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Řešení krizí bank v EU: auditoři EU předkládají přehled a
posouzení zveřejněných informací o riziku za rok 2020
Evropský účetní dvůr je povinen každoročně informovat o finančních rizicích, která plynou ze
soudních řízení v souvislosti s jednotným mechanismem pro řešení krizí (SRM), tedy systémem
EU zajišťujícím řádnou likvidaci bank v selhání v bankovní unii. Za rozpočtový rok 2020 Jednotný
výbor pro řešení krizí (SRB) nevykázal žádné podmíněné závazky v souvislosti s rozhodnutím
o řešení krize, ale zveřejnil podmíněné závazky v souvislosti se soudními spory týkajícími se
příspěvků bank do Jednotného fondu pro řešení krizí (SRF). Auditoři považují zveřejněné
informace za náležité, ale upozorňují zároveň na novou judikaturu, v jejímž důsledku dochází ke
snížení finančních rizik. Pro příští rok proto SRB doporučují, aby rizika opětovně posoudil na
základě nové metody.
Jednotný mechanismus pro řešení krizí (SRM), který byl zřízen v roce 2014, je tvořen Jednotným
výborem pro řešení krizí (SRB), Evropskou komisí, Radou a vnitrostátními orgány příslušnými
k řešení krize. Ústřední roli má SRB, který spravuje Jednotný fond pro řešení krizí (SRF). Ten je
financován bankami prostřednictvím příspěvků předem a je možné jej použít na podporu řešení
krizí bank. Samotný SRF nebyl dosud využit, ale probíhá značný počet soudních řízení.
„Výsledek a dopad soudních řízení týkajících se řešení krizí bank je obtížné předvídat“, uvedl člen
Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Rimantas Šadžius. „Pro zainteresované strany je
však důležité znát nejlepší odhad možné finanční expozice. SRB by měl proto opakovaně posoudit
dopad probíhajících soudních sporů týkajících se příspěvků bank do fondu, a to zejména s ohledem
na novou judikaturu“.
Na úrovni EU probíhá 100 řízení souvisejících s řešením krize Banco Popular Español, které se
uskutečnilo v roce 2017, a na národní úrovni bylo v této věci kromě toho podáno 1 451 správních
a soudních žalob. Žalobci se domáhají zrušení programu řešení krize SRB a zrušení rozhodnutí
Komise o potvrzení. Někteří žalobci rovněž vznesli námitky protiprávnosti proti základnímu
právnímu rámci a žaloby na náhradu škody vůči EU. U soudů EU jsou rovněž podány tři žaloby na
zrušení rozhodnutí SRB o neřešení krize v případě dvou bank ABLV a PNB Banky. SRB i Komise
posoudily pravděpodobnost negativního výsledku ze soudních řízení jako vzdálenou. V důsledku
toho neočekávají žádný odliv zdrojů a za rozpočtový rok 2020 nevykázaly žádné související
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podmíněné závazky. Auditoři nenalezli nic, co by tomuto vyhodnocení odporovalo. Rada není
v souvislosti se svými úkoly v oblasti řešení krize účastníkem žádných soudních sporů,
a nezveřejnila tudíž žádné podmíněné závazky.
U soudních sporů týkajících se výpočtu příspěvků bank do SRF zveřejnil SRB za rok 2020 podmíněné
závazky ve výši 5 561 milionů EUR související se 41 soudními řízeními na úrovni EU. Na rozdíl od
předchozích let SRB nezveřejnil podmíněné závazky související s vnitrostátními řízeními proti
příspěvkům předem, a to na základě nedávného rozsudku Soudního dvora, který rozhodl, že
vnitrostátní soudy nemají pravomoc tato rozhodnutí zrušit. Auditoři také konstatují, že SRB
postupoval obezřetně, když vykázal jako podmíněné závazky plnou částku sporných příspěvků
předem na úrovni EU. Stalo se tak ve světle rozsudku z loňského roku zpochybňujícího legalitu
příslušné metodiky výpočtu příspěvků. Zároveň však poznamenávají, že není pravděpodobné, že
by SRB musel bankám poskytnout vyrovnání za jejich příspěvek v plné výši. V důsledku toho a také
vzhledem k novému rozsudku Soudního dvora potvrzujícímu danou metodiku auditoři doporučují
za rok 2021 opětovně posoudit vykazované informace o podmíněných závazcích. Zejména by měla
být vypracována metoda pro výpočet odhadovaného rozdílu v příspěvcích mezi původními
rozhodnutími a případnými revidovanými rozhodnutími, aby se mohl zveřejnit poctivý odhad rizika.
Auditoři rovněž doporučují, aby se pokračovalo ve sledování vnitrostátních řízení, dokud nebude
většina případů uzavřena.
Základní informace
Tato auditní zpráva se zabývá výhradně podmíněnými závazky vyplývajícími z toho, jak SRB,
Evropská komise a Rada plnily své úkoly podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí
za rozpočtový rok 2020. Zpráva je k dispozici na internetové stránce EÚD ve 23 jazycích EU.
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