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ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA FLEXIBILITY DOHĽADU, 

TERMÍNOV PREDKLADANIA VÝKAZOV A SPRÁV NA ÚČEL 

DOHĽADU A ZVEREJNEŇOVANIA v súvislosti s koronavírusom 

COVID-19 

 

 

EIOPA-BOS-20/236 

20. marca 2020 

 

 

Úvod  

 

1. V súlade s článkom 16 nariadenia EÚ č. 1094/20101 (Nariadenie o EIOPA), EIOPA 

vydáva tieto odporúčania pre sektor poisťovníctva v nadväznosti na situáciu s koronavírusom 

COVID-19. 

 

2. Tieto odporúčania sú vychádzajú zo smernice 2009/138/ES2 (Smernica Solventnosť II) 

a usmerneniami EIOPA a inými relevantnými nástrojmi EIOPA a sú určené príslušným 

orgánom dohľadu.  

 

3. Berúc do úvahy, že poisťovne a zaisťovne môžu čeliť v najbližších dňoch čoraz ťažším 

podmienkam na trhu, EIOPA sa domnieva, že poisťovne sa musia koncentrovať na 

monitorovanie situácie a vyhodnocovanie dopadov šírenia koronavírusu COVID-19, ako aj 

zabezpečenie pokračovania činnosti. V tejto súvislosti bude predloženie informácií za 1Q-2020 

príslušným orgánom mimoriadne dôležité ako poisťovne, rovnako aj pre príslušné orgány. 

 

4. Keďže niektoré národné orgány už prijímajú opatrenia na riešenie dôsledkov koronavirusu 

COVID19, je dôležité, aby orgány dohľadu postupovali konzistentne.  

Preto je všeobecným cieľom týchto odporúčaní urýchliť pri poskytovaní flexibility na 

predkladanie výkazov a správ orgánom dohľadu a zverejňovania informácií konvergenciu 

a zabezpečiť konzistentný prístup orgánov dohľadu vo všetkých členských štátoch EÚ. 

 

5. Vzhľadom na potrebu naliehavej reakcie orgánov dohľadu s cieľom zmierniť negatívne 

účinky koronavírusu COVID-19 v poisťovacom sektore, EIOPA neuskutočnila žiadnu verejnú 

konzultáciu a tiež nepožadovalo stanovisko skupiny zástupcov poisťovní (IRSG).  

 

                                                             
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010 ktorým sa 

zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 

zamestnancov), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009 / ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 

2009/79 / ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48-83). 
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138 / ES z 25. novembra 2009 o SIS II 

začatie a vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 

17.12.2009, s. 1–155).  
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6. Pokiaľ to nie je definované v týchto odporúčaniach inak, pojmy majú taký význam, ako je 

definované v legislatívnych predpisoch uvedených v úvode.  

 

7. Tieto odporúčania sa uplatňujú odo dňa ich uverejnenia v anglickej verzii na internetovej 

stránke EIOPA.  

 

8. Cieľom nižšie uvedených odporúčaní je poskytnúť operatívnu pomoc a podporu 

pokračovania činnosti poisťovní a zaisťovní. Poisťovne a zaisťovne sa môžu rozhodnúť 

predložiť úplnú sadu legislatívne požadovaných informácií kedykoľvek pred posunutým 

termínom predloženia uvedeným nižšie. Táto možnosť sa môže zvoliť aj v prípade 

neúmyselného zaťaženia, ktoré poisťovni vznikne z dôvodu posunutie termínov na zaslanie 

informácií (napríklad rozdelenie predkladaných informácií na dva súbory údajov zaslané 

v rôznych termínoch).  

 

Odporúčanie 1 – Ročné údaje týkajúce sa konca roka 2019, ktoré sa 

predkladajú 31. decembra 2019 alebo po tomto dátume, najneskôr však pred 

1. aprílom 2020  

 

9. Príslušné orgány dohľadu by mali akceptovať 8-týždňovú lehotu na predloženie pravidelných 

výkazov na účely dohľadu predkladaných na individuálnej aj na skupinovej úrovni.  

 

10. Príslušné orgány dohľadu by mali na individuálnej úrovni akceptovať 8-týždňové 

oneskorenie predloženia ročných kvantitatívnych výkazov s nasledujúcimi výnimkami: 

- Obsah predkladaných údajov (S.01.01),  

- Základné informácie (S.01.02),  

- Súvaha (S.02.01),  

- Prognózy hrubých peňažných tokov (S.13.01),  

- Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhovekých záruk a prechodných opatrení (S.22.01),  

- Vlastné zdroje (S.23.01) a  

- výkazy o kapitálovej požiadavke na solventnosť (S.25.01 až S.25.03).  

