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Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) byl zřízen v
roce 2011 jako nezávislý evropský orgán dohledu, jehož základní povinnosti zahrnují podporu
stability finančního systému, zajišťování transparentnosti trhů a finančních produktů a ochranu
pojistníků, účastníků penzijních systémů a oprávněných osob
Výroční zpráva orgánu EIOPA za rok 2014 popisuje hlavní úspěchy orgánu při plnění cílů:
posilovat ochranu spotřebitelů, poskytovat kvalitní a včasnou regulaci, zajišťovat sbližování,
jednotnost a kvalitu dohledu, podporovat finanční stabilitu a rozvíjet se jako moderní a
kompetentní orgán. Dále poskytuje informace o řízení zdrojů orgánu EIOPA, jež mu byly pro
splnění uvedených cílů přiděleny.

Informační rámeček: Pět největších úspěchů orgánu EIOPA v roce 2014
• K zajištění včasné přípravy pro rámec Solventnost II a jednotných zásad dohledu orgán EIOPA
Komisi předložil šest technických norem týkajících se schvalovacích procesů rámce Solventnost
II a úspěšně ukončil veřejnou konzultaci o pokynech pro provádění směrnice.
• Zátěžový test evropského pojišťovnictví poskytující formální hodnocení odolnosti finančních
institucí vůči nepříznivému tržnímu vývoji za použití ucelené metodiky a poskytující doporučení
příslušným vnitrostátním orgánům týkající se zjištěných zranitelných míst.
• Materiály ke konzultacím a diskusím na témata z oblasti ochrany spotřebitelů zahrnující dohled
nad produkty a správu a střet zájmů při přímém nebo zprostředkovaném prodeji pojistných
produktů s investiční složkou.
• Orgán EIOPA zveřejnil konzultační dokument o solventnosti institucí zaměstnaneckého
penzijního pojištění a předložil Komisi předběžné doporučení o osobním penzijním pojištění.
• Zřízení týmu dohledu, který v roce 2014 navštívil deset příslušných vnitrostátních orgánů,
přičemž se zaměřil na provádění rámce Solventnost II a rámce pro posuzování rizik.

V oblasti ochrany spotřebitelů orgán EIOPA poskytl technické informace při vypracování
řady právních předpisů EU a vydal zprávy zabývající se některými nejpalčivějšími otázkami
týkajícími se poškozování spotřebitelů. Klíčové produkty v roce 2014 zahrnují kromě již
zmíněných hlavních úspěchů: dokument ke společným konzultacím o křížovém prodeji,
konzultační dokument o pravomocech k zásahům do produktů – nové úloze orgánu EIOPA
podle nařízení o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových
investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou.
Orgán EIOPA hrál a hraje významnou úlohu při vývoji, přípravě a provádění rámce Solventnost
II. V roce 2014 se orgán zaměřil na vypracování technických norem a pokynů požadovaných
pro zajištění jednotného a shodného uplatňování směrnice v Unii. Orgán EIOPA též aktivně
usiloval o usnadnění uplatňování směrnice prostřednictvím provádění přípravných pokynů,
které příslušným vnitrostátním orgánům a podnikům umožňují seznámit se s požadavky
směrnice. Orgán dále konzultoval o tom, jak bude provádět svoji zákonnou povinnost
zveřejňovat křivky bezrizikových sazeb pro velké množství měn.

2
3

V oblasti důchodů orgán EIOPA zveřejnil konzultační dokument o další práci na solventnosti
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a rozvoji holistického přístupu vycházejícího
z rozvahy. Tento dokument představuje další fázi práce orgánu EIOPA v oblasti rámce pro
zaměstnanecké penzijní fondy založeného na riziku, který vhodným způsobem uznává a
zohledňuje specifika uvedeného odvětví. Orgán EIOPA vykonává důležitou práci v oblasti
osobního penzijního pojištění, stanovuje alternativy pro vývoj vnitřního trhu a v reakci na
komplexní žádost Komise o doporučení poskytuje doporučení k takzvanému druhému pilíři
osobního penzijního pojištění. Vytvoření skutečného vnitřního trhu důchodů může zvýšit
ochranu členů, transparentnost a může působit jako katalyzátor pro dosažení lepších výsledků
pro občany a poskytovatele důchodů prostřednictvím úspor z rozsahu.
Za účelem posílení dohledu nad přeshraničními skupinami se orgán EIOPA dále aktivně
účastní kolegií orgánů dohledu poskytováním odborného poradenství a podpory. Orgán též
začal poskytovat dvoustrannou zpětnou vazbu příslušným vnitrostátním orgánům o provádění
rámce Solventnost II. V roce 2014 pokračoval vývoj centra odbornosti pro interní modely, které
připravilo další nástroje a rozšířilo poradenství na podporu uplatňování jedné z nejnáročnějších
oblastí rámce Solventnost II.
Orgán EIOPA dále poskytoval své hlavní nástroje a informoval klíčové zúčastněné subjekty o
vývoji rizik pro finanční stabilitu a o tom, zda je zapotřebí přijmout opatření. Orgán EIOPA
vypracoval dvě zprávy o finanční stabilitě přinášející ucelenou ekonomickou analýzu rizik a
zranitelných míst a čtyři kvalitativní a kvantitativní ukazatele pro monitorování v rámci přehledu
ukazatelů rizik pro zjištění a měření systémových rizik. V roce 2014 byl proveden zátěžový test
v pojišťovnictví poskytující formální hodnocení odolnosti finančních institucí vůči nepříznivému
tržnímu vývoji. Na základě výsledků testu orgán EIOPA vypracoval a zveřejnil doporučení
týkající se činností dohledu určená příslušným vnitrostátním orgánům. Uvedená doporučení se
zaměřovala na připravenost na rámec Solventnost II, zvýšení zaměření dohledu na řízení rizik,
návrh produktů, plánování obnovy a kontrolní kapacitu pro řešení nepříznivých událostí.
Pověst orgánu EIOPA jako moderního a kompetentního orgánu závisí na kvalitě produktů a
služeb, které poskytuje externím zúčastněným subjektům, ale také na způsobu jeho provozu
a řízení. Proto EIOPA klade velký důraz na transparentnost a práci v souladu s uznávanými
normami a požadavky stanovenými v nařízení o tomto orgánu a v dalších příslušných nařízeních.
Rok 2014 byl pro orgán EIOPA velmi úspěšným rokem. I přesto se potýkal s několika
nezanedbatelnými problémy. Nejpalčivějším z nich byl nepoměr mezi úkoly a povinnostmi
uloženými orgánu EIOPA a zdroji, které má k dispozici na jejich plnění. Orgán EIOPA pokračoval
ve zvyšování efektivity a účinnosti svých provozních, řídících a administrativních funkcí a
zavázal se i nadále poskytovat kvalitní produkty, které přispějí k jeho cílům.
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