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ÚVOD 

1. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“ 

nebo „EIOPA“), který sídlí ve Frankfurtu, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1094/20101. Úkolem orgánu je přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných 

norem a postupů regulace a dohledu, přispívat k jednotnému uplatňování právně závazných 

aktů Unie, podněcovat a podporovat delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, 

sledovat a posuzovat tržní vývoj v oblasti své působnosti a posilovat ochranu pojistníků, 

účastníků penzijních systémů a oprávněných osob2

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

. Orgán byl zřízen ke dni 1. ledna 2011. 

2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a 

posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které orgán zavedl. Kromě toho 

se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza prohlášení 

vedoucích pracovníků k auditu. 

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

3. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) provedl Účetní 

dvůr audit: 

a) roční účetní závěrky orgánu, jež obsahuje finanční výkazy3 a zprávy o plnění rozpočtu4

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. 

 za 

rozpočtový rok 2014; 

                                                      

1 Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48. 

2 Pravomoci a činnosti orgánu jsou shrnuty v příloze II. Tato příloha se předkládá pro informační 
účely. 

3 Finanční výkazy obsahují rozvahu a výkaz finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz 
změn čistých aktiv a shrnutí významných účetních zásad a další vysvětlující informace. 

4 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu. 
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Odpovědnost vedení 

4. Vedení odpovídá za vypracování a věrnou prezentaci roční účetní závěrky orgánu a za legalitu a 

správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá5

a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku orgánu je navrhnout, zavést a provádět 

vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a věrnou prezentaci účetní závěrky, jež 

neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a 

uplatňovat vhodné účetní metody na základě účetních pravidel přijatých účetním Komise

: 

6

b) Odpovědnost vedení za legalitu a správnost uskutečněných operací a dodržování zásady 

řádného finančního řízení spočívá v navržení, zavedení a vykonávání účinného a efektivního 

systému vnitřní kontroly, včetně odpovídajícího dohledu a vhodných opatření, aby nedocházelo 

k nesrovnalostem a podvodům, a v případě nutnosti též soudního řízení za účelem zpětného 

získání neoprávněně vyplacených nebo použitých prostředků.  

 a 

provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané okolnosti přiměřené. Ředitel schvaluje 

roční účetní závěrku orgánu poté, co ji účetní orgánu sestavil na základě všech dostupných 

informací a vypracoval k účetní závěrce osvědčení, v němž se mimo jiné uvádí, že účetní má 

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává 

věrný a poctivý obraz finanční situace orgánu. 

Odpovědnost auditora 

5. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě7

                                                      

5 Články 39 a 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (Úř. věst. L 328, 
7.12.2013, s. 42). 

 

prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky orgánu a legality a správnosti 

operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními 

auditorskými standardy a etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) 

a mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí vydanými Mezinárodní organizací 

nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). V souladu s těmito standardy je Účetní dvůr povinen 

6 Účetní pravidla přijatá účetním Komise vycházejí z mezinárodních účetních standardů pro 
veřejný sektor (IPSAS), vydaných Mezinárodní federací účetních, případně z mezinárodních 
účetních standardů (IAS) / mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), vydaných 
Radou pro mezinárodní účetní standardy. 

7 Článek 107 nařízení (EU) č. 1271/2013. 
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naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka orgánu 

neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné. 

6. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 

o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato 

účetní závěrka zakládá. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, který je založen na vyhodnocení 

rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace 

nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky 

právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik auditor zkoumá veškeré vnitřní 

kontroly, které se vztahují k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky, a zavedené systémy dohledu 

a kontroly, jejichž cílem je zajistit legalitu a správnost operací, a navrhuje auditorské postupy, které 

jsou za daných okolností vhodné. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních 

zásad, přiměřenost provedených účetních odhadů a také celková prezentace účetní závěrky. 

V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU vzal Účetní dvůr při vypracovávání této zprávy a 

prohlášení o věrohodnosti v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou 

v souvislosti s účetní závěrkou orgánu8

7. Účetní dvůr se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, aby na 

jejich základě mohl vydat prohlášení o věrohodnosti. 

