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Shrnutí 
I V roce 2014 přijala EU právní rámec pro řešení krizí bank v selhání, a to jednotný 
mechanismus pro řešení krizí (SRM), který je druhým pilířem evropské bankovní unie. 
Vztahuje se na banky v členských státech eurozóny. Spojuje Jednotný výbor pro řešení 
krizí (SRB), což je orgán příslušný k řešení krize významných bank a přeshraničních bank 
bez ohledu na jejich význam, a vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize, které jsou 
odpovědné za méně významné banky spadající do jejich působnosti. 

II Účelem mechanismu je chránit finanční stabilitu a zajišťovat organizované řešení 
krizí bank v selhání s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku. 
Za tímto účelem poskytuje rámec nástroje pro řešení krizí bank, které jsou v selhání 
nebo jejichž selhání je pravděpodobné, jakmile orgán příslušný k řešení krize rozhodne, 
že banka nemůže projít běžným úpadkovým řízením podle vnitrostátního práva. 
Orgány se musí připravit tak, že pro každou banku vypracují návrh plánu řešení krize a 
zpravidla jej každoročně aktualizují. 

III V roce 2017 jsme zveřejnili první auditní zprávu o tom, zda je SRB s to účinně řešit 
krizi významných bank. Abychom tvůrce politik a zúčastněné strany informovali 
o současném stavu připravenosti SRM, provedli jsme tento druhý audit, který se 
zabývá dohledem, jejž SRB vykonává nad plány řešení krize pro méně významné banky, 
a který navazuje na výsledky našich předchozích auditů.  

IV Za tímto účelem jsme prověřovali, zda byly rámec politiky a organizační 
uspořádání vhodné a zda bylo dosaženo pokroku, pokud jde o kvalitu a načasování 
přijatých plánů řešení krize. Audit probíhal od dubna 2019 do ledna 2020 a zabývali 
jsme se při něm vzorkem plánů řešení krize, které byly přijaty v letech 2019 až 2020. 

V Konstatujeme, že existují určité nedostatky, které může odstranit jen normotvůrce, 
jako například i) financování při řešení krize a ii) skutečnost, že vnitrostátní insolvenční 
řízení nejsou sladěna. Kromě toho zjišťujeme, že pravidla pro sdílení zátěže se liší podle 
toho, zda se přistoupí k řešení krize banky, nebo banka obdrží státní podporu v rámci 
úpadkového řízení.  
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VI Náš celkový závěr zní, že SRM učinil v posledních několika letech pokrok, avšak 
chybí některé klíčové prvky a v plánování řešení krize bank je třeba podniknout další 
kroky. Konkrétně jsme zjistili, že politiky se dosud nevztahují na všechny relevantní 
oblasti či odhalené nedostatky. Politiky (s několika výjimkami) pro orgány příslušné 
k řešení krize týkající se bank v jejich působnosti jim byly poskytnuty až v srpnu 2020, 
avšak již dříve jim mohly sloužit jako východisko. V srpnu 2020 byl přijat první soubor 
pokynů pro orgány příslušné k řešení krize týkající se bank v jejich působnosti. 

VII Pokud jde konkrétně o překážky způsobilosti k řešení krize, SRB dosud nestanovil, 
jaké překážky jsou podstatné. SRB zvolil postupný přístup, při němž nejprve určí možné 
překážky a teprve poté překážky podstatné. Banky tak mají čas na to, aby odstranily 
nevyřešené problémy. V důsledku toho není zahájen správní postup zajišťující 
odstranění podstatných překážek, který je stanoven v právním rámci. Dokud se 
nedojde k závěru o povaze překážky, nedojde se ani k závěru ohledně způsobilosti 
banky k řešení krize. 

VIII Zjistili jsme, že kvalita plánů řešení krize se zlepšila v tom smyslu, že procentní 
podíl požadavků stanovených v jednotném souboru pravidel, které byly splněny 
v případě vzorku plánů roku 2018, se zvýšil na 60 %, přičemž u vzorků plánů roku 2016 
to bylo jen 14 %. SRB však přijímal plány řešení krize roku 2018 se zpožděním a v roce 
2019 aktualizoval jen omezený počet plánů. Také orgány příslušné k řešení krize 
s přijímáním plánů pokročily, avšak některé nesplnily své cíle anebo odložily své plány 
pro složitější banky. 

