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Zpráva podle čl. 92 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 o podmíněných závazcích 

(ať již Jednotného výboru pro řešení krizí, Rady, Komise či jiné) vyplývající 

z toho, jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada a Komise plnily své úkoly podle 

tohoto nařízení 

spolu s odpověďmi Jednotného výboru pro řešení krizí, Rady a Komise 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

CH4386370CS04-16PP-CH303-16APCFIN-RAS-SRB_Contingent_liabilities-TR.docx 22.11.2016 

1. Jednotný mechanismus pro řešení krizí, zřízený nařízením (EU) č. 806/2014 (nařízení 

o jednotném mechanismu pro řešení krizí)

ÚVOD 

1, je jedním z hlavních pilířů bankovní unie EU a 

doplňuje směrnici o ozdravných postupech a řešení krize bank v zúčastněných členských 

státech. Když banky, na něž se jednotný mechanismus pro řešení krizí vztahuje2

2. SRB je orgánem příslušným k řešení krize pro významné subjekty a skupiny a přeshraniční 

bankovní skupiny založené v zúčastněných členských státech. Jeho úkolem je zajišťovat 

organizované řešení bankovních krizí s minimálním dopadem na reálnou ekonomiku a 

veřejné finance. Od ledna 2015 začal SRB vypracovávat plány řešení krizí pro úvěrové 

instituce a od 1. ledna 2016 je plně funkční s úplným souborem pravomocí k řešení krizí.  

, selžou nebo 

je selhání pravděpodobné, mechanismus má účinně řídit řešení jejich krize prostřednictvím 

Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB) a Jednotného fondu pro řešení krizí, který je 

financován bankovním sektorem. 

3. Na rozhodnutí zavést v subjektu režim řešení krize se podílejí Evropská centrální banka 

(ECB), SRB, Komise a případně Rada. Postup a doba, která je na jeho jednotlivé fáze určena, 

se popisují v rámečku 1

Rámeček 1 – Postup řešení krize 

. 

a) ECB informuje SRB, pokud je banka v selhání nebo je pravděpodobné, že k němu dojde. 

Také SRB může toto posouzení provést, avšak teprve poté, co ECB informoval o svém 

úmyslu, a pouze pokud ECB do tří kalendářních dnů od obdržení této informace 

neprovede dané posouzení sama. 

                                                      

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se 
stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých 
investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro 
řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1). 

2 Banky v členských státech eurozóny a v těch zemích EU, které se rozhodnou připojit k bankovní 
unii.  
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b) Jsou-li podmínky pro řešení krize splněny, přijme SRB program řešení krize, v němž se 

stanoví nástroje k jejímu řešení a použití Jednotného fondu pro řešení krizí. Program 

vstupuje v platnost, pokud proti němu do 24 hodin poté, co jej SRB předal, Rada ani 

Komise nevznese žádné námitky.  

c) Během této doby může Komise program buď potvrdit, nebo proti němu vznese námitku 

s ohledem na diskreční aspekty programu řešení krize. Do 12 hodin poté, co SRB 

program předá, může také navrhnout Radě, aby na základě rozhodnutí prostou většinou 

proti programu vznesla námitku z toho důvodu, že program nesplňuje kritérium 

veřejného zájmu, nebo schválila podstatnou změnu výše prostředků z Jednotného fondu 

pro řešení krizí stanovenou v programu řešení krize, nebo proti ní vznesla námitku. 

d) Rada musí o návrhu Komise rozhodnout do 24 hodin od předání programu řešení krize 

SRB. Pokud Rada vznese proti zavedení režimu řešení krize v instituci námitku z toho 

důvodu, že není splněno kritérium veřejného zájmu, provede se likvidace daného 

subjektu v souladu s platným vnitrostátním právem. 

4. Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí v čl. 92 odst. 4 stanoví, že Evropský 

účetní dvůr (Účetní dvůr) ve své zprávě o konečné účetní závěrce SRB zejména upozorní na 

všechny podmíněné závazky (ať již výboru, Rady, Komise či jiné) vyplývající z toho, jak výbor, 

Rada a Komise plnily své úkoly podle tohoto nařízení.  

5. Účelem této zprávy je informovat o všech podmíněných závazcích, na něž se odkazuje 

v čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí3. 

Rozsah auditu 

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU 

6. Audit se týkal podmíněných závazků, na něž se odkazuje v čl. 92 odst. 4 nařízení 

o jednotném mechanismu pro řešení krizí, a vztahoval se k rozpočtovému roku 2015. 

                                                      

3 Viz též bod 13 specifické výroční zprávy o roční účetní závěrce SRB za rozpočtový rok 2015. 
Zpráva je k dispozici na internetových stránkách Účetního dvora: http://www.eca.europa.eu. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Koncepce auditu 

7. Podmíněné závazky se vykazují v roční účetní závěrce a jsou definovány v účetním 

pravidle ES č. 10 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva (viz rámeček 2

Rámeček 2 – Definice podmíněného závazku 

). 

Podmíněný závazek je možné pasivum, které vzniklo jako důsledek událostí v minulosti a 

jehož existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým 

událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou Evropské unie, nebo se jedná 

o současný závazek, který vyplývá z minulých událostí, ale který nebyl vykázán, protože není 

pravděpodobné, že ke splnění závazku bude nutný odliv zdrojů představujících ekonomický 

prospěch nebo možný užitek, anebo výši závazku není možné dostatečně spolehlivě stanovit. 