. 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

8. Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka orgánu ve všech významných (materiálních) 

ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jeho hospodaření a 

peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančního nařízení a účetních pravidel, která 

přijal účetní Komise. 

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací 

9. Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka orgánu za 

rozpočtový rok 2014, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.  

10. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují. 

                                                      

8 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, 
s. 1). 
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PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ 

11. Celková míra prostředků přidělených na závazky byla vysoká a dosahovala 95 %. Objem 

přenesených prostředků přidělených na závazky zůstal také vysoký a činil 5,6 milionu EUR, 

tj. 26 % (2013: 5,2 milionu EUR, tj. 28 %), zejména u operačního rozpočtu (hlava III), kde činil 

4,7 milionu EUR, tj. 66 % (2013: 3,7 milionu EUR čili 85 %). Přenesené prostředky souvisí 

především s konkrétními smlouvami podepsanými ke konci roku, jejichž kumulativní hodnota 

byla 2,4 miliony EUR a jež se týkaly zejména probíhajícího vývoje a průběžné údržby 

databáze (1,8 milionu EUR) a dalších služeb v oblasti IT, které mají být poskytnuty v roce 

2015. Část přenesených prostředků přidělených na závazky se týká rozpočtových převodů 

provedených v listopadu a prosinci 2014, když orgán převody z rozpočtu na osobní náklady 

(hlava I) ve výši 858 828 EUR a ze správních výdajů (hlava II) ve výši 266 360 EUR zvýšil 

operační rozpočet (hlava III) o 1,1 milionu EUR (19 %). Těmito převody se měly nahradit 

deficity v rozpočtu orgánu na rok 2015 v důsledku zásadních rozpočtových škrtů, o nichž 

rozhodly orgány udělující absolutorium. Tyto deficity by orgánu neumožnily pokračovat 

v realizaci jeho víceleté strategie IT, což byla jedna z hlavních operačních činností. 

12. Rozpočtové převody, přenosy a související závazky jsou sice v souladu s konkrétními 

ustanoveními finančního nařízení EU a byly provedeny na základě rozhodnutí správní rady, 

avšak rozsah, v němž budou činnosti roku 2015 financovány z prostředků roku 2014, je 

v rozporu se zásadou ročního rozpočtu. Je třeba lépe sladit prostředky poskytnuté v ročních 

rozpočtech agentury s finančními potřebami v souvislosti s realizací její víceleté strategie IT. 

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 

13. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 

dvorem v předcházejících letech uvádí příloha I

 

. 
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Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Milan Martin CVIKL, člen Účetního dvora, 

v Lucemburku na svém zasedání dne 8. září 2015. 

 Za Účetní dvůr 

 předseda 

           Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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Příloha I 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let 

 

Rok Připomínka Účetního dvora 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2012 

Objem do roku 2013 přenesených prostředků na závazky hlavy III (operační výdaje) byl velmi 
vysoký; přeneseno bylo 79 % celkových rozpočtových prostředků. Příčinou je především složitost a 
délka trvání jednoho zadávacího řízení z oblasti IT, u něhož byla související smlouva ve výši 
2,2 milionu EUR podepsána podle plánu v prosinci 2012. 

Není relevantní 

2013 

V březnu 2013 přijala správní rada 16 standardů vnitřní kontroly orgánu. Ke konci tohoto roku 
jejich zavádění stále pokračovalo, a to na základě jasného akčního plánu dohodnutého s útvarem 
interního auditu Komise. 

Dokončeno 

2013 

Právní závazky nebyly vždy schvalovány úředníky, kteří k tomu měli řádné zmocnění, a ne vždy jim 
předcházely řádně schválené rozpočtové závazky. Ukazuje to na nutnost zlepšit definici finančních 
postupů (a také jejich dodržování) v souladu s příslušným finančním nařízením. Dokončeno 
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Rok Připomínka Účetního dvora 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2013 