IX SRB dobře spolupracoval s orgány příslušnými k řešení krize. Totéž platí o vztazích 
mezi výborem a Evropskou centrální bankou (ECB) jakožto orgánem bankovního 
dohledu. Účinné řešení problémů však závisí na tom, zda orgán dohledu rozhodne 
o opatřeních včasného zásahu, která mají banky provést, s dostatečným předstihem, a 
na tom, zda se jedná o banku v selhání nebo jejíž selhání je pravděpodobné. Současný 
právní základ nestanoví pro takové rozhodnutí objektivní a kvantifikovaná kritéria. 

X Personální situace SRB se zlepšila, ale dohled nad plány řešení krize méně 
významných bank předložené orgány příslušnými k řešení krize stále omezuje 
nedostatek pracovníků. Stav zaměstnanců v orgánech příslušných k řešení krize se 
značně liší. Rovněž jsme zjistili, že podíl pracovníků vyčleněných z SRB na významné 
banky a banky s přeshraniční působností se zvýšil. Zároveň orgány příslušné k řešení 
krize mírně snížily počet pracovníků, které poskytují. 



6 

 

 

XI Aby se zvýšila připravenost SRM, doporučili bychom SRB, aby: 

— zlepšil soubor politik, kterými se řídí to, jak SRM plánuje řešení krizí, 

— zajistil včasné přijetí plánů řešení krize a jejich plný soulad s požadavky předpisů, 

— zlepšil organizační uspořádání SRM, 

— společně s Komisí vyzval normotvůrce, aby stanovili objektivní a kvantifikovaná 
kritéria pro včasná opatření v oblasti dohledu.  
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Úvod 

Jednotný mechanismus pro řešení krizí – základní informace 

01 Před finanční krizí, která vypukla v letech 2007–2008, byly banky v selhání 
likvidovány podle vnitrostátního insolvenčního práva. Pokud se velikost bank 
považovala za takovou, že nedovolovala jejich selhání, vnitrostátní orgány jejich 
zhroucení bránily pomocí peněz daňových poplatníků. Další rizika mohlo přestavovat 
také selhání přeshraniční banky. Když krize odhalila, že orgánům chybí postupy a 
nástroje k likvidaci bank řádným způsobem, zřídila EU v roce 2014 druhý pilíř evropské 
bankovní unie, kterým je jednotný mechanismus pro řešení krizí (SRM). 

02 Jednotný mechanismus pro řešení krizí (SRM) sdružuje SRB, Radu, Komisi a 
orgány zúčastněných členských států příslušné k řešení krize. Podporuje jej Jednotný 
fond pro řešení krizí, který financují banky v eurozóně. 

03 SRM stanoví rámec pro řádnou likvidaci bank1. Jeho účelem je zabránit 
významným nepříznivým dopadům na finanční stabilitu, chránit pojištěné vkladatele a 
zabezpečit veřejné finanční prostředky tím, že se minimalizuje spoléhání se na 
mimořádnou veřejnou finanční podporu. Řešení krize je poslední možností, která má 
umožnit pokračování zásadních funkcí banky. Zásadní funkce jsou činnosti, služby nebo 
operace banky, jejichž přerušení by pravděpodobně vedlo k narušení finanční stability, 
nebo služby, jež mají zásadní význam pro reálnou ekonomiku. Pokud banka zásadní 
funkce nemá a její selhání by finanční stabilitu neohrozilo, provede se její likvidace 
podle vnitrostátního insolvenčního práva. 

04 Během posledních let pracuje EU na harmonizovaných pravidlech v oblasti 
dohledu a řešení krizí bank. Ta se označují pojmem „jednotný soubor pravidel“. Pokud 
jde o řešení krizí, jednotný soubor pravidel zahrnuje hlavně směrnici o ozdravných 

                                                       
1 Pojmem „banka“ v této zprávě se označují subjekty uvedené v článku 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná 
pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních 
podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení 
krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1. 
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postupech a řešení krize bank (BRRD2), nařízení o jednotném mechanismu pro řešení 
krizí (SRMR3), nařízení Komise v přenesené pravomoci nebo prováděcí nařízení Komise 
a normy a pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Kromě toho se orgány 
příslušné k řešení krize na řešení krizí připravují tak, že vypracovávají příručky a 
pokyny, v nichž stanoví příslušné politiky (viz obrázek 1). 

