
18 ročník 20, 8/2012

B
I

A
T

E
C D O H � A D  N A D  F I N A N Č N Ý M  T R H O M

Z dôvodu stručnej právnej úpravy požiadaviek 
na odbornosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sku-
točne riadia poisťovňu alebo vykonávajú iné kľú-
čové funkcie v smernici Solventnosť II (ďalej len 
„smernica“), ako aj vzhľadom na skutočnosť, že 
vykonávací právny predpis a odporúčania EIOPA 
sú v štádiu prípravy, vzniká pri interpretácii prí-
slušných ustanovení smernice množstvo otázok 
a nejasností. 

Jednou z podstatných otázok vznikajúcich pri 
interpretácii príslušných ustanovení smernice je 
otázka, aký je okruh osôb, na ktoré sa požiadavky 
smernice vzťahujú, keďže smernica a rovnako ani 
návrh vykonávacieho právneho predpisu neob-
sahujú definíciu osôb, ktoré skutočne riadia pois-
ťovňu alebo vykonávajú iné kľúčové funkcie. Tieto 
osoby budú definované v odporúčaniach EIOPA, 
pričom, vychádzajúc z diskusií v rámci EIOPA, za 
osoby, ktoré skutočne riadia poisťovňu sa budú 
považovať členovia správneho, riadiaceho alebo 
kontrolného orgánu (konkrétny orgán závisí od 
legislatívy jednotlivých členských štátov), ako aj 
vedúci zamestnanci zodpovední za implementá-
ciu rozhodnutí prijatých štatutárnym orgánom. To 
znamená, že v zmysle nášho právneho poriadku 
osobami, ktoré skutočne riadia poisťovňu, budú 
členovia štatutárneho orgánu a vedúci zamest-
nanci. Druhý okruh osôb, na ktoré sa podľa smer-
nice vzťahujú požiadavky na odbornosť a dôvery-
hodnosť, zahŕňa osoby, ktoré zabezpečujú výkon 
štyroch kľúčových funkcií v rámci systému správy 
a riadenia, a to funkcie rizikového manažmentu, 
funkcie zabezpečenia súladu s predpismi, aktuár-
skej funkcie a funkcie interného auditu. Za osoby 
vykonávajúce kľúčové funkcie sa budú považovať 
aj ďalšie osoby vykonávajúce činnosti špecifické-
ho významu pre fungovanie poisťovne, ktoré si 
určí poisťovňa. 

Smernica umožňuje, aby vnútroštátna legisla-
tíva podrobnejšie upravila požiadavky na odbor-
nosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré skutočne riadia 
poisťovňu alebo vykonávajú iné kľúčové funkcie. 
Z diskusií s Ministerstvom financií SR však vyplýva, 
že nový zákon o poisťovníctve bude pravdepo-
dobne obsahovať presne definované požiadavky 
len na dôveryhodnosť, a to obdobne ako súčasná 
právna úprava. Požiadavky na odbornosť budú 
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definované rovnako ako v čl. 42 smernice, t. j. vo 
všeobecnej rovine.

Požiadavky na odbornosť osôb, ktoré skutočne 
riadia poisťovňu alebo vykonávajú iné kľúčové 
funkcie, zahŕňajú náležité odborné vedomosti, 
skúsenosti v poistnom sektore, v inom finančnom 
sektore alebo v inej oblasti vo vzťahu k činnos-
tiam, ktoré bude osoba vykonávať, ako aj finanč-
né, účtovné, manažérske a aktuárske znalosti. Sta-
novenie rozsahu požiadaviek na odbornosť, ako 
aj vymedzenie osôb, na ktoré sa tieto požiadav-
ky budú vzťahovať, je v kompetencii poisťovne 
s tým, že orgán dohľadu je oprávnený sa k tomu 
vyjadriť. Členovia štatutárneho orgánu by mali 
mať tzv. kolektívnu znalosť minimálne v nasledu-
júcich oblastiach:
• poistný trh a iné finančné trhy (znalosť trho-

vého prostredia, v ktorom poisťovňa vykonáva 
činnosť, znalosť potrieb poistníkov),

