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Možné závazky EU z likvidace bank v selhání byly vyhodnoceny 
jako „vzdálené“, informují auditoři 

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) ani Evropská komise v souladu s účetními pravidly 
nezveřejnily žádné podmíněné závazky, které by mohly vzniknout v důsledku probíhajících 
soudních řízení proti jejich úloze při likvidaci bank v selhání v eurozóně, uvádí se v nové zprávě 
Evropského účetního dvora (EÚD). SRB zároveň zveřejnil podmíněné závazky ve výši 90 milionů 
EUR související se soudními řízeními jak v EU, tak před vnitrostátními soudy, v nichž banky 
právně napadly své příspěvky předem do Jednotného fondu pro řešení krizí (SRF). 

Cílem jednotného mechanismu pro řešení krizí je v případě úpadku bank v eurozóně řídit postup 
řešení těchto krizí s minimálními negativními dopady na reálnou ekonomiku a daňového 
poplatníka. SRB hraje v tomto mechanismu (spolu s Komisí a Radou) ústřední roli a dohlíží na 
Jednotný fond pro řešení krizí, který je možné při řešení krizí bank využít.  

Ke konci roku 2018 bylo u soudů EU přes 100 neuzavřených soudních sporů proti SRB a Komisi 
ohledně jejich úkolů v oblasti řešení krize bank. Spory se přitom týkaly hlavně řešení případu 
španělské banky Banco Popular Español S.A. Podle platných účetních předpisů by SRB a Komise 
měly ve svých účetních závěrkách vykázat závazky nebo rezervy či zveřejnit podmíněné závazky 
v souvislosti s těmito soudními spory, pakliže posoudí pravděpodobnost „odlivu ekonomických 
zdrojů“ jako „jistou, pravděpodobnou nebo možnou“. K tomu však nedošlo, neboť jak SRB, tak 
Komise vyhodnotily pravděpodobnost této události jako „vzdálenou“. Auditoři nenalezli nic, co by 
tomuto vyhodnocení odporovalo, ale doporučují, aby byl tento postup na straně SRB dále 
posílen.  

Komise kromě toho uvedla, že nikdo z navrhovatelů nemohl utrpět ztrátu, neboť alternativou 
k řešení krize by bylo pro danou banku úpadkové řízení. Rovněž zdůraznila, že všem akcionářům 
nebo věřitelům, kterým by se v takovémto vnitrostátním úpadkovém řízení dostalo lepšího 
zacházení, bude z SRF vyplaceno odškodnění. SRB v současné době ověřuje, zda k nějakému 
takovému případu došlo. 

„Podmíněné závazky a rezervy odrážejí finanční riziko, jemuž jsou SRB, Rada a Komise vystaveny,“ 
uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za tuto zprávu Ildikó Gáll-Pelczová.  
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„V této fázi je ale obtížné dospět k jakékoli předpovědi výsledků soudních sporů ohledně řešení 
krizí bank, a to zejména vzhledem ke složitosti a také bezpříkladnosti této situace.” 

Pokud jde o příspěvky bank předem do fondu SRF, auditoři uvádějí, že SRB vyvinul značné úsilí, 
aby tyto případy v souvislosti s danými soudními řízeními zveřejnil jako podmíněné závazky. 
V tomto ohledu však přetrvávají nedostatky, protože několik vnitrostátních orgánů příslušných 
k řešení krize uvedlo, že nejsou schopny posoudit, zda podmíněné závazky existují. 

Poznámky pro redaktory 

Podmíněný závazek je potenciální závazek, který závisí na výsledku budoucí události, závazek, 
u nějž není pravděpodobné, že povede k odlivu zdrojů, nebo závazek, jehož výši nelze spolehlivě 
stanovit. Pokud je budoucí odliv zdrojů posouzen jako jistý nebo pravděpodobný, je třeba 
zveřejnit závazek nebo rezervu a je-li tento odliv vyhodnocen jako možný, ale nikoliv vzdálený, je 
třeba zveřejnit podmíněný závazek.  

SRB a Rada definovaly pojem „vzdálený“ jako pravděpodobnost takovéto události nižší než 10 %, 
zatímco limit Komise je 20 %. Všechny tři tyto orgány pak definovaly „možný“ jako 
pravděpodobnost do 50 %. Rada není v souvislosti se svými úkoly v oblasti řešení krize bank 
zapojena do žádných právních sporů, a neměla tudíž důvod vykázat žádné podmíněné závazky. 

SRB a SRF zcela financuje bankovní sektor. Fond SRF nebyl dosud k řešení krize bank použit. 
Jelikož v případech řešení krizí bank nepadly dosud ani žádné rozsudky, neexistuje na úrovni EU 
zatím příslušná judikatura. 

Zpráva EÚD o podmíněných závazcích vyplývajících z toho, jak SRB, Rada nebo Komise plní své 
úkoly podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí, za rozpočtový rok 2018 je 
k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
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