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Sdělení Evropskému parlamentu 

 
v návaznosti na žádost Evropského parlamentu, aby byl i nadále informován v otázce 

problémů s přístupem k informacím ve vztahu k Evropské centrální bance, jak je 
uvedeno v článku 29 dokumentu k postupu udělení absolutoria za rok 2016 

(2017/2188(DEC)) 

 

 

Toto sdělení přijal senát IV na svém zasedání dne 13. prosince 2018. 
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Základní informace 
01 Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislým externím auditorem Evropské unie a 
nezávislým ochráncem finančních zájmů občanů Unie. V této funkci provádí EÚD audity 
výkonnosti1, jejichž cílem je zlepšit řádné finanční řízení a vyvozování odpovědnosti a 
také zvýšit transparentnost. Výsledky těchto auditů výkonnosti EÚD zveřejňuje formou 
zvláštních zpráv. 

02 V listopadu 2016 zveřejnil EÚD svou první zvláštní zprávu (č. 29/2016)2 
o jednotném mechanismu dohledu. Jednotný mechanismus dohledu je systém pro 
obezřetnostní dohled nad bankami v eurozóně. Během svého auditu čelil EÚD závažným 
obtížím při získávání důkazních informací od Evropské centrální banky (ECB), která je 
v rámci jednotného mechanismu dohledu ústředním dohledovým orgánem. Vzhledem 
ke skutečnosti, že ECB neposkytla mnohé z požadovaných dokumentů3, byl rozsah 
auditu nutně omezený, a mnoho oblastí tak nebylo kontrolováno. 

03 V prosinci 2017 zveřejnil EÚD svou první zvláštní zprávu (č. 23/2017)4 o Jednotném 
výboru pro řešení krizí (SRB). Jednotný výbor pro řešení krizí je orgánem příslušným 
k řešení krize pro všechny velké banky v eurozóně. V průběhu tohoto auditu trval 
Jednotný výbor pro řešení krizí na tom, aby z důkazních informací poskytnutých EÚD byly 
odstraněny veškeré údaje pocházející od ECB. Výbor rovněž neposkytl žádné dokumenty 
pocházející z ECB, které měl k dispozici. V důsledku toho EÚD nemohl posoudit úplnost 
plánů řešení krize ani správnost velké části informací pocházejících z ozdravných plánů. 

04 V lednu 2018 zveřejnil EÚD svou druhou zvláštní zprávu (č. 2/2018), tentokrát 
o krizovém řízení ECB v souvislosti s jejími úkoly v oblasti bankovního dohledu5. ECB 
opět odepřela přístup k dokumentům, které EÚD k realizaci svého úkolu potřeboval. 
EÚD tudíž zveřejnil pouze předběžné závěry k některým aspektům krizového řízení ECB 

                                                      
1 Na základě mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI) 300. 

2 Zvláštní zpráva EÚD č. 29/2016: Jednotný mechanismus dohledu – dobrý začátek, jsou však 
zapotřebí další zlepšení. 

3 Viz zejména bod 19 a příloha II zvláštní zprávy EÚD č. 29/2016. 

4 Zvláštní zpráva EÚD č. 23/2017: Jednotný výbor pro řešení krizí: náročná práce na projektu 
bankovní unie začala, ale k jejímu dokončení ještě zbývá dlouhá cesta. 

5 Zvláštní zpráva EÚD č. 2/2018: Provozní efektivnost krizového řízení ECB pro řešení krizí 
bank. 
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v souvislosti s úkoly v oblasti bankovního dohledu. V důsledku toho nebyl EÚD schopen 
potvrdit, zda je krizové řízení ECB v praxi efektivní. 

05 V dubnu 2018, v kontextu udělování absolutoria Komisi za rok 2016, vzal Evropský 
parlament na vědomí úsilí EÚD i problémy, jimž Účetní dvůr čelí. Parlament zejména 
dospěl k závěru, že z hlediska vyvozování odpovědnosti není přijatelné, aby 
kontrolovaný subjekt jednostranně rozhodoval, ke kterým dokumentům může mít 
externí auditor přístup. ECB vyzval, aby s EÚD spolupracovala a aby k požadovaným 
dokumentům poskytla plný přístup. Parlament rovněž požádal EÚD, aby jej ve lhůtě do 
listopadu 2018 informoval o tom, zda bylo u problematiky přístupu k informacím 
nalezeno řešení.  

