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Řešení krizí bank: práce byla zahájena, ale zbývá ujít ještě 
dlouhou cestu, tvrdí auditoři EU 
Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB), který byl zřízen, aby zajišťoval řešení krizí bank v EU, je 
stále v počáteční fázi své činnosti, uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. Řešení 
krize znamená restrukturalizaci selhávající banky s cílem zajistit finanční stabilitu a veřejné 
zájmy při minimálních nákladech pro daňové poplatníky. V plánech, které SRB, jenž musel ve 
velmi krátkém čase začít plnit nelehké úkoly, vypracoval pro řešení krizí bank v případě 
neočekávaných událostí, zjistili auditoři určité nedostatky. 

SRB je zásadním prvkem evropské bankovní unie. Byl zřízen po finanční krizi z roku 2008 a jeho 
úkolem řešit krize selhávajících bank s co nejmenším dopadem na finanční stabilitu a reálnou 
ekonomiku v členských státech eurozóny i jinde.  

Auditoři zjistili nedostatky v přípravě ucelených opatření k řešení krize, které by mohly být 
vyžadovány. Přestože se SRB dlouho a usilovně snažil zajistit, aby pro většinu bank byly k dispozici 
alespoň předběžné verze plánů řešení krize, doposud přijaté plány nesplňují stanovené 
standardy, uvádějí auditoři.  

„Zřízení SRB od úplných základů bylo velmi náročným úkolem,“ uvedl člen Účetního dvora 
odpovědný za zprávu Kevin Cardiff. „I když na jeho nedostatky je třeba pohlížet v kontextu 
začínajícího subjektu, stále je před námi dlouhá cesta“. 

Auditoři předložili řadu doporučení týkajících se pravidel a pokynů k plánům řešení krize i k jejich 
přípravě. Zabývali se také otázkou personálního obsazení v SRB a jeho právním rámcem. 

SRB by podle auditorů měl nejdříve u každé banky ve své působnosti stanovit, dokdy má být 
vypracován první plán řešení krize, který je plně v souladu s jednotným souborem pravidel. Plány 
by měl vypracovat v pořadí podle rizika selhání. Každý plán by měl pojednávat o způsobilosti dané 
banky k řešení krize, uvádět podstatné překážky a vyhodnotit proveditelnost a věrohodnost 
zvolených strategií. 
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SRB by měl také dokončit systém pravidel a pokynů pro plánování řešení krize, včetně politiky pro 
stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky, aby měl bankovní sektor 
dostatečnou kapacitu absorbovat ztráty. Je nutné vypracovat, případně aktualizovat pokyny a 
příručku pro plánování řešení krize. 

Zpoždění při obsazování pracovních míst měla i přes úsilí a motivaci všech zaměstnanců SRB 
negativní dopad na všechny oblasti jeho činnosti, tvrdí auditoři. SRB by měl rychleji přijímat 
zaměstnance a patřičně obsadit útvar lidských zdrojů, zejména pokud jde o specializovanější a 
vedoucí pozice. Pokud cíle v personální oblasti nebude možno splnit nebo pokud bude nutné 
přijmout dočasná opatření, měl by SRB uvažovat o alternativních řešeních.  

Rozdělení provozních úkolů mezi vnitrostátní orgány a SRB, včetně rozdělení povinností, je stále 
nejasné a vnitřní týmy k řešení krize mají nedostatek pracovníků. Podle auditorů je potřeba, aby 
SRB tyto záležitosti urychleně vyřešil.  

Poznámky pro redaktory 

Ve snaze předejít opakování finanční krize z roku 2008 vypracovala EU nové institucionální 
struktury, jejichž cílem je zajistit bezpečnější finanční sektor. Patří k nim jednotný mechanismus 
dohledu a jednotný mechanismus pro řešení krizí. Tato zpráva se soustředí na Jednotný výbor pro 
řešení krizí (SRB), který spolu s vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize v rámci eurozóny 
tvoří jednotný mechanismus pro řešení krizí. Do působnosti SRB spadá asi 140 bank. 

Orgány dohledu mají za úkol provádět trvalý obezřetnostní dohled nad bankami ve své 
působnosti. Pokud řešení krize nebo intervenční opatření nejsou účinná, banka je označena za 
banku v selhání nebo za banku jejíž selhání je pravděpodobné, a následně zasáhnou orgány 
příslušné k řešení krize. SRB s pomocí vnitrostátní orgánů příslušných k řešení krize odpovídá za 
plánování řešení krize v případě neočekávaných událostí pro všechny významné banky ve své 
působnosti a méně významné přeshraniční banky v eurozóně. 

K řešení krize dochází, pokud příslušné orgány dospějí k závěru, že banka je v selhání nebo její 
selhání je pravděpodobné a žádné jiné opatření orgánů dohledu nebo soukromého sektoru není 
k dispozici. Pokud se jedná o veřejný zájem, přistoupí se k řešení krize banky; v ostatních 
případech se uplatní vnitrostátní úpadkové řízení. Řešení krize by mělo zajistit pokračování 
zásadních funkcí banky a zachovat finanční stabilitu. Cílem je vyhnout se budoucí rekapitalizaci 
z vnějších zdrojů, a tím snížit náklady pro daňové poplatníky. 

Zvláštní zpráva č. 23/2017: „Jednotný výbor pro řešení krizí: náročná práce na projektu bankovní 
unie začala, ale k jejímu dokončení ještě zbývá dlouhá cesta“ je k dispozici na internetové stránce 
EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
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