
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2015, spolu 
s odpovědí výboru

(2016/C 449/44)

ÚVOD

1. Jednotný výbor pro řešení krizí (dále jen „výbor“ nebo „SRB“), který sídlí v Bruselu, byl ustaven nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 o jednotném mechanismu pro řešení krizí („nařízení SRM“) (1). Úkolem výboru je 
zajišťovat řádné řešení problémů bank na pokraji úpadku s minimálním dopadem na reálnou ekonomiku a veřejné finance 
účastnických členských států i jinde.

2. Výbor funguje jako nezávislá agentura EU od 1. ledna 2015. Za ustavení a prvotní fungování výboru však odpovídala 
Komise. Provozní kapacitou nutnou pro samostatné řízení vlastních zdrojů výbor disponuje teprve od 8. dubna 2015.

3. Tabulka obsahuje základní údaje o výboru (2).

Tabulka

Základní údaje o výboru

2014 2015

Rozpočet (v mil. EUR) Není relevantní 22

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (1) Není relevantní 108

(1) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: Údaje poskytl výbor.

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

4. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly, které výbor zavedl. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce 
jiných auditorů a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

5. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) provedl Účetní dvůr audit:

a) roční účetní závěrky výboru, jež obsahuje finanční výkazy (3) a zprávy o plnění rozpočtu (4) za rozpočtový rok 2015;

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá.

Odpovědnost vedení

6. Vedení odpovídá za vypracování a věrnou prezentaci roční účetní závěrky výboru a za legalitu a správnost operací, 
na nichž se tato účetní závěrka zakládá (5):
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(1) Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Více informací o pravomocích a činnostech výboru je k dispozici na jeho internetových stránkách: http//srb.europa.eu/
(3) Finanční výkazy obsahují rozvahu a výkaz finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn čistých aktiv a shrnutí 

významných účetních zásad a další vysvětlující informace.
(4) Zprávy o plnění rozpočtu obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu.
(5) Články 39 a 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

http://srb.europa.eu/


a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku výboru je navrhnout, zavést a provádět vnitřní kontrolní systém 
relevantní pro sestavení a věrnou prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody na základě účetních pravidel přijatých 
účetním Komise (6) a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané okolnosti přiměřené. Předseda výboru 
schvaluje roční účetní závěrku výboru poté, co ji účetní výboru sestavil na základě všech dostupných informací 
a vypracoval k účetní závěrce osvědčení, v němž se mimo jiné uvádí, že účetní má přiměřenou jistotu, že účetní 
závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz finanční situace výboru.

b) Odpovědnost vedení za legalitu a správnost uskutečněných operací a dodržování zásady řádného finančního řízení 
spočívá v navržení, zavedení a vykonávání účinného a efektivního systému vnitřní kontroly, včetně odpovídajícího 
dohledu a vhodných opatření, aby nedocházelo k nesrovnalostem a podvodům, a v případě nutnosti též soudního 
řízení za účelem zpětného získání neoprávněně vyplacených nebo použitých prostředků.

Odpovědnost auditora

7. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě (7) prohlášení 
o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní 
závěrka zakládá. Účetní dvůr provedl audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy 
vydanými Mezinárodní federací účetních (IFAC) a mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí vydanými 
Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). V souladu s těmito standardy je Účetní dvůr povinen 
naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka výboru neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné.

8. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Výběr postupů 
závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že 
uskutečněné operace nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky 
právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik auditor zkoumá veškeré vnitřní kontroly, které se vztahují 
k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky, a zavedené systémy dohledu a kontroly, jejichž cílem je zajistit legalitu 
a správnost operací, a navrhuje auditorské postupy, které jsou za daných okolností vhodné. Při auditu se rovněž hodnotí 
vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost provedených účetních odhadů a také celková prezentace účetní 
závěrky. V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU (8) vzal Účetní dvůr při vypracovávání této zprávy 
a prohlášení o věrohodnosti v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní 
závěrkou výboru.

9. Účetní dvůr se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, aby na jejich základě 
mohl vydat prohlášení o věrohodnosti.

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

10. Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka výboru ve všech významných (materiálních) ohledech věrně 
zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu 
s ustanoveními jeho finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise.

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací

11. Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2015, ve 
všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.
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(6) Účetní pravidla přijatá účetním Komise vycházejí z mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS), vydaných 
Mezinárodní federací účetních, případně z mezinárodních účetních standardů (IAS)/mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
(IFRS), vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy.

(7) Článek 107 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).



12. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují.

PŘIPOMÍNKY KE SPOLEHLIVOSTI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

13. Podle čl. 92 odst. 4 nařízení o SRM je Účetní dvůr zejména povinen upozornit na všechny podmíněné závazky 
výboru, Rady a Komise vyplývající z toho, jak plnily své úkoly podle tohoto nařízení. Účetní dvůr pojedná o této záležitostí 
v samostatné zprávě.