Daný problém a související úsilí EÚD 
06 Externí veřejná kontrola je zásadním prvkem demokratické společnosti a právního 
státu v EU. Hraje důležitou roli při zajišťování efektivnosti, vyvozování odpovědnosti, 
efektivnosti a transparentnosti veřejné správy6. Právní stát je klíčovou zásadou 
demokracie, která zaručuje, že se na všechny členy společnosti (včetně osob ve vládě) 
rovným způsobem vztahují zveřejněné právní předpisy a postupy. Vyvozování 
odpovědnosti a transparentnost umožňují občanům a jejich parlamentu, aby se jim 
jejich zástupci a osoby vykonávající rozhodnutí zodpovídali ze svého jednání. Nezávislé 
zprávy předkládané externím auditorem tvoří v rámci tohoto postupu vyvozování 
odpovědnosti důležitý příspěvek. 

07 V Evropské unii je vyvozování odpovědnosti obzvláště důležité u bankovního 
dohledu. Rizika v této oblasti, která se stanou skutečností, mohou ohrozit stabilitu 
finančních systémů i jednotný trh. Po finanční krizi pověřil normotvůrce bankovním 
dohledem jednotný mechanismus dohledu, který je z právního hlediska zaštiťován ECB. 
Pravomocemi v oblasti dohledu byla pověřena ECB z toho důvodu, že Meroniho 
doktrína7 omezuje pravomoci, které lze převést na agentury EU. ECB zajišťuje právní 
rámec a do Rady dohledu jednotného mechanismu dohledu jmenuje pět zástupců; 
vnitrostátní příslušné orgány se rovněž účastní jmenováním 19 vlastních zástupců do 
Rady dohledu. Zajišťují také personální zdroje, hrají důležitou úlohu v kontrolách na 
místě a vykonávají přímý dohled nad malými bankami. Výsledkem je složitý systém, 
v němž má ECB vysokou míru volnosti postupovat podle vlastního uvážení, jež vychází 

                                                      
6 Jak uznala OSN v rezoluci A/66/209. 

7 Jak bylo rozhodnuto ve věci 9/56 a 10/56, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche v. Vysoký 
úřad, [1957–1958] Sb. rozh. 133. 
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z odborného úsudku, jaký vyžaduje daná velmi technická a komplexní oblast. ECB se však 
zároveň spoléhá na spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány. Nedostatečné 
vyvozování odpovědnosti a nedostatečná transparentnost u takovéhoto složitého 
systému by mohly mít nesmírně velký negativní dopad na veřejné finance. I nyní po 
zřízení jednotného mechanismu pro řešení krizí umožňuje za určitých okolností stále 
právní rámec pro banky státní podporu nebo podporu při řešení problémů. Mezi příklady 
patří preventivní rekapitalizace, vládní nástroj finanční stabilizace a využití Jednotného 
fondu pro řešení krizí.  

08 Od roku 2015 – jak je popsáno v bodech 2 a 4 – vyvinul EÚD značné úsilí na podporu 
vyvozování odpovědnosti bankovního dohledu v eurozóně, a to s cílem zajistit jak 
normotvůrcům, tak veřejnosti informace o tom, jaké úrovně efektivnosti se podařilo 
dosáhnout v nově zřízeném systému dohledu nad bankami v celé EU. ECB však odmítla 
poskytnout důležité informace.  

