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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Solventnost II je směrnice, která aktualizuje 14 stávajících směrnic týkajících se pojišťovací 
a zajišťovací činnosti. Jelikož se jedná o přepracované znění, mohou být pozměňovány pouze 
nové pasáže. 

Hlavním účelem této směrnice je docílit, aby se kapitál nebo požadavky solventnosti odvíjely 
od rizika analyzovaného v kontextu veškeré činnosti podniku. To má kvalitativní 
i kvantitativní aspekty. Zejména je třeba podotknout, že pojišťovny jsou vystaveny riziku 
nejen prostřednictvím svých pasiv, ale rovněž v souvislosti s aktivy, která jim slouží 
k finančnímu krytí těchto pasiv. Ke krachu pojišťoven došlo v minulosti dokonce častěji 
v důsledku obtíží týkajících se aktiv než pasiv. 

Analýza rizik se provádí na základě modelů. Lze použít standardní modely, i když u velkých 
podniků rovněž bude možné, aby si vypracovaly vlastní interní modely, které schválí orgán 
dozoru, nebo se toto vypracování od nich dokonce bude očekávat. Skupiny také mohou 
zažádat, aby byly v rámci dohledu vnímány jako celek a mohly tak využít výhod, které do 
výpočtů rizik vnáší větší míra diverzifikace, díky níž bude výsledný kapitálový požadavek 
nižší nežli v případě, kdyby se jednotlivé subjekty sčítaly. 

Kapitál se dělí předně na minimální kapitálový požadavek (MCR) odpovídající výši, která je 
u každého podniku trvale nezbytná k tomu, aby mohl nadále požívat plného oprávnění 
k činnosti. Solventnostní kapitálový požadavek (SCR) značí již vyšší úroveň běžně 
vyžadovaného kapitálu a v případě nedodržení je prvním varovným signálem k zásahu orgánu 
dozoru. Dodatečnými aktivy v rámci SCR, která přesahují MCR, je možno disponovat na 
úrovni skupiny (mateřské nebo holdingové společnosti). Pokud dceřiná společnost klesne pod 
úroveň MCR (a většinou ještě před tím, než k tomu dojde), požádají orgány dozoru o převod 
kapitálu na tuto dceřinou společnost. 

Základním předpokladem fungování skupinových procesů dozoru je spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány dozoru v hostitelských zemích, v nichž se dceřiné společnosti nacházejí, 
a domovským státem mateřské společnosti. Orgán dozoru domovské země mateřské 
společnosti má rozšířenou úlohu jakožto „orgán dozoru nad skupinou“. Při řešení sporů mezi 
orgány dozoru a v oblasti sbližování právních předpisů má svou funkci i Evropský výbor 
orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS). 

V tomto rámci existuje několik oblastí, na které je třeba Výbor pro právní záležitosti obzvláště 
upozornit:

Dozor nad skupinou

Je nezbytné vyjasnit skutečnost, že dozoru nad skupinou se účastní všechny orgány dozoru, že 
všechny by měly mít běžný přístup k dokumentaci a dynamicky se podílet na rozhodování. 

Převod finančních prostředků v rámci skupinové podpory
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V prvé řadě je třeba zajistit, aby bylo možné převádět finanční prostředky mezi podniky. 
Jestliže má mateřská nebo holdingová společnost k dispozici rezervní prostředky, je 
jednodušší, když existují právní struktury, které takový převod umožňují, což se jeví jako 
nejlepší řešení alespoň v této počáteční fázi. Jsou však rovněž známy případy, kdy skupiny 
převádějí finanční prostředky mezi dceřinými společnostmi, a proto se do budoucna zároveň 
počítá s právně závazným mechanismem pro tuto praxi. To by, jak se zdá, vyžadovalo 
smluvní vztah mezi každými dvěma dceřinými společnostmi.  

Vnitrostátní zdroje pro dozor a odpovědnost v oblasti dozoru

Nový režim dozoru vyžaduje důkladnou znalost rizik v oblasti aktiv a pasiv. Rozhodnutí mají 
kvantitativní i kvalitatní rozměr. Je nezbytné, aby orgány dozoru měly dostatečné prostředky 
k důslednému provádění této činnosti napříč všemi podniky, nikoli pouze u těch, které jsou 
s ohledem na tržní stabilitu chápany jako zásadní. 

