mu budú uložené sankcie. Navrhuje sa, aby sa uloženie sankcií 
a rozhodovanie o tom, ktoré sú vhodné, ponechalo v právomoci jednotlivých členských 
štátov.

Druhá časť správy Komisie sa zaoberá otázkou nákladov spojených s uplatnením práva, ktoré 
nesú obete, a otázkou, či by ich nemal pokrývať poisťovateľ osoby, ktorá nehodu zavinila.

II. Otázky na diskusiu

V správe Komisia preskúmava niekoľko dôležitých otázok:

Vnútroštátne právne predpisy o sankciách a účinnosť ich uplatňovania na trhové 
mechanizmy Komisia ešte stále preskúmava. Sankcie sa uložia, ak sa nedodržala lehota troch 
mesiacov na odôvodnenú odpoveď/zodpovedajúce plnenie. Komisia zaslala členským štátom 
dotazník a jej odborníci pracujú na zhrnutí výsledkov a aktualizácii tabuľky všetkých sankcií. 

Spravodajca je presvedčený, že v tomto prípade by sa mala dodržať zásada subsidiarity a že 
nie je potrebné harmonizovať vnútroštátne právne predpisy o sankciách. V členských štátoch 
boli vytvorené rozdielne systémy a vnútroštátne regulačné orgány môžu na vnútroštátnych 
trhoch lepšie zaručiť čo najvyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa. V priebehu konzultácií 

1. uplatňovanie štvrtej smernice o poistení motorových vozidiel, ktoré sa týka 
vnútroštátnych predpisov o sankciách a ich účinnosti

2. účinnosť mechanizmu likvidačných zástupcov
3. súčasný stav dostupnosti dobrovoľného poistenia právnej ochrany, ktoré 

môže byť dodatočne uzavreté ktoroukoľvek potenciálnou obeťou 
dopravnej nehody
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s vnútroštátnymi orgánmi a to aj v nových členských štátoch sa potvrdilo, že platné právne 
predpisy o sankciách sú dostačujúce a že sa účinne uplatňujú v celej EÚ. Európska komisia by 
mala monitorovať situáciu a v prípade potreby koordinovať a pomáhať, ak vnútroštátne 
orgány požiadajú o pomoc.

Systém likvidačných zástupcov je známy vo väčšine členských štátov EÚ. Vo väčšine 
prípadov informujú poisťovatelia svojich klientov, napr. telefonicky alebo prostredníctvom 
listu, o svojich zástupcoch v jednotlivých krajinách. Okrem toho obetiam nehôd poskytujú 
príslušné informácie informačné centrá nachádzajúce sa v niektorých členských štátoch. Ak 
nie, informácie sú sprístupnené na internete, alebo je možné o ne telefonicky požiadať 
príslušného poisťovateľa. 

Spravodajca je presvedčený, že dôvera spotrebiteľa by sa zvýšila, ak by poisťovatelia museli 
ako súčasť informačného balíka k zmluve uvádzať zoznam likvidačných zástupcov vo 
všetkých členských štátoch. Ako súčasť informačného balíka pred uzavretím zmluvy by mali 
byť spotrebiteľom okrem toho poskytnuté komplexné informácie o fungovaní systému 
likvidačných zástupcov a o jeho využití a výhodách pre poistenú osobu. Komisia by mala aj 
naďalej dôsledne monitorovať fungovanie tohto systému, najmä vzhľadom na prudké 
zvýšenie počtu Európanov cestujúcich do iných členských štátov EÚ po rozšírení EÚ 
a schengenského priestoru. 

Poistenie právnej ochrany je dostupné vo väčšine členských štátov (okrem Malty a Cypru). 
Z číselných údajov vyplýva, že asi 90 % všetkých prípadov bolo zlikvidovaných mimosúdnou 
cestou, a náklady spojené s uplatnením práva sa nahrádzajú v mnohých členských štátoch.
Okrem toho už dlhé roky poisťovatelia poskytujú poistenie právnej ochrany týkajúcej sa 
všetkých druhov cezhraničných prípadov a zriadili vlastné oddelenia na vybavovanie 
zahraničných poistných udalostí a na uľahčenie ich rýchlej likvidácie. V nových členských 
štátoch vznikajú trhy a neustále sa rozrastajú. V mnohých z nich je poistenie právnej ochrany 
relatívne novým produktom, ktorý treba propagovať. V nových členských štátoch je 
informovanosť verejnosti o poistení právnej ochrany stále nízka. Aby sa posilnila ochrana 
spotrebiteľa, musíme v prvom rade zvýšiť jeho informovanosť. 