 

11. Príslušné orgány by mali na skupinovej úrovni akceptovať 8-týždňové oneskorenie 

predloženia ročných kvantitatívnych výkazov s nasledujúcimi výnimkami: 

- Obsah predkladaných údajov (S.01.01),  

- Základné informácie (S.01.02),  

- Súvaha (S.02.01),  

- Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhovekých záruk a prechodných opatrení (S.22.01),  

- Vlastné zdroje (S.23.01),  

- výkazy o kapitálovej požiadavke na solventnosť (S.25.01 až S.25.03) a  

- Podniky patriace do rozsahu skupiny (S.32.01). 

 

12. Príslušné orgány by mali akceptovať dvojtýždňové oneskorenie predloženia výkazov 

uvedených v predchádzajúcich odsekoch.  
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13. Príslušné orgány by mali v prípade prijímania ročných výkazov v dvoch odlišných sadách 

aplikovať postup popísaný v technickej prílohe týchto odporúčaní. 

 

14. Príslušné orgány, ktoré udelili poisťovniam na individuálnej úrovni výnimku zo 

štvrťročného predloženia výkazov za  4Q-2019, by mali v rámci ročného vykazovania 

s dvojtýždňovým oneskorením zvážiť dodatočné vyžiadanie zaslania nasledujúcich výkazov:  

- Zoznam aktív (S.06.02),  

- Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových 

expozícií (S.06.03),  

- Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT (S.12.01) a  

- Technické rezervy neživotného poistenia (S.17.01). 

 

15. Príslušné orgány by mali aplikovať obdobný flexibilný prístup aj na národne špecifické 

výkazy a na iné dodatočné požiadavky (napr. termín na predloženie ORSA správy, požiadavky 

na audit, atď. ).  

 

16. Príslušné orgány by mali doručené informácie predložiť orgánu EIOPA neskôr do 4 týždňoe 

po prijatí od poisťovní. 

 

Odporúčanie 2 - Štvrťročné výkazy týkajúce sa konca 1Q-2020, ktoré sa 

predkladajú 31. marca 2020 alebo po tomto dátume, najneskôr však pred 30. 

júnom 2020  

 

17. Príslušné orgány by mali na individuálnej aj na skupinovej úrovni akceptovať jeden týždeň 

oneskorenia pri predkladaní výkazov za 1Q-2020 pre pravidelné kvantitatívne výkazy a aj 

štvrťročné výkazy na účely finančnej stability s týmito výnimkami: 

- Derivátové transakcie (S.08.02). 

 

18. Pri tomto štvrťročnom predkladaní výkazov sa odporúča výkazy zaslať čo najskôr.  

Prihliadajúc na dôležitosť zamerania úsilia na celkovú presnosť predkladaných údajov, ak je to 

nutné, poisťovne môžu zvážiť a primeraný prístup k menej podstatným aspektom výpočtov.  

 

19. Príslušné orgány by mali akceptovať 4-týždňové oneskorenie zaslania výkazu Derivátové 

transakcie (S.08.02).  

 

20. Od poisťovní a zaisťovní sa očakáva, že vo výkaze Vlastné zdroje (S.23.01) uvedú odhad 

kapitálovej požiadavky na solventnosť (SCR) ku koncu 1. štvrťroka 2020 ako referenčnému 

dátumu a nie poslednú vypočítanú SCR, ako sa uvádza v metodika k výkazu. 

 

21. Príslušné orgány by mali doručené informácie predložiť orgánu EIOPA najneskôr 4 týždne 

po ich prijatí. 
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Odporúčanie 3 - Správa o solventnosti a finančnom stave ku koncu roka, ktorá sa 

predkladá 31. decembra 2019, alebo po tomto dátume, najneskôr však do 1. apríla 2020  

 

22. Príslušné orgány by mali akceptovať na individuálnej aj skupinovej úrovni 8-týždňové 

oneskorenie zverejnenia Správy o solventnosti a finančnom stave (SFCR) s výnimkou 

nasledujúcich informácií:  

- Súvaha (S.02.01),  

- Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhovekých záruk a prechodných opatrení (S.22.01),  

- Vlastné zdroje (S.23.01) a  

- výkazov  kapitálovej požiadavke na solventnosť SCR (S.25.01)  

zverejňovaných podľa Vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) 2015/24523. 