Rovněž je třeba vyjasnit skutečnost, že když vnitrostátní orgány dozoru jednají jako orgány 
dozoru nad skupinou, jejich pověření přesahuje čistě vnitrostátní kompetence a jejich 
povinností je chránit zájmy všech pojistníků. Opatření, která byla řádně učiněna z pověření 
orgánu dozoru nad skupinou, by neměla vyústit v soudní řízení jenom proto, že došlo 
k ohrožení odpovědnosti členských států.

Právní subjektivita pro CEIOPS

V současnosti není CEIOPS právním subjektem, nýbrž poradním výborem Komise. 
Vzhledem k odbornému charakteru části jeho poradenství v zásadě vydává rozhodnutí bez 
ohledu na to, jak jsou formulována. Kdyby měl CEOPS právní subjektivitu, nesl by za své 
poradenství větší odpovědnost. K této změně by mohlo dojít prostřednictvím nařízení, které 
by vstoupilo v platnost nejpozději v okamžiku, kdy začne být prováděna tato směrnice, pokud 
to již nebylo zajištěno jiným způsobem, např. v rámci přezkumu Lamfalussyho procesu. 
Rozhodnutí ESD ve věci C-217/04 ze dne 2. května 2006, z něhož vyplývá, že na základě 
článku 95 lze zřídit subjekt, by se mohlo analogicky použít i na článek 47, o nějž se opírá tato 
směrnice.

Dosažení jednotného přístupu EU k odpovědnosti orgánů dozoru

V EU existuje obecně tolerantní postoj k odpovědnosti regulačních orgánů a požadovat 
náhradu lze většinou pouze z důvodu hrubé nedbalosti nebo jednání ve zlém úmyslu, i když 
mezi jednotlivými zeměmi v tomto ohledu existují rozdíly. Podle vyjádření ESD není tento 
přístup v rozporu s právem EU. Konkrétně ve věci Peter Paul pak ECD rozhodl, že členský 
stát může přijmout právní předpisy (jako to udělalo Německo), podle nichž jednají orgány 
dozoru pouze ve veřejném zájmu, čímž se zamezí tomu, aby jednotlivci požadovali náhrady 
z důvodu chybně prováděného dozoru. 

Jedná se o politickou otázku, která spočívá v tom, zda jsme ochotni uznat určité právo na 
odškodnění uplatňované vůči orgánům dozoru. Parlament se o to nepochybně snažil při 
hlasování, které se týkalo vyšetřování ve věci společnosti Equitable Life, a v kontextu výkonu 
dozoru nad skupinou, který překračuje hranice států, se rozsáhlejší harmonizace rozhodně jeví 
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jako rozumné řešení (tato souvislost možná dokonce vytváří právní základ).

Zároveň je však také zřejmé, že orgány dozoru nesmějí být za chybná rozhodnutí 
penalizovány ani jim nesmí být bráněno v činnosti, takže je vhodné, aby se jejich 
odpovědnost omezovala pouze na relativně ojedinělé případy hrubé nedbalosti nebo jednání 
ve zlém úmyslu. Mechanismus odškodnění by mohl být součástí obecnějších systémů náhrad 
či záruk. 

SCR a MCR v soudním řízení

Existuje několik výrazných návrhů výpočtu MCR. Někteří upřednostňují metodu, která je 
nezávislá na výpočtu SCR. Vzhledem k tomu, že rizika vyplývající z pasiv i z aktiv hrají 
důležitou roli a metoda výpočtu SCR byla vyvinuta, aby stanovila jejich rozsah co nejpřesněji, 
zdá se použití této nejlepší metody jako optimální. Představuje-li MCR pevný procentní podíl 
SCR nebo jej obsahuje, zajistí se tak také, že zůstanou v náležitém vzájemném vztahu a budou 
tak moci splnit svou úlohu a uvést do pohybu sled vzájemně provázaných zásahů orgánu 
dozoru. 