Celková míra prostředků přidělených na závazky činila 95 %. Ve srovnání s předchozími roky však 
došlo však k dalšímu zvýšení objemu přenesených prostředků přidělených na závazky, který byl na 
vysoké úrovni 5,2 milionu EUR (28 %), a to zejména u hlavy II, kde činil 1,0 milionu EUR (30 %), a 
u hlavy III, kde činil 3,7 milionu EUR (85 %). Příčinou byly především konkrétní smlouvy podepsané 
ke konci roku, jejichž kumulativní hodnota činila 3 miliony EUR a jež se týkaly zejména vývoje a 
údržby evropské databáze (2,6 milionu EUR) a dalších služeb v oblasti IT, které mají být poskytnuty 
v roce 2014. Třebaže jsou související závazky legální a správné a třebaže nízká míra rušení 
prostředků u přenosů z roku 2012 potvrdila platnost odhadů, je míra, v níž byly prostředky z roku 
2013 použity na pokrytí činností v roce 2014, v rozporu se zásadou ročního rozpočtu. 

Není relevantní 
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Příloha II 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 

(Frankfurt nad Mohanem) 

Pravomoci a činnosti 

 

Oblasti 
pravomocí Unie 
podle Smlouvy  

(články 26, 114, 
290 a 291 
Smlouvy 
o fungování 
Evropské unie) 

Vytvořit nebo zajistit fungování vnitřního trhu v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smluv.  

Připravovat návrhy technických norem jako podklady pro nelegislativní akty 
s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního 
aktu, které nejsou podstatné, nebo pro případy, kdy jsou pro provedení právně 
závazných aktů Unie zapotřebí jednotné podmínky. 

Pravomoci 
orgánu  

(nařízení 
Evropského 
parlamentu a 
Rady (EU) 
č. 1094/2010 
o zřízení orgánu, 
čl. 1 odst. 6 a 
článek 8 o úkolech 
a pravomocích) 

Cíle 

Chránit veřejné zájmy přispíváním ke krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 
stabilitě a účinnosti finančního systému v zájmu hospodářství Unie, jejích občanů 
a podniků.  

Úkoly 

– přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných norem a postupů regulace 
a dohledu, 

– přispívat k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Unie, podněcovat 
a podporovat delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, 

– úzce spolupracovat s Evropskou radou pro systémová rizika, 
– organizovat a provádět srovnávací hodnocení činnosti příslušných orgánů, 
– sledovat a posuzovat tržní vývoj v oblasti své působnosti, 
– provádět ekonomickou analýzu trhů, aby orgán měl informace nezbytné pro 

plnění svých funkcí, 
– posilovat ochranu pojistníků, účastníků penzijních systémů a oprávněných 

osob, 
– přispívat k jednotnému a soudržnému fungování kolegií orgánů dohledu, 

ke sledování, posuzování a měření systémového rizika, k vypracování a 
koordinaci ozdravných plánů a plánů řešení úpadků, k zajišťování vysoké 
úrovně ochrany pojistníků a oprávněných osob v celé Unii, 

– plnit další konkrétní úkoly stanovené v tomto nařízení a v jiných legislativních 
aktech, 

– na svých internetových stránkách zveřejňovat a pravidelně aktualizovat 
informace související s oblastí své působnosti, 

– přebírat podle potřeby veškeré stávající úkoly od Evropského výboru orgánů 
dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním 
(CEIOPS). 
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Správa  

(nařízení (EU) 
č. 1094/2010 
o zřízení orgánu: 
články 40–44: 
Rada orgánů 
dohledu, 
články 45–47: 
správní rada, 
články 48–50: 
předseda, 
články 51–53: 
výkonný ředitel) 

Rada orgánů dohledu 

Složení 

Předseda orgánu (s hlasovacím právem), vedoucí představitel příslušného orgánu 
pro dohled nad finančními institucemi v každém členském státě (jeden člen 
s hlasovacím právem za každý členský stát), jeden zástupce Evropské komise (bez 
hlasovacího práva), Evropské rady pro systémová rizika (bez hlasovacího práva), 
Evropského orgánu pro bankovnictví a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 
(oba orgány bez hlasovacího práva); jednání rady orgánů dohledu se mohou 
zúčastnit pozorovatelé a výkonný ředitel (bez hlasovacího práva).  