 

23. Príslušné orgány by mali akceptovať dvojtýždňové oneskorenie zverejnenia výkazov 

uvedených v odseku 22, s tým, že tieto sa zverejnenia obvyklým spôsobom, ktoré poisťovňa 

bežne aplikuje pri zverejňovaní Správy o solventnosti a finančnom stave (SFCR).  

 

24. Poisťovne a zaisťovne by mali súčasnú situáciu považovať za ako „dôležitý vývoj“ uvedený 

v článku 54 ods. 1 smernice Solventnosť II a súčasne vo zverejňovaných informáciách 

týkajúcich sa konca roka, ktorý nastal 31. decembra 2019 alebo neskôr, uviesť aj príslušné 

informácie o dopade koronavírusu COVID-19.  

 

Súlad a pravidlá informovania  

 

25. Tento dokument obsahuje odporúčania vydané podľa článku 16 Nariadenie o EIOPA. V 

súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o EIOPA, príslušné orgány a finančné inštitúcie 

vynaložia maximálne úsilie dodržiavať tieto odporúčania. 

 

26. Príslušné orgány, ktoré ich dodržiavajú alebo majú v úmysle ich dodržať tieto odporúčania,  

by ich mali transponovať do svojich regulatórnych predpisov alebo aplikovať v primeraným 

spôsobom v rámci dohľadu. 

 

27. Príslušné orgány potvrdia orgánu EIOPA, či dodržiavajú alebo majú v úmysle vyhovieť 

týmto odporúčaniam, s dôvodmi nesúladu, do dvoch mesiacov od vydania preložených verzií.  

 

28. Ak do tohto termínu nepredložia odpoveď, príslušné orgány sa nepovažujú byť v súlade.  

 

 

 

                                                             
3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2452 z 2. decembra 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie 

technické normy týkajúce sa postupov, formátov a vzorov solventnosti a finančných podmienok správa 

v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138 / ES (Ú. v. EÚ L 347, 31.12.2015, s. 

1285). 
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Záverečné ustanovenie o preskúmaní  

 

29. Tieto odporúčania podliehajú preskúmaniu zo strany orgánu EIOPA. 

 

 

 

Technická príloha 

 

 

Poisťovne, zaisťovne a príslušné orgány používajúce taxonómiu EIOPA XBRL by mali 

postupovať podľa týchto pokynov:  

 

• Na splnenie týchto osobitných požiadaviek sa môže použiť súčasná taxonómia 2.4.0. 

Hotfix aktualizácie taxonómie nie sú potrebné; 

 

• Výnimky z výkazov (oneskorené pri ročnom vykazovaní o 2 týždne a pri štvrťročnom 

vykazovaní oneskorené o 1 týždeň), zaslané v prvom predbežnom/neúplnom súbore sa 

označia v príslušných kolónkach výkazu Obsah predkladaných informácií (S.01.01) ako 

„0-Nehlásené z iných dôvodov“. V tomto prípade na to osobitné odôvodnenie 

spôsobené situáciou spôsobenou koronavírusom COVID-19;  

 

• Ďalšie (opakované) zaslanie výkazov (oneskorené pri ročnom vykazovaní o 8 týždňov 

a pri štvrťročnom vykazovaní oneskorené o 4 týždne) bude zahŕňať aj všetky predtým 

už zaslané výkazy (t.j. úplný súbor všetkých výkazov predkladaných za predmetné 

obdobie);  

 

 

• EIOPA môže uplatňovať v taxonómii aj osobitné opatrenia pri validácii údajov, zmeniť 

závažnosť validačných kontrol z blokujúcich na neblokujúce s cieľom uľahčiť 

predkladanie výkazov, napríklad aplikovať len relevantné validácie na výkazy uvedené 

vo výkaze Obsah predkladaných informácií,  

 

• Poisťovniam, ktoré sú schopné predložiť všetky výkazy už v rámci prvého predloženia 

(úplný súbor),  sa odporúča, aby tak urobili čo najskôr a v rámci zákonných termínov. 

V takýchto prípadoch nie sú potrebné žiadne ďalšie zasielania, okrem prípadu, kde sú 

potrebné ďalšie opravy vykazovaných údajov;  

 

• Ďalšie špecifikácie taxonómie a ďalšie aktualizácie v zozname validácií budú k 

dispozícii v najbližších dňoch na internetovej stránke EIOPA a tiež na internetových 

stránkach príslušných orgánov dohľadu.  

 

 