V některých případech, jako např. v rámci likvidačního řízení, bude případně nutné, aby 
orgány dozoru věc předaly soudu, nebo může v souvislosti s kapitálem dojít k jiným soudním 
sporům. Je sice nezbytné, aby všechny kapitálové výpočty a modely vykazovaly co největší 
míru transparentnosti a srozumitelnosti, pro účely soudního ověření údajů však zároveň vždy 
bude zapotřebí odborníků. Nutnost předkládání údajů soudu proto není dostatečným důvodem 
k přijetí jednodušší, méně vyhovující metody výpočtu. Členské státy by případně mohly 
zvážit opatření, která by zajistila, že soudy přijmou výpočty SCR a MCR, která prošla 
postupem schvalování ze strany orgánů dozoru, za předpokladu, že v případě dozoru nad 
skupinou se tohoto postupu zúčastnily orgány dozoru z domovských i hostitelských členských 
států. 

Systémy záruk

Vzhledem ke stále výraznějšímu přeshraničnímu charakteru odvětví pojišťovnictví 
a s ohledem na přeshraničně vykonávaný dozor je vhodné, aby vznikly přeshraniční systémy 
záruk, které jsou přinejmenším rovnocenné a zohledňují struktury dozoru. V tomto směru je 
nutné vyvinout další úsilí, avšak možnost, že by se tyto systémy mohly stát součástí této 
směrnice, není reálná.

Metoda přepracování

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na základě bodu 9 této dohody, se 
dne 13. března 2008 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, 
Rady a Komise, aby prozkoumala návrh předložený Komisí.

V rámci tohoto zkoumání dospěla poradní skupina společnou dohodou k závěru, že návrh 
neobsahuje žádné věcné změny než ty, které byly jako takové označeny. Pracovní skupina 
také dospěla k závěru, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu 
s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez 
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jakékoli změny jeho věcného obsahu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podle poradní 
skupiny složené z právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise 
daný návrh neobsahuje žádné věcné 
změny než ty, které byly jako takové v 
návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že 
pokud jde o kodifikaci nezměněných 
ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito 
změnami, je návrh prostou kodifikací 
stávajících znění bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu, 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. schvaluje pozměněný návrh Komise tak, 
jak byl pozměněn na základě doporučení 
poradní skupinou složenou z právních 
služeb Parlamentu, Rady a Komise;

1. schvaluje návrh Komise upravený podle
doporučení poradní skupiny složené z 
právních služeb Evropského parlamentu, 
Rady a Komise a takto pozměněný;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Pokud se má dozor zakládat na 
zásadách kvalitativního i kvantitativního 
řízení rizik, bude to pravděpodobně 
vyžadovat navýšení zdrojů pro dozor.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na dozor stanovené v pilíři 2 a 3, jako např. schvalování interních modelů, jejich 
sledování a pravidelná revize a z toho vyplývající bližší spolupráce s jinými orgány dozoru 
a společnostmi a jejich zapojení, pravděpodobně způsobí, že vnitrostátní orgány dozoru 
budou potřebovat více zdrojů, aby mohly řádně vykonávat své rozsáhlejší povinnosti.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je třeba podporovat sbližování dozoru 
nejen z hlediska nástrojů dozoru, ale též 
z hlediska postupů pro dozor. V tomto 
ohledu by měl sehrávat významnou úlohu 
Evropský výbor orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním, zřízený rozhodnutím 
Komise 2004/6/ES, jenž by měl pravidelně 
informovat o dosaženém pokroku.

(23) Je třeba podporovat sbližování dozoru 
nejen z hlediska nástrojů dozoru, ale též 
z hlediska postupů pro dozor. V tomto 
ohledu by měl sehrávat významnou úlohu 
Evropský výbor orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním, zřízený rozhodnutím 
Komise 2004/6/ES, jenž by měl pravidelně 
informovat o dosaženém pokroku. Tento 
výbor by měl získat právní základ a 
subjektivitu podle nového nařízení, které 
by vstoupilo v platnost ve stejné době jako 
tato směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

CEIOPS získává rozhodovací pravomoci např. při řešení sporů v rámci skupinové podpory. 
Pro případ, že by některé z těchto rozhodnutí bylo právně napadeno, by bylo vhodné 
a odpovědnější, aby CEIOPS nebyl zastoupen pouze prostřednictvím právní subjektivity 
Komise, ale byl stranou ve všech řízeních. ESD ve věci C-217/04 ze dne 2. května 2006 
rozhodl, že na základě článku 95 lze zřídit subjekt. Podobný závěr lze analogicky vyvodit 
i v případě článku 47.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Režimu dozoru by měl stanovit 
požadavek citlivý na rizika, který je 
založen na prospektivním výpočtu pro 
zajištění přesné a včasné intervence orgánů 
dozoru (solventnostní kapitálový 
požadavek), jakož i minimální úroveň 
zabezpečení, pod níž by neměly klesnout 
finanční zdroje (minimální kapitálový 
požadavek). V zájmu dosažení jednotné 
úrovně ochrany pojistníků by se měly 
kapitálové požadavky harmonizovat 
v celém Společenství.