• obchodná stratégia a obchodný model (detail-
ná znalosť obchodnej stratégie a obchodného 
modelu poisťovne),

• systém správy a riadenia (rizikový manažment, 
schopnosť zhodnotiť rozhodnutia a kontrolo-
vať činnosť poisťovne), 

• finančné a aktuárske analýzy (schopnosť vy-
hodnotiť finančné a aktuárske informácie, 
identifikovať kľúčové otázky, kontrolovať tieto 
oblasti a následne prijať opatrenia),

• regulatórne požiadavky (znalosť regulatór-
nych požiadaviek na výkon činnosti poisťovne, 
schopnosť bez zbytočného odkladu reagovať 
na zmeny regulatórnych požiadaviek).
Pri posudzovaní splnenia požiadaviek na od-

bornosť orgánom dohľadu musí byť – na rozdiel 
od dôveryhodnosti – zachovaný princíp pro-
porcionality ako jeden zo základných princípov 
Solventnosti II. To znamená, že pri posudzovaní 
požiadaviek na odbornosť je potrebné zohľadniť 
povahu, zložitosť, rozsah činnosti poisťovne, ako 
aj pracovnú pozíciu príslušnej osoby.

Napriek tomu, že požiadavky na odbornosť 
a dôveryhodnosť sa v smernici vzťahujú len na 
osoby, ktoré skutočne riadia poisťovňu alebo vy-
konávajú iné kľúčové funkcie, z návrhu vykonáva-
cieho právneho predpisu, ako aj z diskusií v rámci 
EIOPA vyplýva, že každý zamestnanec poisťovne 

1 Požiadavky na odbornosť a dôvery-
hodnosť osôb sa v zmysle smernice 
vzťahujú okrem poisťovne aj na 
osoby, ktoré skutočne riadia zaisťov-
ňu, pobočku zahraničnej poisťovne 
alebo pobočku zahraničnej zaisťovne 
z iného ako členského štátu EÚ alebo 
vykonávajú iné kľúčové funkcie 
v uvedených subjektoch.
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by mal byť dôveryhodnou osobou a odborne 
spôsobilý primerane k svojej pracovnej pozícii. 

Čo sa týka dôveryhodnosti osôb, ktoré skutoč-
ne riadia poisťovňu alebo vykonávajú iné kľúčové 
funkcie, jedným z dokladov preukazujúcich dô-
veryhodnosť osoby podľa čl. 43 smernice je výpis 
z registra trestov. Cudzí štátny príslušník predloží 
orgánu dohľadu v hostiteľskom členskom štáte 
obdobné potvrdenie vydané príslušným orgá-
nom štátu jeho obvyklého pobytu alebo štátu, 
v ktorom sa v posledných troch rokoch zdržoval. 
Ak tento štát nevydáva uvedený dokument, mož-
no ho nahradiť prísažným vyhlásením. V člen-
ských štátoch, kde neexistuje žiadne ustanove-
nie o prísažnom vyhlásení možno tento doklad 
o dôveryhodnosti nahradiť čestným vyhlásením 
vykonaným dotknutým cudzím štátnym prísluš-
níkom pred príslušným súdnym alebo správnym 
orgánom, prípadne notárom v tomto štáte. Sú-
časťou dôveryhodnosti osoby je aj tzv. finančné 
zdravie, teda že na dotknutú osobu nebol vyhlá-
sený konkurz. Ďalšie požiadavky na preukázanie 
dôveryhodnosti, ako aj možnosť uznania prísluš-
nej osoby za dôveryhodnú orgánom dohľadu za 
splnenia určitých podmienok by mali byť, vychá-
dzajúc z diskusií s Ministerstvom financií SR, pres-
ne vymedzené v novom zákone o poisťovníctve, 
a to obdobným spôsobom ako súčasná právna 
úprava.

Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa ne-
bude vyžadovať predchádzajúci súhlas Národnej 
banky Slovenska s osobami, ktoré budú skutočne 
riadiť poisťovňu alebo budú zodpovedné za vý-
kon iných kľúčových funkcií, ale len oznámenie 
týchto osôb orgánu dohľadu vrátane poskytnutia 
všetkých relevantných informácií na posúdenie, 
či navrhovaná osoba spĺňa všetky požiadavky na 
odbornosť a dôveryhodnosť. Minimálny rozsah 
informačných povinností ustanoví príloha k odpo-
rúčaniam EIOPA (napr. pracovná pozícia, zdôvod-
nenie osoby, dátum začatia výkonu činnosti atď.) 
Národná banka Slovenska následne v rámci sta-
novenej lehoty vyhodnotí poskytnuté informácie. 
Ak zistí, že príslušná osoba nespĺňa požiadavky na 
odbornosť a dôveryhodnosť, je oprávnená poža-
dovať od poisťovne, aby navrhovanú osobu nevy-
menovala do funkcie, resp. aby ju nahradila inou 

osobou. Zároveň bude poisťovňa povinná bez 
zbytočného odkladu oznamovať Národnej banke 
Slovenska akékoľvek zmeny súvisiace s osobami, 
ktoré budú skutočne riadiť poisťovňu alebo budú 
zodpovedné za výkon iných kľúčových funkcií.

Poisťovňa, ktorá bude mať záujem zveriť výkon 
niektorej funkcie alebo jej časť inému subjektu 
(outsourcing), bude v zmysle novej regulácie po-
vinná oznámiť Národnej banke Slovenska osobu, 
ktorá bude mať v rámci poisťovne zodpovednosť 
za kľúčovú funkciu alebo časť funkcie zverenej 
inej osobe, pričom táto osoba bude musieť spĺ-
ňať požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť. 
Rovnako budú musieť spĺňať požiadavky na od-
bornosť a dôveryhodnosť aj osoby, ktoré budú 
zabezpečovať výkon funkcie alebo jej časti u po-
skytovateľa služby.

S cieľom zabezpečiť, aby osoby, ktoré skutočne 
riadia poisťovňu alebo vykonávajú iné kľúčové 
funkcie spĺňali po celý čas výkonu svojej funk-
cie požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť, 
návrh vykonávacieho právneho predpisu ukladá 
poisťovni povinnosť vypracovať v tejto oblasti 
písomnú koncepciu. Z diskusií v rámci EIOPA vy-
plýva, že predmetná koncepcia by mala zahŕňať 
najmä:
• postup na oznamovanie osôb Národnej banke 

Slovenska,
• postup na zhodnotenie odbornosti a dôvery-

hodnosti osôb, ktoré skutočne riadia poisťovňu 
alebo vykonávajú iné kľúčové funkcie,

• situácie, v ktorých bude potrebné opätovne 
prehodnotiť odbornosť a dôveryhodnosť osôb,

• postup na zhodnotenie odbornosti a dôvery-
hodnosti ďalších zamestnancov vykonávajúcich 
činnosti špecifického významu pre fungovanie 
poisťovne. 
Náležitá odbornosť a dôveryhodnosť osôb, 

ktoré skutočne riadia poisťovňu alebo vykoná-
vajú iné kľúčové funkcie, patria medzi základné 
predpoklady pre zdravé fungovanie poisťovne, 
a preto je dôležité, aby na jednej strane poisťovňa 
správne nastavila postup na zhodnotenie odbor-
nosti a dôveryhodnosti príslušných osôb a konala 
podľa neho a na druhej strane aby orgán dohľadu 
v rámci svojej pôsobnosti včas identifikoval po-
tenciálne nedostatky v činnosti poisťovne.


