
CS 

 

 
Plné znění sdělení je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu v angličtině. Ostatní jazykové verze budou k dispozici v krátké 
době. 

ECA Press 
Mark Rogerson – tiskový mluvčí  T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – pracovník tiskového oddělení T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Tisková zpráva 
Lucemburk 14. ledna 2019 

 
 

Evropská centrální banka musí umožnit úplnou kontrolu 
bankovního dohledu, říkají auditoři  
Evropský účetní dvůr vyzval normotvůrce Unie, aby zasáhli a zajistili, aby Evropská centrální 
banka umožnila úplný přístup k dokumentům pro audity související s bankovním dohledem. 
V dopise Evropskému parlamentu vyjadřují auditoři znepokojení nad tím, že současný přístup 
ECB ohledně přístupu k dokumentům a informacím jim brání v řádném provádění jejich práce. 
Bankovní dohled s sebou nese významné riziko pro veřejné prostředky, uvádějí auditoři. Ti však 
nebudou schopni tyto činnosti řádně kontrolovat, pokud ECB svůj postoj k přístupovým právům 
nezmění.  

Dle auditorů nebylo při jednáních s ECB dosaženo pokroku. Vyzývají Evropský parlament a Radu, 
aby plně podpořily jejich právo na přístup k dokumentům o bankovním dohledu a v případě 
nutnosti změnily současné předpisy v tom smyslu, že auditoři mají nárok na přístup k veškerým 
dokumentům, které považují za nutné. 

„Nechceme provádět audit měnové politiky,“ uvedl předseda Evropského účetní dvora Klaus-
Heiner Lehne. „Je však nutné, abychom měli veškeré pravomoci kontrolovat dohledové činnosti 
ECB. Je to obzvláště důležité vzhledem k vysokému riziku pro veřejné prostředky, které plyne 
z úpadků bank, a složitosti nových mechanismů dohledu.“ 

Ve své odpovědi na žádost Parlamentu auditoři uvádějí tři případy, kdy jim byl odepřen přístup 
k důležitým informacím. Při auditu jednotného mechanismu dohledu v roce 2016 měli vážné 
problémy získat důkazní informace. Při práci na zvláštní zprávě o jednotném výboru pro řešení 
krizí výbor trval na tom, že musí být vypuštěny veškeré údaje pocházející od ECB. Poté v lednu 
2018, když prověřovali krizové řízení ECB v souvislosti s úkoly v oblasti bankovního dohledu, jim 
ECB opět odepřela přístup k dokumentům, které potřebovali k tomu, aby mohli audit provést 
podle původního plánu. 

Dopis auditorů EU následuje po výzvě z listopadu 2018, v níž vedoucí představitelé nejvyšších 
kontrolních institucí (NKI) EU a jejích členských států žádali, aby se vyjasnily a sjednotily auditní 
mandáty národních NKI [link]. NKI žádaly národní vlády a parlamenty, aby s ohledem na současnou 
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snahu dokončit bankovní unii vyřešily řadu nedostatků v mechanismech vyvozování odpovědnosti 
a kontroly v souvislosti s bankovním dohledem v EU.  

Poznámky pro redaktory 

Od okamžiku, kdy vstoupil v platnost jednotný mechanismus dohledu, má výhradní odpovědnost 
za dohled nad velkými bankami členských států v eurozóně Evropská centrální banka (ECB). 
Jednotný mechanismus dohledu má společný systém, do něhož jsou zapojeny jak příslušné 
vnitrostátní orgány, tak ECB. Aktiva těchto bank, kterých je asi 130, představují přibližně 80 % 
bankovních aktiv v celé EU. Dohled nad středně velkými a malými bankami vykonávají přímo 
příslušné vnitrostátní orgány. Nicméně konečnou dozorovou odpovědnost nese ECB, která 
zajišťuje jednotnost požadavků dohledu (například metodika, manuály apod.). 

V důsledku jednotného mechanismu dohledu se rovněž změnily úkoly bankovního dohledu: 

- Odpovědnost za audit přímého bankovního dohledu vykovávaného ECB – tj. nad 
největšími bankami – již nepřísluší vnitrostátním kontrolním institucím, nýbrž se stala součástí 
auditního mandátu Evropského účetního dvora. Ztráta mandátu těchto vnitrostátních kontrolních 
institucí nebyla odpovídajícím způsobem nahrazena kvůli současnému stanovisku ECB 
k auditnímu mandátu EÚD (například odepření přístupu k příslušným informacím). 

- Odpovědnost za audit vnitrostátních orgánů dohlížejících na střední a malé banky zůstává 
vnitrostátním kontrolním institucím, ačkoli některé mají v tomto ohledu pouze omezený mandát 
nebo nemají mandát žádný. Většina vnitrostátních kontrolních institucí v eurozóně má s plným 
výkonem tohoto práva obtíže. Dohled nad středními a malými bankami v těchto zemích tak není 
v plném rozsahu předmětem externího auditu. 

Ve zvláštní zprávě č. 29/2016 se EÚD zabýval zřízením jednotného mechanismu dohledu po 
bankovní krizi, který měl převzít velkou část činností v oblasti dohledu, které předtím vykonávaly 
vnitrostátní orgány. Mechanismus byl svěřen do pravomoci Evropské centrální banky.  

Zvláštní zpráva č. 23/2017 se zaměřila na činnost jednotného výboru pro řešení krizí, který byl 
zřízen k tomu, aby řešil krize bank v EU v problémech. Zvláštní zpráva č. 2/2018 se zabývala 
provozní efektivností krizového řízení ECB pro řešení krizí bank. 

 