(35) Režimu dozoru by měl stanovit 
požadavek citlivý na rizika, který je 
založen na prospektivním výpočtu pro 
zajištění přesné a včasné intervence orgánů 
dozoru (solventnostní kapitálový 
požadavek), jakož i minimální úroveň 
zabezpečení, pod níž by neměly klesnout 
finanční zdroje (minimální kapitálový 
požadavek). Minimální kapitálový 
požadavek by se měl odvíjet od 
solventnostního kapitálového požadavku 
jako jeho procentní podíl. V zájmu 
dosažení jednotné úrovně ochrany 
pojistníků by se měly kapitálové 
požadavky harmonizovat v celém 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Konečným účelem solventnostního kapitálového požadavku je, aby pro orgány dozoru 
i společnosti fungoval jako včasný varovný signál, který v případě nedodržení povede ke 
zvýšenému zapojení orgánů dozoru. Minimální kapitálový požadavek slouží jako poslední 
stupeň zásahu, na nějž snad díky upozornění prostřednictvím solventnostního kapitálového 
požadavku vůbec nedojde. Solventnostní kapitálový požadavek by měl být citlivý na rizika, 
aby byl schopen adekvátně zachytit skutečnou míru rizika pro společnost, a tedy i míru rizika 
pro pojistníky. Nejlepší metodu výpočtu rizika poskytuje právě solventnostní kapitálový 
požadavek.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Orgány dozoru by měly mít přístup 
ke všem informacím důležitým pro výkon 
dozoru nad skupinou. Měla by se navázat 
spolupráce mezi orgány dozoru nad 
pojišťovnami a zajišťovnami, jakož i mezi 
těmito orgány a orgány příslušnými pro 
dozor nad podniky působícími v jiných 
finančních odvětvích.

(75) Dozoru nad skupinou by se měly 
účastnit orgány dozoru ze všech členských 
států, v nichž je podnik usazen. Všechny 
by měly mít běžný přístup k dokumentaci 
a dynamicky se podílet na rozhodování.
Měla by se navázat spolupráce mezi 
orgány dozoru nad pojišťovnami 
a zajišťovnami, jakož i mezi těmito orgány 
a orgány příslušnými pro dozor nad 
podniky působícími v jiných finančních 
odvětvích.

Or. en

Odůvodnění

Orgány dozoru by v zásadě měly fungovat jako sbor.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 95 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(95a) Vzhledem ke stále výraznějšímu 
přeshraničnímu charakteru odvětví 
pojišťovnictví a s ohledem na 
přeshraničně vykonávaný dozor je 
vhodné, aby vznikly přeshraniční systémy 
záruk, které zohledňují struktury dozoru. 
V tomto směru je nutné vyvinout další 
úsilí, avšak to již nespadá do oblasti 
působnosti této směrnice,

Or. en
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Odůvodnění

Práce na systémech zajištění pojištění pokračuje a připravuje se konzultace s Komisí. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly orgánům 
dozoru poskytnuty všechny prostředky 
nezbytné k dosažení hlavního cíle dozoru, 
a to ochrany pojistníků a osob oprávněných 
k pojistnému plnění.

