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Auditoři zveřejnili zprávu o podmíněných závazcích SRB, Komise a Rady 

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora by Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) a Komise 
měly od účetní závěrky za rok 2018 průběžně vyhodnocovat svá finanční rizika vyplývající 
z podmíněných závazků souvisejících s žalobami, které se týkají řešení krizí bank, a jejich 
vykazování. Auditoři se zabývali možnými závazky SRB, Komise a Rady, které plynou z probíhajících 
žalob týkajících se způsobu, jakým řešily krize bank v eurozóně, které jsou v selhání nebo jejichž 
selhání je pravděpodobné. Volají po lepším řízení rizik v souvislosti s těmito případy, neboť počet 
žalob by mohl dále narůstat. 

Cílem jednotného mechanismu pro řešení krizí je v případě úpadku bank v eurozóně řídit řešení 
těchto krizí bez negativních dopadů na ekonomiku a daňového poplatníka. V rámci tohoto 
mechanismu je SRB orgánem příslušným k řešení krize pro všechny významné banky a méně 
významné přeshraniční bankovní skupiny v eurozóně.  

V červnu 2017 přijal SRB své první rozhodnutí, které se týkalo řešení krize Banco Popular. Do května 
2018 bylo u Tribunálu Evropské unie proti tomuto rozhodnutí vzneseno 103 žalob a dalších 30 žalob 
bylo podáno proti Komisi a jedna proti Radě. Z účetního hlediska musí být každá možná budoucí 
platba, která bude kvůli těmto žalobám splatná, vykázána jako „podmíněný závazek“, pokud není její 
pravděpodobnost vyhodnocena jako vzdálená. 

Auditoři berou na vědomí, že SRB řádně zveřejnil informace o povaze a časovém rámci probíhajících 
řízení. Podotýkají však, že SRB nebyl schopen předvídat jejich možné důsledky, neboť vzhledem ke 
složitému, specifickému a bezprecedentnímu právnímu systému vytvořenému novým právním 
rámcem upravujícím řešení krizí bylo v této fázi obtížné výsledek těchto sporů předpovídat. 
Upozorňují také, že během následujících několika let by mohlo dojít k dalším soudním sporům. 

„Odpovídající vědomosti o finančních rizicích, jimž je SRB vystaven, mají zásadní význam pro řízení rizik 
a vyvozování odpovědnosti“, uvedla členka EÚD zodpovědná za zprávu Ildikó Gáll-Pelczová. 

Auditoři také přezkoumali podmíněné závazky související s předem hrazenými příspěvky bank 
v eurozóně do Jednotného fondu pro řešení krizí. Zjistili vysoký počet odvolání a žalob u vnitrostátních 
soudů proti příspěvkům hrazeným předem. SRB ve své účetní závěrce za rok 2017 vykázal podmíněné 
závazky v hodnotě 1,4 miliardy EUR za příspěvky hrazené předem a tato částka by se v důsledku 
nových žalob za rok 2018 mohla dále zvýšit o 558 milionů EUR. Auditoři upozorňují, že je možné, že 
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v některých případech bude SRB povinen podle platných předpisů vnitrostátním orgánům příslušným 
k řešení krize vyplatit náhradu škody vyplývající z prohraných soudních sporů na národní úrovni. 

Komise se rozhodla žádné podmíněné závazky nevykázat, neboť všechny nároky na náhradu škody 
považovala za předčasné a možnost případné budoucí platby vyhodnotila jako vzdálenou, a žaloba 
proti Radě byla prohlášena za nepřípustnou. 

Auditoři předkládají tato doporučení: 

- SRB by měl dokončit a schválit svůj návrh účetních pokynů a v plném rozsahu jej uplatnit při 
přípravě své účetní závěrky za rok 2018, včetně tvorby rezerv na právní náklady či jejich 
zveřejnění; 

- SRB i Komise by měly v souladu s příslušnými účetními pravidly a na základě dostupných 
údajů, jako jsou vyčíslitelné žaloby, soudní rozhodnutí a historické údaje, důkladně 
přehodnotit situaci při vypracování účetní závěrky za rok 2018;  

- SRB by měl stanovit přiměřené postupy a kontroly, aby byla zajištěna správnost, úplnost a 
včasnost informací, které mu poskytují vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize, a zajistit 
dostatečnou auditní stopu. 

Poznámky pro redaktory 

SRB a SRF zcela financuje bankovní sektor.  

Na procesu vedoucím k rozhodnutí zavést v subjektu režim řešení krize se podílejí ECB, SRB, Komise a 
případně Rada.  

Auditoři přezkoumali podmíněné závazky SRB, Komise a Rady vyplývající z toho, jak plnily své úkoly 
podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí (nařízení (EU) č. 806/2014) za rozpočtový rok 
2017. Zpráva je k dispozici na internetové stránce EÚD eca.europa.eu ve 23 jazycích EU. 

 

 

 


