Bratislava, 26. 9. 2022

Zástupcovia úradu, zdravotnej poisťovne Dôvera a Penty sa dnes stretli
na pôde úradu. ZP Dôvera žiada od úradu náhradu nemajetkovej ujmy
a ospravedlnenie
Dňa 7. 7. 2022 bola Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“)
zo strany ZP Dôvera doručená Žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu
nemajetkovej ujmy spôsobenej pri výkone verejne moci (ďalej len „Žiadosť“). Jej súčasťou je
aj návrh na ospravedlnenie. Ujma 32 300 eur mala byť ZP Dôvera spôsobená údajným
neoprávneným zásahom do jej dobrej povesti tým, že úrad zverejnil podľa názoru ZP Dôvera
nepravdivé a difamačné tvrdenia v:



Správe o činnosti úradu za rok 2021 zverejnenej v apríli 2022 (ďalej len „Správa
o činnosti“) a
Tlačovej správe zo dňa 23. mája 2022 (ďalej len „Tlačová správa“).

Kľúčovou témou je z pohľadu úradu problematika ocenenia a zaúčtovania poistného kmeňa,
ktorého obstarávacia cena vo výške 485 mil. eur a zostatková hodnota 145 mil. eur je aj
k 31. 12. 2021 súčasťou súvahy účtovnej závierky ZP Dôvera vrátane vlastného imania. Toto
ocenenie poistného kmeňa, ku ktorému došlo pri spájaní zdravotných poisťovní Apollo
a Dôvera, umožnilo Dôvere vykázať z verejného zdravotného poistenia v rokoch 2010 až 2020
zisk po zdanení v celkovej výške takmer 700 mil. eur a v rokoch 2011 až 2015 z neho vyplatiť
mimoriadnu dividendu približne 200 mil. eur aj cyperskej schránke Prefto.
Významnú neistotu spojenú „s odhadmi a predpokladmi, ktoré manažment zohľadnil pri
výpočte znehodnotenia poistného kmeňa“ v celkovej sume takmer 166 mil. eur zdôraznil podľa
štandardov aj nezávislý audítor ZP Dôvera vo svojej správe za rok 2021. Ďalšie dve zdravotné
poisťovne takúto neistotu vo svojich účtovných závierkach nemajú.
Za úrad sa na dnešnom stretnutí zúčastnili predsedníčka úradu Ing. Renáta Bláhová, FCCA,
LL.M., riaditeľka právneho odboru JUDr. Lucia Pastiriková, právny zástupca úradu vo veci
Žiadosti JUDr. Radovan Pala z AK TaylorWessing. Za ZP Dôvera a jej akcionára sa zúčastnili
predseda predstavenstva ZP Dôvera Ing. Martin Kultan, právny zástupca JUDr. Peter Kubina
z AK Dentons, partner Penta Investments MUDr. Václav Jirků a právna zástupkyňa JUDr.
Valéria Haščáková. Na stretnutí sa zúčastnili aj JUDr. Peter Štrpka, PhD. a Mgr. Lukáš
Štefánik, LL.M. z AK Soukeník – Štrpka, ktorá je právnym zástupcom v inom spore úradu, kde
žalobca využil obdobný mechanizmus ocenenia poistného kmeňa, opierajúci sa o rovnaký
znalecký posudok ako ZP Dôvera, pričom žiada náhradu škody vo výške 280 mil. eur.
Predsedníčka úradu zástupcom ZP Dôvera prezentovala stanovisko úradu k vybraným otázkam,
ktoré sa týkajú namietaných výrokov v Žiadosti.
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Úrad má pochybnosti, či bol postup ZP Dôvera v súvislosti s oceňovaním poistného kmeňa
správny. Z tohto dôvodu na to úrad poukázal aj v Správe o činnosti a v Tlačovej
správe. Predsedníčka úradu opätovne v mene úradu apelovala na vedenie ZP Dôvera, aby
prehodnotilo prístup k účtovaniu poistného kmeňa, nakoľko úrad vníma neistotu vo veci
verného a správneho zobrazenia účtovnej závierky k 31. 12. 2021.
Na stretnutí ešte nedošlo k uzavretiu predbežného prerokovania nároku uplatneného Žiadosťou
v zmysle zákona o zodpovednosti štátu. K tomu dôjde až písomným vyjadrením úradu
v zákonnej lehote.
Úrad aj na tomto mieste uvádza, že bude aj naďalej zodpovedne vykonávať všetky svoje
právomoci, ktoré mu vyplývajú z osobitných právnych predpisov. Takou právomocou je aj
dohľad nad finančnou kondíciou zdravotných poisťovní ako dohliadaných subjektov. Je
potrebné zdôrazniť, že úrad má v prípade zdravotných poisťovní, ktoré sú v špecifickom
postavení a mimo štandardného regulačného rámca dohľadu nad finančným sektorom, plniť
úlohu nezávislého regulátora. Jednou z kľúčových úloh úradu je z dôvodu ochrany práv
poistencov reagovať aj na účtovnú závierku, ktorú je každá zdravotná poisťovňa zo zákona
povinná zverejňovať, najmä ak existuje neistota o jej vernom a správnom zobrazení.
Postavenie a právomoci úradu voči zdravotným poisťovniam vyplývajú aj z toho, že zdravotné
poisťovne nie sú bežnými podnikateľmi, ale sú zriadené na primárny účel, ktorým je
vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Ide pritom o činnosť, ktorú vykonávajú
zdravotné poisťovne vo verejnom záujme a hospodária pri nej s verejnými prostriedkami
z verejného zdravotného poistenia. Úrad ako regulátor má preto povinnosť v záujme verejnosti
strážiť dodržiavanie zákonom stanovených podmienok výkonu verejného zdravotného
poistenia. Úrad v tejto súvislosti vyvinie potrebné úsilie, aby svojou činnosťou prispel
k zabezpečeniu primeranej úrovne finančnej stability verejného zdravotného poistenia.
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