Členské státy zajistí, aby byly orgánům 
dozoru poskytnuty všechny prostředky 
nezbytné k dosažení hlavního cíle dozoru, 
a to ochrany pojistníků a osob oprávněných 
k pojistnému plnění, a aby měly příslušné 
odborné znalosti a kapacitu.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na dozor stanovené v pilíři 2 a 3, jako např. schvalování interních modelů, jejich 
sledování a pravidelná revize a z toho vyplývající bližší spolupráce s jinými orgány dozoru 
a společnostmi a jejich zapojení, pravděpodobně způsobí, že vnitrostátní orgány dozoru 
budou potřebovat více zdrojů, aby mohly řádně vykonávat své rozsáhlejší povinnosti. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím systémů záruk či jiným 
způsobem uznají členské státy právo na 
odškodnění, které lze uplatnit vůči 
orgánům dozoru či samotnému 
členskému státu za okolností, kdy došlo k 
hrubé nedbalosti nebo jednání ve zlém 
úmyslu.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem je zajistit soulad v celé EU.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se požadavky 
stanovené v této směrnici uplatňovaly 
způsobem, který je přiměřený povaze, 
komplexnosti a rozsahu rizik spojených 
s činností pojišťovny nebo zajišťovny.

3. Členské státy zajistí, aby se požadavky 
stanovené v této směrnici uplatňovaly 
způsobem, který je přiměřený povaze, 
komplexnosti a rozsahu rizik spojených 
s činností pojišťovny nebo zajišťovny, 
nehledě na význam dotyčné pojišťovny 
nebo zajišťovny pro celkovou finanční 
stabilitu trhu.

Or. en

Odůvodnění

Právní úpravě by měly podléhat všechny podniky. Těm opravdu důležitým bude případně 
vzhledem k jejich „charakteru“ věnována větší pozornost, avšak nezahrnout tento text 
(obsažený v odpovídajícím bodu odůvodnění 14) by mohlo znamenat, že se předpokládá 
selektivní dozor.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby jejich soudy 
akceptovaly hodnoty minimálního 
kapitálového požadavku a solventnostního 
kapitálového požadavku stanovené v 
rámci postupů dozoru, pokud tyto hodnoty 
nejsou zjevně chybné.

Or. en
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Odůvodnění

Mají-li se zjednodušit soudní řízení, např. při likvidaci, měla by odpadnout povinnost 
prokazovat správnost výpočtů, které již akceptovali odborníci.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pojistně-matematickou funkci 
vykonávají osoby s dostatečnými znalostmi 
pojistné a finanční matematiky a schopné 
případně prokázat své příslušné zkušenosti 
a odborné znalosti na příslušné odborné a 
jiné úrovni.

2. Pojistně-matematickou funkci 
vykonávají osoby s dostatečnými znalostmi 
pojistné a finanční matematiky, jejichž 
kapacita je přiměřená komplexnosti a 
struktuře rizik dotyčného podniku, a 
schopné případně prokázat své příslušné 
zkušenosti a odborné znalosti na příslušné 
odborné a jiné úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit řádné zdroje a znalosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud by sdělením těchto informací 
konkurenti pojišťovny nebo zajišťovny 
získali významnou neoprávněnou výhodu;

a) pokud by sdělením těchto informací 
podnik utrpěl neoprávněnou obchodní 
újmu;

Or. en

Odůvodnění

Rozhodující by zde mělo být slovo „újma“ podniku. K té může dojít nekalou soutěží či jiným 
způsobem.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se orgány dozoru 
účastnily na činnostech Evropského výboru 
orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a 
zaměstnaneckým penzijním pojištěním 
podle čl. 2 druhého pododstavce 
rozhodnutí Komise 2004/6/ES.

Členské státy zajistí, aby se orgány dozoru 
účastnily na činnostech Evropského výboru 
orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a 
zaměstnaneckým penzijním pojištěním 
podle čl. 2 druhého pododstavce 
rozhodnutí Komise 2004/6/ES a aby 
vnitrostátní mandáty, jimiž byly pověřeny, 
těmto orgánům nebránily ve výkonu 
povinností, které mají jako členové tohoto 
výboru nebo na základě této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Poradenství, které poskytuje CEIOPS, musí být čestné a upřímné a nesmí být politicky 
kompromitováno. Vnitrostátní orgány dozoru proto musí být schopny spolu komunikovat 
a plnohodnotně spolupracovat.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výpočet nejlepšího odhadu se zakládá na 
stávajících a důvěryhodných informacích, 
jakož i reálných předpokladech, a provede 
se prostřednictvím přiměřených pojistně-
matematických metod a statistických 
technik.