8. Následuje několik příkladů situací, které by v souvislosti s jednotným mechanismem pro 

řešení krizí mohly vést k podmíněnému závazku: 

a) Podmíněné závazky související s řešením krizí: 

Akcionáři mohou iniciovat soudní řízení, aby napadli rozhodnutí nebo jeho část řešit (či 

neřešit) krizi úvěrové instituce; 

b) Podmíněné závazky nesouvisející s řešením krizí: 

Finanční instituce mohou napadnout příspěvky do Jednotného fondu pro řešení krizí. 

9. Účetní dvůr ověřoval roční účetní závěrku Komise a Rady za rozpočtový rok 2015 v rámci 

své práce na výroční zprávě. Roční účetní závěrku SRB za rozpočtový rok 2015 ověřoval 

nezávislý externí auditor a Účetní dvůr vzal výsledek této práce v úvahu ve výroku o její 

spolehlivosti4

                                                      

4 Další informace o koncepci auditu Účetního dvora jsou uvedeny v jeho výroční zprávě o plnění 
rozpočtu za rozpočtový rok 2015 a v jeho specifické výroční zprávě o roční účetní závěrce SRB za 
rozpočtový rok 2015. Zprávy naleznete na internetových stránkách Účetního dvora: 

. 

http://www.eca.europa.eu. 

http://www.eca.europa.eu/�
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10. SRB začal v plném rozsahu fungovat až od 1. ledna 2016 a ve vykazovaném období 

nebylo zahájeno žádné řešení krize na základě jednotného mechanismu pro řešení krizí. 

V účetní závěrce SRB, Komise a Rady za rozpočtový rok 2015 proto nebyly žádné podmíněné 

závazky v souvislosti s případem řešení krize vykázány.  

PŘIPOMÍNKY 

11. V roce 2015 vybraly vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize od finančních institucí 

v zúčastněných členských státech příspěvky ve výši 4,33 miliardy EUR. SRB vykázal 

podmíněný závazek ve výši 437 125 144 EUR odpovídající celkové částce příspěvků, které 

rozporuje 67 finančních institucí. Spory se týkají hlavně výpočtu příspěvků a uplatnění článku 

5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, v němž se vymezují závazky, které 

se do výpočtu příspěvků nezapočítávají5

12. Účetní Rady v prohlášení uvedl, že k 31. prosinci 2015 neměla Rada žádné podmíněné 

závazky vyplývající z nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí (článek 92). Účetní 

SRB a Komise potvrdili v prohlášení k roční účetní závěrce za rozpočtový rok 2015, že veškeré 

podmíněné závazky podle čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí 

byly zaúčtovány a vykázány

.  

6

13. Účetní dvůr vydal výrok bez výhrad o spolehlivosti roční účetní závěrky SRB, Komise a 

Rady za rozpočtový rok 2015

.  

7

                                                      

5 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do 
mechanismů financování k řešení krizí (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 44). 

.  

6 Další informace o zaúčtovaných a vykázaných podmíněných závazcích naleznete v bodě 10 a 11. 

7 Viz výroční zpráva Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2015 a specifická výroční 
zpráva o roční účetní závěrce SRB za rozpočtový rok 2015.  
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Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního 

dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 22. listopadu 2016. 

Za Účetní dvůr 

 

předseda 

Klaus-Heiner LEHNE 

 



SRB – Single Resolution Board 
 

SRB_CS 

 
 

ODPOVĚĎ JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ 
 

11. Spory uvedené v tomto odstavci se týkají příspěvků hrazených předem, které byly 
vypočteny a získány vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krizí v roce 2015 a v souladu s 
čl. 3 odst. 3 Mezivládní dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro 
řešení krizí v lednu 2016 převedeny do Jednotného fondu pro řešení krizí. Tyto spory se řeší 
na úrovni jednotlivých států. Konkrétní částky uvedené v tomto odstavci představují stav na 
konci roku 2015. Další informace lze získat u jednotlivých vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení krizí. 



 
SN 4941/16  jh/MV/vmu 1 
 DG A4  LIMITE CS 

 

Rada 
Evropské unie 
  

 

  Brusel 4. listopadu 2016 
(OR. en) 

    

  

SN 4941/16 
 
 
LIMITE 
 

  
 

 
PRACOVNÍ DOKUMENT 
Předmět: Odpověď Evropskému účetnímu dvoru (čl. 92 odst. 4 nařízení (EU) 

č. 806/2014 o jednotném mechanismu pro řešení krizí a Jednotném fondu pro 
řešení krizí) 

 
 

Jelikož v účtech týkajících se Rady nebyly ve vykazovaném období žádné podmíněné závazky 

podle čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí zaznamenány, nemá Rada 

k této věci žádný komentář. 



 

CS    CS 

 

 

 
EVROPSKÁ 
KOMISE  

V Bruselu dne 18.11.2016  

COM(2016) 734 final 

LIMITED 

ODPOVĚĎ KOMISE 

NA ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA PODLE ČL. 92 ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 

806/2014 TÝKAJÍCÍ SE VŠECH PODMÍNĚNÝCH ZÁVAZKŮ (AŤ JIŽ 

JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ, RADY, KOMISE ČI JINÝCH) 

VYPLÝVAJÍCÍCH Z TOHO, JAK JEDNOTNÝ VÝBOR PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ, RADA 

A KOMISE PLNILY SVÉ ÚKOLY PODLE TOHOTO NAŘÍZENÍ 

 



 

2 

ODPOVĚĎ KOMISE 

na zprávu Evropského účetního dvora podle čl. 92 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 

týkající se všech podmíněných závazků (ať již Jednotného výboru pro řešení krizí, 

Rady, Komise či jiných) vyplývajících z toho, jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada 

a Komise plnily své úkoly podle tohoto nařízení 

 

 

„Komise vzala zprávu Účetního dvora na vědomí.“ 
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