09 V červnu 2015 varoval Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí Evropské 
unie, že u bankovního dohledu vznikla mezera v kontrole poté, co bylo na ECB 
převedeno mnoho úkolů v oblasti dohledu8. V reakci na to uvedl v prosinci 2015 
v dopisu Kontaktnímu výboru předseda Euroskupiny, že mezera v kontrole nevznikla, 
neboť EÚD má dostatečné auditní pravomoci. Vyzval nicméně Evropskou komisi, aby 
posoudila právní proveditelnost možné rámcové dohody mezi EÚD a ECB. Na tuto výzvu 
v červenci 2016 navázal společný dopis vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních 
institucí Německa a Nizozemska, jednajících z titulu předsedajících pracovní skupiny pro 
bankovní unii při Kontaktním výboru, určený Evropské komisi. V prosinci 2017 pracovní 
skupina pro evropskou bankovní unii při Kontaktním výboru zveřejnila zprávu9 
obsahující závěr, že v důsledku přístupu ECB stále existuje faktická mezera v kontrole. 
Kontaktní výbor kromě toho v listopadu 2018 vyzval normotvůrce, aby plně sladili 
mandát EÚD pro bankovní dohled ECB s jeho mandátem týkajícím se ostatních orgánů 
Unie10. 

                                                      
8 Prohlášení Kontaktního výboru Ensuring fully auditable, accountable and effective banking 

supervision arrangements following the introduction of the Single Supervisory Mechanism 
(Zajištění plně kontrolovatelného, odpovědného a účinného mechanismu bankovního 
dohledu po zavedení jednotného mechanismu dohledu). 

9 Zpráva pracovní skupiny pro evropskou bankovní unii při Kontaktním výboru nejvyšších 
kontrolních institucí Evropské unie a Evropského účetního dvora (ze dne 14. prosince 2017). 

10 Prohlášení Kontaktního výboru (CC 1/2018) ze dne 13. listopadu 2018: 
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-
STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-CS.pdf 
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10 Evropská komise ve svém přezkumu nařízení o jednotném mechanismu dohledu11, 
který byl zveřejněn v říjnu 2017, zdůraznila, že ECB má povinnost poskytnout EÚD 
jakékoli dokumenty nebo informace, které jsou pro EÚD nezbytné pro splnění úkolů 
v souladu s jeho právním mandátem. V rámci přezkumu Komise rovněž vyzvala ECB a 
EÚD, aby uzavřely interinstitucionální dohodu, jež by upravila postupy pro výměnu 
informací, aby tak byl EÚD umožněn přístup ke všem informacím, které k plnění svého 
auditního mandátu potřebuje. 

11 Na základě tohoto návrhu Komise EÚD v únoru 2018 předložil ECB pracovní verzi 
memoranda o porozumění, které by EÚD umožnil přístup k jakýmkoli informacím, které 
ke svým úkolům potřebuje, a ECB na druhé straně poskytl jistotu ohledně nakládání 
s důvěrnými informacemi.  

12 Do listopadu 2018 však ECB k tomuto memorandu o porozumění navrženému EÚD 
neposkytla žádnou odpověď či připomínky. Na základě dotazu EÚD informovala ECB 
v dubnu 2018 EÚD, že provádí konzultace s příslušnými zainteresovanými stranami. Na 
základě dalšího dotazu z června 2018 ECB sdělila EÚD, že čeká na odpověď Komise v této 
věci (viz příloha I). 

Stanovisko EÚD 
13 Mandát EÚD k provádění nezávislých externích auditů ECB je zakotven ve Smlouvě 
o fungování Evropské unie12. Je stanoven v čl. 27 odst. 2 protokolu č. 4, kde se uvádí: 
„Článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie se vztahuje výlučně na zkoumání 
výkonnosti správy ECB“. Kromě toho nařízení, kterým se zavádí jednotný mechanismus 
dohledu, výslovně stanovuje, že EÚD „[…] zohlední […] úkoly v oblasti dohledu svěřené 
ECB tímto nařízením“13. Ačkoli slovo „provozní“ [v angl. orig. operational – pozn. překl.] 
ve francouzské a německé verzi Smlouvy nefiguruje a není definováno ani 
v mezinárodních auditorských standardech, pojem efektivnost [efficiency, celý výraz 
tedy v angl. orig. operational efficiency – pozn. překl.] je již dlouhou dobu jasně 
definován jak v mezinárodních auditorských standardech, tak ve finančním nařízení 

                                                      
11 Nařízení (EU) č. 1024/2013. 

12 Článek 285 a čl. 287 odst. 2 SFEU. 