Výpočet nejlepšího odhadu se zakládá na 
stávajících a důvěryhodných informacích, 
jakož i reálných předpokladech, a provede 
se prostřednictvím přiměřených, 
použitelných a náležitých pojistně-
matematických metod a statistických 
technik.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v článku 83 se hovoří o „použitelnosti a náležitosti“, výraz „přiměřený“ 
není dostatečný.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 109 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) korelační parametry; c) korelační parametry a postupy pro 
aktualizaci těchto parametrů;

Or. en

Odůvodnění

Nedávná finanční krize ukázala, že korelační parametry je zřejmě zapotřebí neprodleně 
aktualizovat.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 119 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Metody používané k výpočtu prognózy 
rozdělení pravděpodobnosti musí být 
založeny na přiměřených pojistně-
matematických a statistických technikách a 
být v souladu s metodami používanými pro 
výpočet technických rezerv.

2. Metody používané k výpočtu prognózy 
rozdělení pravděpodobnosti musí být 
založeny na přiměřených, použitelných a
náležitých pojistně-matematických a 
statistických technikách a být v souladu 
s metodami používanými pro výpočet 
technických rezerv.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v článku 83 se hovoří o „použitelnosti a náležitosti“, výraz „přiměřený“ 
není dostatečný.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Článek 127

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Minimální kapitálový požadavek se
vypočítá v souladu s těmito zásadami:

1. Minimální kapitálový požadavek se 
kalibruje jako procentní podíl technických 
rezerv založených na 33% podílu 
posledního solventnostního kapitálového 
požadavku schváleného orgánem dozoru; 
úroveň minimálního kapitálového 
požadavku se kalibruje na hodnotu v 
riziku základních vlastních zdrojů 
pojišťovny nebo zajišťovny na hladině 
spolehlivosti dosahující 80 % v časovém 
horizontu jednoho roku.
Nadto se vypočítá v souladu s těmito 
zásadami:

a) vypočítá se jasným a jednoduchým 
způsobem, který umožní revizi výpočtu;

a) vypočítá se jasným a jednoduchým 
způsobem, který umožní revizi výpočtu;

b) minimální kapitálový požadavek musí 
odpovídat výši použitelných základních 
vlastních zdrojů, pod niž jsou pojistníci a 
oprávněné osoby vystaveny nepřijatelné 
úrovni rizika, pokud by pojišťovnám a 
zajišťovnám bylo povoleno pokračovat 
v jejich operacích;

b) minimální kapitálový požadavek musí 
odpovídat výši použitelných základních 
vlastních zdrojů, pod niž jsou pojistníci a 
oprávněné osoby vystaveny nepřijatelné 
úrovni rizika, pokud by pojišťovnám a 
zajišťovnám bylo povoleno pokračovat 
v jejich operacích;

c) úroveň minimálního kapitálového 
požadavku se kalibruje na hodnotu 
v riziku základních vlastních zdrojů 
pojišťovny nebo zajišťovny na hladině 
spolehlivosti v rozmezí 80 % až 90 % 
v časovém horizontu jednoho roku;
d) absolutní dolní mez minimálního 
kapitálového požadavku činí 1 000 000 
EUR pro neživotní pojišťovny a zajišťovny 
a 2 000 000 EUR pro životní pojišťovny.

d) absolutní dolní mez minimálního 
kapitálového požadavku činí 1 000 000 
EUR pro neživotní pojišťovny a zajišťovny 
a 2 000 000 EUR pro životní pojišťovny.

2. Pojišťovny a zajišťovny vypočítají 
minimální kapitálový požadavek alespoň 
jednou za čtvrt roku a oznámí výsledek 
výpočtu orgánům dozoru.

2. Pojišťovny a zajišťovny vypočítají 
minimální kapitálový požadavek alespoň 
jednou ročně a oznámí výsledek výpočtu 
orgánům dozoru.

2a. Orgány dozoru mají právo požadovat 
poskytnutí výpočtů minimálního 
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kapitálového požadavku častěji.

Or. en

Odůvodnění

K výpočtu minimálního kapitálového požadavku by se mělo využívat nejlepšího způsobu 
výpočtu veškerých rizik, tedy solventnostního kapitálového požadavku. V zájmu lepší právní 
úpravy je důležitější řádné a důkladné provádění roční účetní závěrky. V případě přijímání 
zpráv čtvrtletně jde na straně orgánu dozoru rovněž o otázku kapacity a zdrojů. Orgány 
dozoru by nicméně měly mít právo vyžadovat je častěji, pokud to považují za nezbytné, např. 
když podnik zavdává příčinu k obavám, rychle se proměňuje nebo expanduje.
(Viz také bod odůvodnění 35.)

