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Auditoři EU budou prověřovat orgán dohledu nad trhem 
s pojištěním  
Evropský účetní dvůr provádí audit orgánu dohledu nad pojistným trhem, kterým je EIOPA 
(Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění). Auditoři se zaměří na dvě 
hlavní oblasti činnosti orgánu EIOPA: dohled nad pojistným trhem, zejména opatření učiněná na 
podporu sbližování dohledu, a na zátěžové testy provedené v souvislosti s cílem orgánu zajistit 
finanční stabilitu. 

EIOPA je jedním ze tří evropských dohledových orgánů, které byly zřízeny po finanční krizi z roku 
2008. Jeho hlavními cíli je zajistit účinnou a jednotnou míru regulace a dohledu na pojistném trhu a 
trhu se zaměstnaneckým penzijním pojištěním v rámci EU, lépe chránit spotřebitele, bojovat se 
systémovými riziky, obnovit důvěru ve finanční systém a posílit dohled nad přeshraničními 
skupinami. 

„Aktiva pojišťovacího trhu dosahují asi 11 bilionů EUR, přičemž pojišťovatelé v některých státech EU 
drží aktiva v celkové hodnotě mnohem vyšší než 100 % HNP jejich země. Účinný dohled orgánu 
EIOPA má zásadní význam z hlediska ochrany zájmů spotřebitelů a zajištění jejich důvěry v pojistný 
trh,“ uvedl Rimantas Šadžius, člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu. 

Součástí auditu bude odborná analýza v oblasti zátěžových testů, průzkumy zaměřené na 
vnitrostátní orgány a pojišťovny a návštěvy sdružení pojišťoven a dalších zainteresovaných stran. 

Audit orgánu EIOPA je úkolem s vysokou prioritou v ročním pracovním programu auditorů na rok 
2018 a zveřejnění zprávy se proto očekává před koncem roku 2018. 

Poznámky pro redaktory 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění zahájil činnost v roce 2011 a 
nahradil Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním 
pojištěním. Je nezávislým poradním orgánem Komise, Parlamentu a Rady Evropské unie. Je jedním 
ze subjektů EU, které provádějí specifické právní, technické a vědecké úkoly a poskytují důkazně 
podložené poradenství, aby tak napomohly na základě dostatečných informací vytvářet a realizovat 
politiky a zákony v EU a členských státech. EIOPA působí na trhu pojišťoven, zajišťoven, finančních 
konglomerátů, institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a zprostředkovatelů pojištění. 

 
 