13 Čl. 20 odst. 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 
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o souhrnném rozpočtu Unie a rovněž ve veřejně přístupném manuálu auditu výkonnosti 
EÚD14. 

14 EÚD se domnívá, že v oblasti dohledových činností se při posuzování efektivnosti 
zkoumá také to, zda orgány provádějící dohled plní své povinnosti způsobem, který 
minimalizuje riziko finanční nestability a potenciální náklady na rozpočtové zdroje15. 
Audity výkonnosti prováděné EÚD nebudou posuzovat řádnost jednotlivých rozhodnutí 
v oblasti dohledu, a nebudou se tak zaměřovat na tento aspekt auditu souladu 
s předpisy, neboť tato rozhodnutí podléhají právnímu přezkumu ze strany Evropského 
soudního dvora. Podobně finanční audity budou i nadále provádět nezávislí soukromí 
auditoři, jak se předpokládá v právních předpisech.  

15 Na základě všech platných mezinárodních standardů je povinností auditora určit 
informace, který jsou nezbytné ke splnění jeho úkolů a vyvození závěrů16. Kromě toho 
se mezinárodně uznává význam toho, aby nejvyšší kontrolní instituce měly neomezený 
přístup k informacím17. To se vztahuje rovněž na EÚD, který má právo si od ECB vyžádat 
„veškeré podklady a informace nezbytné pro splnění jeho úkolů"18, jak je zakotveno ve 
Smlouvě. Bylo by tudíž nepřijatelné, aby si jakýkoli kontrolovaný subjekt stanovoval míru 
přístupu k dokumentům či přístup k nim jakkoli omezoval. ECB jako kontrolovaný 
subjekt však od roku 2015 jednostranně rozhoduje, jaké informace považuje za 
nezbytné, aby EÚD mohl plnit své úkoly. 

16 V minulosti ECB argumentovala tím, že pakliže by byla předmětem externího 
auditu výkonnosti, nebylo by to slučitelné s nezávislostí, kterou jako centrální banka má 
mít. V mnoha rozvinutých ekonomikách i členských státech EU je však běžnou praxí, že 
bankovní dohled podléhá externí veřejné kontrole, i když tento bankovní dohled provádí 

                                                      
14 Podle článku 33 finančního nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 se zásada efektivnosti „týká 

dosažení co nejlepšího vztahu mezi použitými zdroji, provedenými činnostmi a dosažením 
výsledků“. Manuál auditu výkonnosti EÚD definuje v kapitole 1.2.2 zásadu „efektivnosti“ 
jako co nejlepší vztah mezi použitými zdroji a dosaženými výstupy, výsledky a dopady.  

15 EÚD zastává názor, že interpretace efektivnosti u bankovního dohledu není nutně stejná 
jako u měnové politiky. 

16 Např. ISA 200, ISSAI 1 a 10. 

17 ISSAI 1, oddíl 10, a ISSAI 10, zásada 4, jak uznala OSN v rezoluci A/66/209. 

18 Čl. 287 odst. 3 SFEU, který plně platí i pro mandát EÚD týkající se ECB. 
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centrální banka19. Dokládá to, že veřejný externí audit je nejen slučitelný s nezávislostí 
centrálních bank a s basilejskými zásadami pro orgány bankovního dohledu, ale že je 
rovněž základní zásadou řádné veřejné správy. V souladu s těmito skutečnostmi také 
jeden člen Rady guvernérů ECB uznal potřebu přeměřených požadavků na vyvozování 
odpovědnosti včetně externí veřejné kontroly (viz rámeček 1)20. 