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍMU KONTROLNÍMU SYSTÉMU

14. Výbor začal fungovat v roce 2015 a postupně si vytvořil vlastní systém vnitřní kontroly. Zatím však stále nebyla 
navržena, schválena či zavedena řada zásadních postupů a kontrol, včetně řízení rizik a strategie kontroly, standardů vnitřní 
kontroly, periodických hodnocení řádného fungování systému vnitřní kontroly a strategie pro boj proti podvodům.

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

15. Rozpočet SRB je financován z příspěvků úvěrových institucí a v roce 2015 činil 22 milionů EUR. SRB přijal závazky 
k 67 % tohoto rozpočtu a vyčerpal 45 %. Nízká míra čerpání vedla k významným rozpočtovým přebytkům ve výši 
7,7 milionu EUR.

16. V hlavě II (správní výdaje) byl přenesen značný objem prostředků přidělených na závazky, a sice ve výši 3,6 milionu 
EUR (70,4 %). Tyto přenosy se týkají především smluv k novým prostorám SRB, které byly uzavřeny v roce 2015 (např. na 
infrastrukturu IT, bezpečnostní infrastrukturu a vybavení kanceláří), v souvislosti s nimiž nebyly do konce roku 2015 
příslušné služby a zboží poskytnuty či vyfakturovány v plném rozsahu.

17. Velký objem prostředků přidělených na závazky byl přenesen i v hlavě III (operační výdaje), a sice 0,6 milionu EUR, 
tj. 40,3 %. Tyto přenosy se týkají především konzultačních služeb v souvislosti s projektem „Výběr příspěvků“, které nebyly 
do konce roku 2015 poskytnuty nebo vyfakturovány v plném rozsahu.

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY

18. V roce 2015 podepsal SRB smlouvu k novým prostorám svého ředitelství v Bruselu s minimální dobou trvání 
v délce 15 let a v celkové hodnotě minimálně 42,4 milionu EUR. Dokumentace tohoto zadávacího řízení byla nedostatečná 
a v oznámení o zakázce byla vymezena lokalita v jedné z nejdražších čtvrtí Bruselu, což vyloučilo možné levnější varianty.

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 13. září 2016.

Za Účetní dvůr

předseda

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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ODPOVĚĎ VÝBORU

14. I když se Jednotný výbor pro řešení krizí (dále jen „SRB“ nebo „výbor“) nachází v počáteční fázi své činnosti, práce na 
formalizaci vnitřních postupů již probíhá a je pro výbor prioritou. Očekává se, že bude dokončena do konce roku 2017. 
Provádí se identifikace kritických oblastí a činností a zavádějí se opatření, aby vše bylo v souladu se standardy. Formálně 
výbor standardy vnitřní kontroly nepřijal, ale několika z nich se již řídí.

15. Odhad rozpočtu na roky 2014–2015 vypracovala pracovní skupina Evropské komise v podmínkách nejistoty a ještě 
předtím, než agentura byla zřízena. Navíc podle nařízení SRM vybírá SRB příspěvky na každý rok předem. Také se 
předpokládá, že jakýkoli případný kladný výsledek plnění rozpočtu nebude mít za následek akumulaci rezerv, ale sníží 
odpovídajícím způsobem částku, která bude účtována finančním institucím v následujícím roce.

16. Agentura uznává připomínky a zdůrazňuje, že přenosy se týkají zejména úvodních investic nutných pro zahájení 
činnosti SRB.

17. Agentura uznává připomínky, ovšem zdůrazňuje, že z celkové částky ve výši 0,6 milionu EUR přenesené v hlavě III 
byla hlavní část (82 %) určena na akce/služby, které již proběhly nebo byly dodány v roce 2015. Proto byly odpovídajícím 
způsobem zahrnuty do závěrky. Na konci roku tyto služby dodavatelé prostě nevyfakturovali.

18. Jelikož SRB byl v počáteční fázi své činnosti, výbor pro zahájení jednacího řízení týkajícího se nových prostor využil 
odborných zkušeností Komise (Úřadu pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)).

V tomto ohledu:

— Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu zveřejnil tento postup ve zvláštním formátu a kritéria byla vyhlášena 
v souladu se standardními postupy tohoto úřadu a s přijatými metodikami,

— v souladu se zásadou řádného finančního řízení byla standardní nejvyšší vzdálenost podle OIB, která činí 500 m, zvýšena 
na 700 m, aby byla zajištěna řádná hospodářská soutěž.

Pokud jde o lokalitu, požadavky vycházely z potřeb SRB s ohledem na povahu jeho úkolů a nutnosti být v těsné blízkosti 
Komise (GŘ FISMA, GŘ COMP) a Rady pro případ řešení krizí bank, které musejí být vypořádány podle pravidla 24 hodin, 
a tedy vyžadují takové umístění, aby přístup do těchto orgánů byl v docházkové vzdálenosti. S ohledem na výše uvedené 
přijala pracovní skupina Evropské komise strategické a politické rozhodnutí, a to zůstat v Evropské čtvrti. 
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