Prvá možnosť má niekoľko výhod, najmä pre spotrebiteľov v nových členských štátoch. 
Prostredníctvom nej by sa mala prehĺbiť dôvera spotrebiteľov, najmä ak požadujú právnu 
nápravu, vzhľadom na to, že mnohí spotrebitelia z nových členských štátov sa vyhýbajú 

Hlavné úlohy:
 zaviesť povinné poistenie právnej 

ochrany, alebo
 zachovať dobrovoľné poistenie právnej 

ochrany ako spoľahlivé a účinné riešenie
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vysokým právnym poplatkom, na ktoré by sa vzťahovalo povinné poistenie. Toto by však 
spôsobilo, že súdy by mali dodatočnú a zložitejšiu prácu, že by dochádzalo k omeškaniam pri 
riešení sporov, k možnému vysokému podielu neopodstatnených nárokov, k zvyšovaniu 
poistného, najmä v krajinách, kde poisťovatelia v súčasnosti ponúkajú lacnejšie poistné 
krytie, ktoré v sebe nezahŕňa žiadne poistenie právnej ochrany. Ešte dôležitejšie je, že by to 
narúšalo snahy o riešenie poistných udalostí mimosúdnou cestou. Celkovo sa dá povedať, že 
negatívne účinky zavedenia systému povinného poistenia právnej ochrany by boli väčšie ako 
jeho prípadný prínos. 

Tento systém by okamžite zapríčinil neriešiteľný konflikt záujmov, v ktorom by bola strana, 
ktorá nehodu zavinila, povinná krytím súdnych nákladov obete prostredníctvom osobitného 
poistenia. Je to spôsobené tým, že povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZPMV) 
a poistenie právnej ochrany majú rozdielny účel a slúžia rozdielnym záujmom. Zatiaľ čo sa z 
povinného zmluvného poistenia nahrádzajú škody spôsobené zodpovednou stranou inej 
strane, poistenie právnej ochrany za zameriava na obeť. Preto, keď je v záujme poisťovateľa 
poskytujúceho povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, aby boli náhrady za 
spôsobené škody čo najnižšie, v záujme obete je, získať čo najvyššiu platbu. Aby sa odstránil 
konflikt záujmov medzi obeťou, zodpovednou stranou, PZPMV a poistením právnej ochrany, 
tieto dva druhy poistenia musia zostať oddelené.

Spravodajca je presvedčený, že treba podniknúť ďalšie kroky na zvýšenie informovanosti 
občanov o poistení právnej ochrany, a to najmä v nových členských štátoch. Spotrebitelia by 
mali byť informovaní o výhodách, ktoré im ponúka toto poistenie. Vnútroštátne regulačné 
orgány majú nezastupiteľnú úlohu pri uplatňovaní osvedčených postupov z iných členských 
štátov. Verejné kampane vnútroštátnych orgánov, súkromných poisťovateľov 
a spotrebiteľských organizácií sú dôležité pre primeraný rozvoj vnútroštátnych trhov. 
Informácie poskytnuté pred uzavretím zmlúv by mali zahŕňať informácie o možnosti poistenia 
právnej ochrany a spotrebitelia, ktorí sa nechcú dať takto poistiť, by mali mať možnosť 
písomne prehlásiť, že o takejto možnosti vedia, ale že toto odporúčané poistenie odmietajú. 
Zástupcovia poisťovní a poistní poradcovia by mali byť povinní informovať zákazníka 
o možných rizikách a potrebe poistenia právnej ochrany. Okrem tohto by sa mali podporiť 
členské štáty, ktoré nezaviedli systém mimosúdnej likvidácie poistných udalostí, v tom, aby 
zavádzali modely osvedčených postupov z iných členských štátov.
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