Rámeček 1 

Výňatky z hlavního projevu Yvesa Mersche na téma „Přehodnocování 
otázky nezávislosti centrální banky“ 

„Z článku 130 Smlouvy a judikatury Soudního dvora Evropské unie jasně vyplývá, že 
nezávislost ECB se omezuje na plnění úkolů, které jsou svěřeny Eurosystému […]. Na 
úkoly a funkce svěřené ECB sekundárními právními předpisy [jako např. bankovní 
dohled] se tedy zásada nezávislosti podle článku 130 Smlouvy nevztahuje […].“ 

„Odpovědnost ECB za její úkoly v oblasti dohledu se liší od úkolu v oblasti měnové 
politiky a je také širší, a to vzhledem k potenciálnímu dopadu na daňové poplatníky 
[…]“ 

17 Také Soudní dvůr Evropské unie jasně stanovil, že ačkoli ECB má při plnění úkolů, 
které jí svěřuje smlouva, velkou nezávislost, tato nezávislost ji „neodděluje úplně od EU 
ani ji nevyjímá z působnosti právních předpisů EU“. Soudní dvůr pak zejména uvedl, že 
ECB podléhá „přezkumu ze strany Soudního dvora a kontrole ze strany EÚD“21. Soudní 
dvůr rovněž uvedl, že ačkoli se tyto úkoly mohou překrývat, jsou zcela odlišné: „[…] 
Soudní dvůr se při svém rozhodování musí obecně zaměřit na předmět řízení. Naproti 
tomu Účetní dvůr může být činný […] rovněž z vlastní iniciativy a přitom při dodržení 
svých pravomocí sám stanovit předmět kontroly“22. 

                                                      
19 Např. v USA a Kanadě (viz zvláštní zpráva EÚD č. 29/2016, příloha V) a také například v 

Německu, Francii, Španělsku a Nizozemsku (viz zpráva pracovní skupiny pro evropskou 
bankovní unii určená Kontaktnímu výboru nejvyšších kontrolních institucí, dodatek 1). 

20 Hlavní projev přednesený Yvesem Merschem na téma „Přehodnocování otázky nezávislosti 
centrální banky“ dne 30. března 2017. 

21 Rozsudek ze dne 10. července 2003, Komise v. ECB, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, bod 135. 

22 Stanovisko generální advokátky Trstenjakové ze dne 25. května 2011, Evropská komise v. 
Spolková republika Německo, bod 71. 
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18 Ve sdělení členovi Evropského parlamentu23 ECB tvrdila, že není schopna 
poskytnout EÚD určité informace vzhledem ke svým požadavkům na důvěrnost těchto 
informací. Primární právo však ukládá všem orgánům EU povinnost „předat Účetnímu 
dvoru na jeho žádost veškeré podklady a informace nezbytné pro plnění jeho úkolů“24. 
V souladu s tím má EÚD široké právo na přímý přístup ke všem informacím, které pro 
plnění svých auditních úkolů pokládá za nezbytné, včetně – v případě potřeby – 
důvěrných dokumentů a informací o konkrétních bankách. V případě, že v průběhu 
budoucího auditu ECB odmítne EÚD poskytnout auditní informace nebo v reakci na 
žádost EÚD o poskytnutí auditních informací nepodnikne žádné kroky, EÚD má možnost 
předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie. 

19 Pro EÚD je běžnou praxí posuzovat a chránit důvěrné informace. Bylo tomu tak 
u mnoha auditů včetně auditu Evropského orgánu pro cenné papíry nebo Jednotného 
výboru pro řešení krizí. Je též třeba zdůraznit, že EÚD a jeho zaměstnanci jsou vázáni 
jasnými povinnostmi služebního tajemství, které vycházejí přímo ze Smlouvy, služebního 
řádu úředníků Evropské unie a z etického rámce EÚD25. Tato ustanovení představují 
dostatečnou záruku, že důvěrné dokumenty, které EÚD obdrží od svých kontrolovaných 
subjektů, nebudou sdíleny s neoprávněnými stranami26. 

