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Auditoři dnes zveřejnili podkladový dokument týkající se 
orgánu dohledu nad pojistným trhem  
Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil podkladový dokument o Evropském orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a jeho přínosu k dohledu a 
finanční stabilitě pojistného odvětví v EU. Podkladové dokumenty se zveřejňují po 
oznámení auditu a informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj informací 
pro ty, kteří se zajímají o politiky anebo programy, jež jsou předmětem kontroly. 

Dnes vydaný dokument podává přehled o pojistném trhu v Evropě a regulačním rámci, kterým se 
tento trh řídí. Obsahuje také části pojednávající o organizační struktuře a provozním prostředí 
orgánu EIOPA, zdrojích, které mu byly přiděleny, a rozsahu jeho činností.  

Pojišťovnictví tvoří významnou součást finančního sektoru EU a spravuje aktiva, která mají podle 
orgánu EIOPA hodnotu odpovídající přibližně dvěma třetinám ročního HDP EU. Přispívá 
k hospodářskému růstu a finanční stabilitě tím, že přebírá rizika a mobilizuje úspory. Nebudou-li 
pojišťovny schopny tuto roli plnit, mohlo by to potenciálně narušit fungování finančního sektoru, 
a mít tak negativní dopad na reálnou ekonomiku a blahobyt spotřebitelů. 

„Cílem tohoto auditu je prověřit, nakolik orgán EIOPA přispívá ke společné kultuře dohledu nad 
pojišťovnictvím a k podpoře sbližování v oblasti dohledu v Evropské unii. To má zásadní význam, 
pokud chceme lépe chránit spotřebitele finančních služeb a zajistit pro pojišťovny v členských 
státech rovné podmínky“, uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu 
Rimantas Šadžius. 

Součástí auditu bude odborná analýza v oblasti zátěžových testů a dále průzkumy zaměřené na 
vnitrostátní orgány a pojišťovny a návštěvy sdružení pojišťoven a dalších zainteresovaných stran. 
Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána před koncem roku 2018. 
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Poznámky pro redaktory 

Při finanční krizi v roce 2008 se ukázalo, že Evropská unie (EU) ještě nebyla dostatečně vybavena 
na to, aby zajistila účinnou spolupráci a koordinaci mezi vnitrostátními orgány finančního dohledu 
ani jednotné uplatňování právního rámce EU ve všech členských státech. Po 1. lednu 2011 byly 
zřízeny tři evropské orgány dohledu s cílem zlepšit finanční dohled na evropské úrovni. Jedním 
z nich byl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Mezi jeho 
hlavní úkoly patří zajistit účinnou a jednotnou míru regulace a dohledu v rámci EU, lépe chránit 
spotřebitele, bojovat se systémovými riziky, obnovit důvěru ve finanční systém a posílit dohled 
nad přeshraničními skupinami. 

 