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 130 – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru mohou zohlednit, zda se 
příslušné instituce zabývající se obchodem 
s neregulovanými nebo alternativními 
investičními nástroji řídí dobrovolnými 
kodexy chování a transparentnosti.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je podpořit používání kodexů chování, např. v případě zajišťovacích fondů 
a soukromých investičních fondů, a umožnit orgánům dozoru, aby investicím plně 
porozuměly.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 131 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odstavcem 1 nejsou dotčeny 
požadavky, které mohou stanovit orgány 
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dozoru členského státu závazku ve 
veřejném zájmu, pokud jde o aktiva nebo 
referenční hodnoty, na něž se mohou v 
případě, že investiční riziko nesou 
pojistníci, vázat výhody vyplývající z 
pojistné smlouvy. 

Or. en

Odůvodnění

Podle konsolidovaného znění směrnice o životním pojištění mohou v současnosti orgány 
dozoru stanovovat pravidla ohledně toho, jaká aktiva se mohou vázat na pojistné smlouvy 
spojené s investičními podíly (např. produkty typu SKIPCP). Je důležité, aby tato vazba 
zůstala zachována a tím se zamezilo důsledkům napříč odvětvími, jestliže např. někde existují 
přísnější pravidla pro investování v rámci SKIPCP než pro investování jiného typu, pokud jde 
o to, s čím mohou být tyto fondy spojeny.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 142 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru  domovského členského 
státu odejme  povolení vydané 
pojišťovně nebo zajišťovně  v těchto 
případech :

1. Orgán dozoru  domovského členského 
státu odejme  povolení vydané 
pojišťovně nebo zajišťovně, přičemž dál 
vykonává nezbytný dozor,  v těchto 
případech :

Or. en

Odůvodnění

Při vědomí, že v případě nedodržení minimálního kapitálového požadavku je zapotřebí 
důrazného zásahu ze strany orgánu dozoru (text „může být odňato“ byl proto v rámci 
přepracování změněn na „odejme“), je důležité vyjasnit, že úplné odnětí povolení se vztahuje 
na nově zřízené podniky, a že pokud jde o podniky jiné, orgány dozoru by měly být schopny 
přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu zájmů pojistníků a povinností vyplývajících ze 
zajistných smluv např. při likvidačním řízení apod.  
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 142 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pojišťovna nebo zajišťovna nedodržuje 
minimální kapitálový požadavek a orgán 
dozoru má za to, že předložený plán 
financování je zjevně neodpovídající, nebo 
dotyčná pojišťovna nebo zajišťovna 
nesplní schválený plán financování do tří 
měsíců od zjištění, že není dodržován 
minimální kapitálový požadavek.

c) pojišťovna nebo zajišťovna nedodržuje 
minimální kapitálový požadavek a orgán 
dozoru má za to, že předložený plán 
financování je zjevně neodpovídající, nebo 
dotyčná pojišťovna nebo zajišťovna 
nesplní schválený plán financování do tří 
měsíců od zjištění, že není dodržován 
minimální kapitálový požadavek; odnětí 
povolení za těchto okolností nepovede k 
ukončení dozoru s ohledem na ochranu 
zájmů pojistníků a dohled nad 
likvidačním řízením, převzetím nebo 
podobným řízením. 

Or. en

Odůvodnění

Při vědomí, že v případě nedodržení minimálního kapitálového požadavku je zapotřebí 
důrazného zásahu ze strany orgánu dozoru (text „může být odňato“ byl proto v rámci 
přepracování změněn na „odejme“), je důležité vyjasnit, že úplné odnětí povolení se vztahuje 
na nově zřízené podniky, a že pokud jde o podniky jiné, orgány dozoru by měly být schopny 
přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu zájmů pojistníků a povinností vyplývajících ze 
zajistných smluv např. při likvidačním řízení apod.  