20 ECB v minulosti uváděla, že nedostatek přiměřené veřejné kontroly je 
kompenzován jinými požadavky v oblasti vyvozování odpovědnosti (jako např. jejími 
výročními zprávami nebo přezkumy Komise). Je třeba uvést, že výroční zprávy, přezkumy 
prováděné normotvůrci a odpovědi na jejich dotazy jsou mechanismy, které se 
nepoužívají pouze v EU. Jsou běžné v zemích, které plně umožňují provádět výkonnostní 
audity orgánů bankovního dohledu. Co je ještě důležitější, mechanismy vyvozování 
odpovědnosti, které závisejí na ochotě daného orgánu zveřejnit informace, mohou jen 
těžko být účinné. Účinné vyvozování odpovědnosti mohou zajistit pouze audity 

                                                      
23 Odpověď předsedkyně dozorčí rady jednotného mechanismu dohledu Danièle Nouyové ze 

dne 21. března 2018 na dopis (QZ006) člena Evropského parlamentu Miguela Viegase. 

24 Čl. 287 odst. 3 SFEU. 

25 Článek 339 SFEU a článek 17 služebního řádu úředníků Evropské unie a oddíl 4 etických 
standardů Evropského účetního dvora (rozhodnutí č. 66-2011). 

26 Kromě toho mají někteří pracovníci EÚD bezpečnostní prověrku (získanou členskými státy), 
která jim umožňuje přístup k utajovaným informacím EU až na úroveň „důvěrné“ nebo 
„tajné“. EÚD má rovněž zavedenou spolehlivou politiku bezpečnosti informací na fyzické, 
logické a organizační úrovni.  
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výkonnosti prováděné nezávislými profesionálními auditory podle mezinárodních 
standardů. 

21 V této souvislosti musí EÚD zdůraznit, že mezinárodní standardy jasně vyžadují, 
aby ve všech demokratických zemích existovaly pro orgány veřejné správy mechanismy 
veřejné kontroly (viz bod 6). Jiné mechanismy vyvozování odpovědnosti nemohou právo 
občanů a parlamentů na dostatečné veřejné kontroly nahradit, a to zejména v oblasti, 
která se týká finančních zájmů občanů tolik jako přiměřený dohled nad bankami. Veřejné 
kontroly poskytují jistotu a informace ohledně využití veřejných prostředků a také rizik, 
kterým jsou daňoví poplatníci vystaveni. 

Shrnutí a výzva k přijetí opatření 
22 EÚD vyvinul značné úsilí, aby mohl splnit svou úlohu a podpořil vyvozování 
odpovědnosti a zajištění transparentnosti v oblasti bankovního dohledu a řešení 
bankovních krizí. Současný postoj ECB, pokud jde o přístup EÚD k auditním 
dokumentům a informacím, však EÚD zabraňuje řádně plnit jeho povinnosti stanovené 
právními předpisy. V důsledku toho v oblasti bankovního dohledu, která s sebou nese 
významné riziko pro veřejné prostředky, stále nelze provádět vhodnou veřejnou 
kontrolu a vyvozování odpovědnosti stále není dostatečné.  

23 Z tohoto důvodu zejména EÚD vyzývá Evropský parlament, Radu a Komisi, aby 
věnovaly pozornost nedostatečnému pokroku v jednání s ECB, a žádá o:  

o plnou podporu pro úkoly EÚD a jeho právo na přístup k dokumentům týkajícím se 
ECB a obzvláště pak bankovního dozoru,  

o změnu nařízení (EU) č. 1024/2013, kterým se zavádí jednotný mechanismus 
dohledu, s cílem jasně stanovit, že EÚD je oprávněn provádět výkonnostní audity 
dohledových funkcí ECB a že EÚD má v souladu se Smlouvou plné právo na přístup 
ke všem dokumentům, které pro tento účel považuje na nezbytné. 
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Příloha I – Časový přehled úsilí EÚD 
Datum Publikace Popis 

Říjen 
2011 

Kontaktní výbor zveřejnil 
usnesení týkající se 
zamýšleného prohloubení 
hospodářské a měnové 
unie. 

Kontaktní výbor vzal na vědomí plánované 
změny ve správě finančních a ekonomických 
záležitostí EU. Zdůraznil, že zásadní důležitost 
mají principy dostatečné transparentnosti, 
náležitého vyvozování odpovědnosti a 
přiměřené veřejné kontroly.  