Úkoly 

Hlavní rozhodovací orgán orgánu pro pojišťovnictví 

Správní rada 

Složení 

Předseda orgánu (s hlasovacím právem), šest členů rady orgánů dohledu 
(s hlasovacím právem), jeden zástupce Evropské komise (s hlasovacím právem 
v otázkách souvisejících s rozpočtem). Jednání správní rady se může účastnit 
výkonný ředitel, ale nemá hlasovací právo. 

Úkoly 

Zajišťuje, aby orgán plnil svou úlohu a úkoly svěřené mu nařízením č. 1094/2010.  

Předseda orgánu 

Zastupuje orgán, připravuje práci rady orgánů dohledu a předsedá zasedáním rady 
orgánů dohledu i správní rady. 

Výkonný ředitel orgánu 

Odpovídá za řízení orgánu a plnění ročního pracovního programu a rozpočtu, 
připravuje práci správní rady, rozpočet a pracovní program. 

Výbor pro kontrolu kvality 

Složení 

Zástupce předsedy orgánu (jednající jako předseda výboru) a dva členové správní 
rady. Výkonný ředitel se práce výboru účastní jako pozorovatel.  

Úkoly 

Sledovat a hodnotit náležité provádění interních postupů a rozhodnutí. 

Externí audit 

Evropský účetní dvůr 

Interní audit 

Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) 

Orgán udělující absolutorium 

Evropský parlament na doporučení Rady 
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Zdroje, které měl 
orgán k dispozici 
v roce 2014 
(2013) 

Konečný rozpočet 

Konečná výše rozpočtových prostředků: 21 595 704 (18 767 470) EUR 

Plán pracovních míst 

Smluvní zaměstnanci: 87 (80) pracovních míst v plánu pracovních míst, z toho 
počet obsazených míst: 87 (80) 

Plán pracovních míst naplněn na 100 % (100 %)  

Smluvní zaměstnanci: 37 plánováno v rozpočtu, z toho obsazených pracovních 
míst 33 (22/19) 

Vyslaní národní odborníci: 21 (12) plánováno v rozpočtu, z toho obsazených 
pracovních míst: 14 (11) 

Celkem: 134 (110) zaměstnanců  

Produkty a služby 
poskytnuté v roce 
2014 

Úkoly v oblasti regulace 

– Vypracováno 18 návrhů prováděcích technických norem ke směrnici 
Solventnost II. 

– Konzultace a dokončení asi 500 pokynů ke směrnici Solventnost II. 
– Související posouzení dopadu ke každému návrhu prováděcí technické 

normy a každému souboru pokynů. 
– Konzultace k tomu, jak orgán splní svůj právní závazek zveřejňovat 

bezrizikovou úrokovou sazbou u velkého množství měn. 
– Kvalitnější výroční zpráva o různých přeshraničních institucích 

zaměstnaneckého penzijního pojištění. 
– Konzultační dokument k solventnosti institucí zaměstnaneckého penzijního 

pojištění. 
– Zpráva o jednotném trhu osobních penzí v EU. 
– Práce na šesti nezávislých posouzeních během roku 2014. 
– Revize zpráv o ekvivalenci rámce pojišťovnictví Bermud, Japonska a 

Švýcarska. 
– Řada dialogů s významnými třetími zeměmi včetně USA a Číny. 
– Zprávy o povinnosti zachovávat mlčenlivost a rozdílové analýze pro ostrov 

Man, Kanadu, Albánii, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou 
Horu a Turecko. 

Úkoly v oblasti dohledu 

– Účast orgánu v kolegiu orgánů dohledu anebo telefonické konference 
týkající se 77 skupin. 

– 127 jednání v 83 skupinách včetně kolegií, u nichž se uplatnil proporční 
přístup. 

– Jednáním bylo věnováno celkem 144 dní. 
– Orgán uplatnil proporční přístup u 15 kolegií. 
– 23 skupin připravuje žádost o interní model podle článku 231 směrnice 

Solventnost II s cílem získat souhlas pro den 1, vyžaduje-li se společné 
rozhodnutí. 