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 234 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) primárním zdrojem pro skupinovou 
podporu jsou vlastní finanční prostředky 
převedené z mateřského podniku na 
podnik dceřiný; pro využití skupinové 
podpory mezi dceřinými podniky musí 
existovat právně závazné smlouvy či jiné 
mechanismy, které zajistí právo převádět 
kapitál anebo poskytovat podřízený dluh 
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nebo vzájemné záruky, pokud takové 
převody kapitálu či půjčky nejsou zjevně 
chybné nebo by samy o sobě způsobily, že 
dceřiný podnik, jenž byl o skupinovou 
podporu požádán, nedodrží minimální 
kapitálový požadavek;

Or. en

Odůvodnění

Pro převody mezi dceřinými podniky bude zapotřebí jejich povinnosti vzájemně smluvně 
upravit. Precedenty pro tyto situace existují.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 251 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud orgán dozoru jedná jako orgán 
dozoru nad skupinou, zajistí členské státy, 
aby byl v této funkci nediskriminačním 
způsobem uznán; v důsledku nebude 
důvodu se domnívat, že právní kroky 
přijaté ve funkci orgánu dozoru nad 
skupinou, jako např. převody kapitálu a 
jiné, jsou na základě vnitrostátního 
mandátu tohoto orgánu dozoru v rozporu 
se zájmy členského státu nebo pojistníků v 
tomto členském státě. 

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní orgán dozoru domovského členského státu ve funkci orgánu dozoru nad skupinou 
je povinen jednat v zájmu skupiny. Vnitrostátní orgány by se neměly obávat, že je budou na 
základě rozhodnutí učiněných v této funkci žalovat pojistníci z domovského členského státu, 
kteří se domnívají, že tyto kroky byly v jejich neprospěch.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 253 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny příslušné odpovědnosti 
jednotlivých orgánů a bez ohledu na to, zda 
mají tyto orgány sídlo ve stejném členském 
státě, tyto orgány si budou předávat 
veškeré zásadní resp. relevantní
informace, které mohou usnadnit výkon 
dozorčí činnosti ostatních orgánů podle 
této směrnice. Příslušné orgány dozoru a 
orgán dozoru nad skupinou proto na 
požádání sdělují veškeré relevantní
informace a z vlastního podnětu sdělují 
veškeré zásadní informace.

Aniž jsou dotčeny příslušné odpovědnosti 
jednotlivých orgánů a bez ohledu na to, zda 
mají tyto orgány sídlo ve stejném členském 
státě, tyto orgány si budou předávat 
veškeré informace, aby se usnadnil výkon 
dozorčí činnosti ostatních orgánů podle 
této směrnice. Příslušné orgány dozoru a 
orgán dozoru nad skupinou proto sdělují 
veškeré informace z vlastního podnětu.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vyjasnit skutečnost, že dozoru nad skupinou se účastní všechny orgány dozoru, že 
všechny by měly mít zcela běžný přístup k dokumentaci a dynamicky se podílet na 
rozhodování, aby tak tvořily řádný sbor.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 262 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že holdingová společnost 
nebo mateřská společnost nedodrží 
požadavky skupinové podpory, orgán 
dozoru nad skupinou může rozhodnout o 
ukončení dozoru na skupinovém základě.

Or. en

Odůvodnění

Pro případ nedodržení povinností vyplývajících ze skupinové podpory se zavádí sankce, která 
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spočívá ve ztrátě veškerých kapitálových výhod setrvání ve skupině.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 304 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bez ohledu na odstavec 1 a s ohledem 
na postup rozhodování stanovený v čl. 251 
odst. 4 získá Evropský výbor orgánů 
dozoru nad pojišťovnictvím a 
zaměstnaneckým penzijním pojištěním 
právní subjektivitu, a to v nařízení, které 
vstoupí v platnost současně s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

CEIOPS získává rozhodovací pravomoci např. při řešení sporů v rámci skupinové podpory. 
Pro případ, že by některé z těchto rozhodnutí bylo právně napadeno, by bylo vhodné 
a odpovědnější, aby CEIOPS nebyl zastoupen pouze prostřednictvím právní subjektivity 
Komise, ale byl stranou ve všech řízeních. ESD ve věci C-217/04 ze dne 2. května 2006 
rozhodl, že na základě článku 95 lze zřídit subjekt. Podobný závěr lze analogicky vyvodit 
i v případě článku 47.
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