Prosinec 
2012 

Postoj Rady k legislativním 
návrhům na zavedení 
jednotného mechanismu 
dohledu 

 

Únor 
2013 

Stanovisko EÚD 
k zamýšleným kontrolním 
pravomocím v souvislosti 
s jednotným mechanismem 
dohledu 

EÚD vyjádřil názor, že provozní efektivnost 
zahrnuje audit řádného finančního řízení. 

Květen 
2013 

Kontaktní výbor zveřejnil 
prohlášení k legislativním 
návrhům týkajícím se 
hospodářské a měnové 
unie. 

Kontaktní výbor uznal jasné návrhy na 
prohloubenou hospodářskou a měnovou unii. 
V této souvislosti opětovně zdůraznil důležitost 
jednotného rámce kontroly a vyvozování 
odpovědnosti a rovněž důležitost externí 
kontroly v právních předpisech EU, zejména pak 
s ohledem na zřízení bankovní unie. 

Říjen 
2013 

V Úředním věstníku bylo 
zveřejněno nařízení 
o jednotném mechanismu 
dohledu. 

 

Červen 
2014 

EÚD informoval ECB o svém 
úmyslu zahájit audit 
výkonnosti. 

Audit provozní efektivnosti jednotného 
mechanismu dohledu. 

Červenec 
2014 

EÚD zveřejnil zvláštní 
zprávu č. 5/2014 
o Evropském orgánu pro 
bankovnictví (EBA). 

EÚD doporučil jasné rozdělení povinností mezi 
EBA, jednotným mechanismem dohledu a 
vnitrostátními příslušnými orgány. 

Červen 
2015 

EÚD informoval ECB, že 
přijal memorandum 
o plánování auditu. 

Memorandum o plánování auditu jednotného 
mechanismu dohledu bylo významně zpožděno 
v důsledku zdlouhavých diskusí s ECB o mandátu 
EÚD. 

Červen 
2015 

Kontaktní výbor vydal 
prohlášení o potenciální 
mezeře v kontrole a 
o mapování kontrolních 

NKI EU varovaly, že u bankovního dohledu 
v Evropě mohla vzniknout mezera v kontrole, a 
vyzvaly k přiměřenému vyvozování 
odpovědnosti. Kromě toho byly zveřejněny 
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práv NKI v oblasti 
bankovního dohledu. 

výsledky mapování kontrolních práv v oblasti 
bankovního dohledu, přičemž bylo zdůrazněno, 
že vzhledem ke zřízení jednotného mechanismu 
dohledu jsou pro EÚD nezbytná podobná 
kontrolní práva. 

Prosinec 
2015 

Předseda Euroskupiny 
odpověděl dopisem na 
prohlášení Kontaktního 
výboru. 

Euroskupina byla toho názoru, že EÚD má 
mandát ke kontrole bankovního dohledu, ale 
požádala Komisi o zvážení memoranda 
o porozumění mezi ECB a EÚD. 

Červenec 
2016 

Společný dopis NKI 
Německa a Nizozemska 
Evropské komisi jménem 
Kontrolního výboru 

Výzva Evropské komisi, aby řešila problémy, 
které byly zjištěny v rámci jejího přezkumu 
nařízení o jednotném mechanismu dohledu. 

Listopad 
2016 

EÚD zveřejnil zvláštní 
zprávu č. 29/2016 
o jednotném mechanismu 
dohledu. 

Ve zprávě se zdůrazňovalo, že ECB odmítla 
poskytnout zásadní dokumenty. 

Říjen 
2017 

Evropská komise zveřejnila 
přezkum nařízení 
o jednotném mechanismu 
dohledu. 

Komise zopakovala, že EÚD má právo na přístup 
k dokumentům, a ECB a EÚD vyzvala, aby 
uzavřely memorandum o porozumění. 

Prosinec 
2017 

Pracovní skupina pro 
bankovní unii při 
Kontaktním výboru 
zveřejnila svou zprávu 
o paralelním auditu 
bankovního dohledu v EU. 