– U šesti různých národních příslušných orgánů byly zaznamenány vynikající 
příklady přístupu k vytvoření společného stanoviska. Tyto příklady jsou 
nebo budou zveřejněny jako „Praktická řešení a příklady“ v uzavřené sekci 
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internetových stránek orgánu. 
– Bylo dosaženo pokroku v přípravě procesu žádosti (podrobné plánování, 

milníky a diskuse o otázkách, které blokují kolegia interního modelu usilující 
o schválení pro den 1). 

– Byly uspořádány dvě akce pro orgány dozoru nad skupinou. 
– Během roku byl vypracován návrh efektivního postupu kolektivního 

podepisování koordinačních ujednání. 
– Byl zveřejněn akční plán pro kolegia na období 2015–2016. 
– Průběžná zpráva a zpráva na konci roku o fungování kolegií a plnění akčního 

plánu pro rok 2014. 
– Průběžně byl aktualizován seznam Helsinki Plus v uzavřené sekci 

internetových stránek orgánu. 
– Orgán aktualizoval a zveřejnil seznam skupin, u nichž je zřízeno kolegium 

orgánů dohledu. 
– Byly zveřejněny pokyny k provoznímu fungování kolegií orgánů dohledu a 

vzor koordinačního ujednání a pohotovostního plánu. 
– Pro účely veřejné konzultace byly zveřejněny pokyny k systematické 

výměně informací v rámci kolegia. 
– Orgán se účastnil jednání se čtyřmi orgány dohledu. Se dvěma z nich jednal 

konkrétně o jejich zkušenostech s dohledem nad pobočkami a s jedním 
o provádění interně integrovaného přístupu ke kolegiím, které vedly a 
jejichž práce se účastnily.  

– Byla vytvořena společná sada pro žádost o interní model a její využívání 
bylo podpořeno ve stanovisku orgánu EIOPA.  

– V sekci internetových stránek vyhražené pro členy bylo zveřejněno pět 
dokumentů o osvědčených postupech při posuzování interních modelů.  

– Pro vnitrostátní orgány dohledu byly vypracovány „Praktické pokyny pro 
společná rozhodnutí o interních modelech“, které obsahovaly vzorový 
časový plán pro šest měsíců schvalovacího procesu. 

– Bylo provedeno referenční srovnání tržního rizika v interních modelech 
mezi několika zeměmi. 

Ochrana spotřebitelů a finanční inovace 

– Společný konzultační dokument o křížovém prodeji. 
– Společný diskusní dokument o sdělení klíčových informací. 
– Konzultační dokument o pravomocích k zásahu do produktu podle směrnice 

o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových 
investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou. 

– Konzultační dokument o návrhu pokynů k mechanismu dohledu nad 
produkty a správy pojišťoven. 

– Konzultační dokument o střetu zájmů při přímém a zprostředkovaném 
prodeji pojistných produktů s investiční složkou. 

– Diskusní dokument o střetu zájmů při přímém a zprostředkovaném prodeji 
pojistných produktů s investiční složkou. 

– Třetí zpráva o spotřebitelských trendech. 
– Minutový průvodce: Obecné pokyny orgánu EIOPA k vyřizování stížností 

zprostředkovateli pojištění. 
– Zpráva o zpětné vazbě od příslušných vnitrostátních orgánů týkající se 
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stanoviska orgánu EIOPA k pojištění proti nesplácení. 
– Směrem k jednotnému trhu EU pro osobní penzijní produkty: předběžná 

zpráva orgánu EIOPA (dohled a ochrana spotřebitele). 
– Zpráva o skutečnostech vedoucích k újmě účastníků a oprávněných osob 

systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění a možnosti jednání pro 
orgán EIOPA.  

– Zpráva o provádění rozsudku ve věci Test Achat ve vnitrostátním právu. 

Společný výbor 

– Vypracoval dvě společné zprávy o meziodvětvových rizicích a slabých 
místech ve finančním systému EU, které byly předloženy na březnovém a 
zářijovém zasedání Hospodářského a finančního výboru Rady (zasedání pro 
finanční stabilitu) a Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) a zveřejněny 
na internetových stránkách evropských orgánů dohledu. 

– Zveřejnil společné obecné pokyny ke konzistentnosti postupů dohledu nad 
finančními konglomeráty, které byly vypracovány v souladu s čl. 11 odst. 1 
směrnice o finančních konglomerátech (směrnice 2002/87/ES). 

– Předložil Evropské komisi společný návrh regulační technické normy pro 
koncentraci rizik a transakce uvnitř skupiny v souladu s čl. 21a odst. 1a) 
směrnice o finančních konglomerátech. 

– Společný výbor zveřejnil v říjnu 2014 svůj aktualizovaný seznam 
identifikovaných finančních konglomerátů za rok 2014. Na seznamu je 71 
finančních konglomerátů s podnikem, který je v čele skupiny, v zemi EU 
nebo EHP. 

– Poskytoval podporu odvolacímu senátu, který v roce 2014 rozhodl o dvou 
odvoláních a uzavřel jeden případ odvolání podaného v roce 2013. 

Společná kultura dohledu 

– Tři meziodvětvové semináře. 
– 17 seminářů pro příslušné vnitrostátní orgány. 

Finanční stabilita 

– Dvě pololetní zprávy o finanční stabilitě (včetně tematických článků). 
– Dokončeny kvantitativní nástroje pro modelování rezerv a pojistného. 
– Vypracován čtvrtletní přehled ukazatelů rizik. 
– Dokončen celoevropský zátěžový test pro pojišťovnictví (včetně modulu 

nízkých výnosů). 
– Vydána doporučení pro národní příslušné orgány týkající se opatření 

v oblasti dohledu na základě zjištění ze zátěžového testu.  
– Přípravná studie k zátěžovému testu odvětví institucí zaměstnaneckého 

penzijního pojištění. 
– Zveřejněny revidované a přepracované výroční statistiky o pojištění. 

Krizové řízení 

– Zaveden proces pravidelného posuzování potřeby preventivních opatření 
ze strany orgánu EIOPA v reakci na nepříznivý vývoj a rizika. 

– Dokončeny studie o likvidních swapech, hledání výnosů, monetizaci 
budoucích zisků a kybernetických rizicích. 

– Rámec orgánu EIOPA pro krizové řízení rozšířen na odvětví institucí 
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zaměstnaneckého penzijního pojištění. 
– Zveřejněno stanovisko orgánu EIOPA ke správným zásadám pro 

připravenost národních příslušných orgánů na předcházení a řízení krizí a 
řešení úpadku. 

– Vytvořeno fórum globálně systémově důležitých pojistitelů (GSII) s cílem 
zajistit společný přístup k provádění dohledových opatření vyžadovaných 
pro tyto pojistitele. 

Vnější vztahy 

– Deset jednání IRSG (skupiny subjektů působících v oblasti pojištění a 
zajištění) a OPSG (skupiny subjektů působících v oblasti zaměstnaneckého 
penzijního pojištění), včetně jednoho společného jednání se správní radou, 
deset oficiálních stanovisek a prohlášení se zpětnou vazbou k veřejným 
dokumentům, dva dokumenty vypracované z vlastní iniciativy a dvě 
odpovědi na neformální konzultace. 

– 21 případů regulatorního a dohledového dialogu s orgány dohledu a 
sdruženími orgánů dohledu ze třetích zemí (Austrálie a asijských zemí, 
Latinské Ameriky a Severní Ameriky, Jižní Afriky, Islandu a Švýcarska).  

– Aktivní účast na práci výkonného výboru, technického výboru a výboru pro 
finanční stabilitu a podvýboru pro solventnost a pojistnou matematiku 
Mezinárodní asociace dozorů v pojišťovnictví (IAIS) a na výroční konferenci 
IAIS a související příspěvky. Orgán EIOPA koordinoval výběrové řízení na 
celkem šest míst ve výkonném výboru IAIS, která náležejí regionům západní 
Evropy a střední a východní Evropy a Zakavkazska. 

– Významný příspěvek k práci IAIS na globálních kapitálových standardech 
pro pojišťovnictví prostřednictvím pracovních skupin pro kapitálový rozvoj a 
testování v terénu. Průběžná spolupráce se členy orgánu EIOPA s cílem 
posilovat zvýšenu koordinaci. 