Pracovní skupina došla k závěru, že vzhledem 
k postoji ECB došlo k vzniku „faktické“ mezery 
v kontrole. 

Prosinec 
2017 

EÚD zveřejnil zvláštní 
zprávu č. 23/2017 
o Jednotném výboru pro 
řešení krizí (SRB). 

EÚD uvedl, že jeho přístup k dokumentům byl 
částečně omezený, neboť výbor SRB odstranil 
informace pocházející od ECB nebo informace 
neposkytl. 

Leden 
2018 

EÚD zveřejnil zvláštní 
zprávu č. 2/2018 o krizovém 
řízení ECB. 

Vzhledem k tomu, že ECB odmítla poskytnout 
přístup k důležitým dokumentům, došel EÚD 
k závěru, že rozsah auditu bude muset být 
omezený a že k určitým částem činnosti ECB je 
možné učinit pouze prozatímní závěry. 

Únor 
2018 

EÚD předložil ECB pracovní 
návrh memoranda 
o porozumění. 

EÚD poskytl ECB pětistránkový návrh 
memoranda o porozumění, které vyjasňuje 
problematiku přístupu k dokumentům, jak 
navrhla Komise. 

Březen 
2018 

ECB poskytla odpovědi 
poslanci Evropského 
parlamentu na otázky 
týkající se přístupu EÚD 
k dokumentům. 

ECB uvedla, že EÚD poskytla pouze omezené 
množství dokumentů, neboť mandát EÚD 
interpretuje jako velmi omezený. 
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Duben 
2018 

Prohlášení Evropského 
parlamentu v rámci 
udělování absolutoria za 
rozpočtový rok 2016 

Evropský parlament vzal na vědomí, že ECB 
nerespektovala právo EÚD na přístup 
k informacím, a vyzval ECB k plné spolupráci. 
Požádal rovněž EÚD, aby o situaci poskytl do 
konce roku 2018 aktuální informace. 

Duben 
2018 

ECB informoval EÚD, že 
navrhované memorandum 
o porozumění analyzuje. 

ECB informoval EÚD, že navrhované 
memorandum o porozumění obdržela a že jej 
analyzuje. ECB dále uvedla, že má v úmyslu 
provést konzultace se zainteresovanými 
stranami. 

Červen 
2018 

EÚD se dotázal ECB na 
odpověď na navrhované 
memorandum 
o porozumění. 

EÚD se ECB dotázal, jaký je stav její analýzy 
navrženého memoranda o porozumění a kdy lze 
očekávat odpověď. 

Červenec 
2018 

ECB informovala EÚD, že 
stále probíhají její 
konzultace se 
zainteresovanými stranami. 

ECB sdělila EÚD, že stále konzultuje se 
zainteresovanými stranami a že zejména čeká na 
odpověď od Komise. 

Říjen 
2018 

ECB informovala EÚD, že 
stále není možné 
poskytnout odpověď. 

ECB sděluje EÚD, že stále není schopna 
odpovědět na navrhovanou pracovní verzi 
memoranda o porozumění, neboť i nadále 
probíhají konzultace se zainteresovanými 
stranami. 

Listopad 
2018 

Kontaktní výbor zveřejnil 
prohlášení. 

Kontaktní výbor vyzval rozhodovací subjekty, 
aby posílily vyvozování odpovědnosti a kontrolní 
mechanismy v oblasti bankovního dohledu a aby 
zajistily pro EÚD jasný a široký mandát. 

Prosinec 
2018 

EÚD zveřejnil sdělení 
Evropskému parlamentu. 

EÚD zveřejnil svoji odpověď na žádost 
Evropského parlamentu (z dubna 2018). 
Informuje Evropský parlament o své snaze a 
vysvětluje, že některé záležitosti zůstaly 
nevyřešeny. Je tudíž i nadále nemožné vhodným 
způsobem kontrolovat bankovní dozor 
prováděný ECB a vyvozování odpovědnosti 
zůstává omezené. 

Zdroj: EÚD. 
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