– Projekt mezi EU a USA v oblasti pojišťovnictví: strategický dokument „Cesta 
vpřed“ byl aktualizován, aby obrážel dosažený pokrok a nové ambice, 
probíhala pravidelná jednání řídicího výboru, práce technických výborů 
postupovala podle plánu a v Amsterdamu se konalo veřejné fórum. 

– Ekvivalence: rozdílová analýza režimu pojištění a zajištění ostrova Man a 
Kanady. Revidována posouzení ekvivalence z roku 2011 týkající se Bermud, 
Japonska a Švýcarska. Veřejná konzultace k revidovaným zprávám byla 
zveřejněna do konce roku 2014. Dokončeno hodnocení povinnosti 
zachovávat mlčenlivost pro čtyři země ve střední a východní Evropě 
(Albánii, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu, 
Turecko). V roce 2014 se konalo deset jednání výboru orgánu EIOPA pro 
ekvivalenci. 

– Provádělo se operační memorandum o porozumění podepsané mezi 
orgánem a Světovou bankou mimo jiné tím, že byl uspořádán společný 
seminář o dohledu založeném na rizicích se zaměřením na země střední a 
východní Evropy, byla spoluorganizována konference o globálním dohledu 
pro pojišťovnictví (GIS) a konalo se několik jednání na vysoké úrovni mezi 
orgánem a Světovou bankou. 

Konference / jiné veřejné akce v roce 2014 

– Pět konferencí a akcí (konference o globálním dohledu pro pojišťovnictví 
(GIS), veřejné akce „Směrnice o zprostředkování pojištění 1.5“ a „Osobní 
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penze“, výroční konference EIOPA a druhý společný den ochrany 
spotřebitelů evropských orgánů dohledu. 

Zdroj: přílohu poskytl orgán. 
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11. Orgán EIOPA uznává, že procentuální podíl prostředků přenesených z roku 2013 do roku 2014 a z roku 

2014 do roku 2015 v rámci hlavy III byl vysoký. Jednalo se však o důsledek víceleté povahy činností a časově 

napjatého harmonogramu (vycházejícího zejména z kalendáře pro Solventnost II, kdy přípravná fáze začíná v 

roce 2015 a k plnému provedení dojde v roce 2016). Zásadní rozpočtový škrt v rozpočtu orgánu EIOPA na rok 

2015 navíc vyžadoval racionalizaci rozpočtu na rok 2014, aby se dostupné zdroje v roce 2015 využily účinně a 

účelně a aby se minimalizoval jeho dopad na probíhající projekty v oblasti IT, z čehož vyplynul vyšší počet 

rozpočtových převodů do hlavy III. Tyto přenesené závazky jsou zcela zásadní pro zajištění pokračování 

realizace plánu zavádění nástrojů IT v souladu se stanovenými lhůtami. Očekává se, že podíl přenosů bude v 

následujícím roce klesat, protože dojde k zavedení IT nástrojů orgánu EIOPA, díky čemuž se potřeba přenášet 

vysoké částky v rámci hlavy III sníží na naprosté minimum.  

12. Orgán EIOPA si uvědomuje, že některé činnosti prováděné v roce 2015 jsou z poměrně vysoké části 

financovány z prostředků přenesených z roku 2014. Důvodem je potřeba financovat složitý a víceletý plán 

orgánu EIOPA v oblasti IT, který zajistí řádné provádění směrnice Solventnost II. Jelikož podstatná část plánu v 

oblasti IT se bude provádět v roce 2016, míra přenesených prostředků bude (v souladu se zásadou ročního 

rozpočtu) v budoucnu omezena na naprosté minimum. S cílem lépe sladit rozpočtové prostředky dostupné pro 

daný rok již navíc bylo provedeno přezkoumání rozpočtu a postupů zadávání zakázek orgánu EIOPA, aby se 

zaručilo plné začlenění do celkových procesů orgánu EIOPA v oblasti plánování a koordinace v rámci ročního 

pracovního programu. 
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