Obrázek 1 – Pravidla a politiky 

 
Zdroj: EÚD. 

Spolupráce v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí 

Úloha SRB a orgánů příslušných k řešení krize 

05 Od ledna 2015 odpovídá v případě potřeby za řešení krize všech významných 
bank v eurozóně a také méně významných bank působících přeshraničně SRB4. Ke 
konci roku -2019 spadalo do působnosti SRB 128 bank, na něž připadá přibližně 85 % 
všech bankovních aktiv v eurozóně. 

06 Odpovědnost za všechny ostatní banky, tj. méně významné banky (podle 
pracovního programu SRB na rok 2020 jich je 2 249, viz obrázek 2), nesou orgány 
příslušné k řešení krize. SRB je však odpovědný za účinné a konzistentní fungování 
SRM, a byl proto pověřen úkolem dohlížet na to, jak orgány příslušné k řešení krize 
v eurozóně plánují řešení krize. Je-li to nezbytné k zajištění jednotného uplatňování 
norem pro řešení krize, může výbor SRB rozhodnout nebo jej o to vnitrostátní orgán 

                                                       
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 

stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních 
podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a 
(EU) č. 648/2012, Úř. věst. L 173/190, 12.6.2014, s. 190. 

3 Nařízení (EU) č. 806/2014 uvedené v poznámce pod čarou č. 1. 

4 Přeshraniční méně významnou banku tvoří mateřská společnost se sídlem v eurozóně a 
alespoň jedna dceřiná společnost se sídlem v jiném členském státě eurozóny. 

BRRD SRMR

Nařízení Komise
v přenesené 

pravomoci nebo 
prováděcí nařízení 

Komise

Normy a pokyny 
EBA Politiky SRB
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může požádat, že veškeré své pravomoci vůči bankám, které byly původně 
v působnosti vnitrostátního orgánu, bude vykonávat přímo.  

Obrázek 2 – Méně významné banky podle členských států v eurozóně 

 
Zdroj: EÚD na základě pracovního programu SRB na rok 2020. 

07 Aby byla banka klasifikována jako významná, musí splňovat alespoň jedno 
z kritérií v tabulce 1, jinak se klasifikuje jako méně významná. 

Nizozemsko
25
Lucembursko
43
Belgie
14
Irsko
10
Francie
74
Rakousko
432
Slovinsko
5
Portugalsko
22
Španělsko
56
Itálie
131

Finsko
8

Estonsko
6

Lotyšsko
10

Litva
6

Německo
1 368

Slovensko
6

Kypr
5

Řecko
11

Malta
16
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Tabulka 1 – Kritéria významnosti bank 

Kritérium Vysvětlení 

Velikost Celková hodnota aktiv banky přesahuje 30 miliard EUR 

Hospodářský význam Pro příslušnou zemi nebo hospodářství EU jako celek 

Přeshraniční činnosti 
Celková hodnota aktiv banky převyšuje 5 miliard EUR a poměr 
jejích přeshraničních aktiv/pasiv ve více než jednom zúčastněném 
členském státě k celkovým aktivům/pasivům je vyšší než 20 % 

Přímá veřejná finanční pomoc 

Banka požádala o finanční prostředky z Evropského mechanismu 
stability nebo Evropského nástroje finanční stability nebo je od 
nich obdržela 

Jiné 
Banka, nad níž je vykonáván dohled, se považuje za významnou 
i v případě, že je jednou ze tří nejvýznamnějších bank usazených 
v konkrétní zemi. 

Zdroj: ECB. 

08 Aby byl orgán příslušný k řešení krize připraven na případné selhání banky: 

a) vypracovává plány řešení krize pro všechny banky ve své působnosti; 

b) stanoví minimální výši závazků a kapitálu s kapacitou absorbovat ztráty v případě 
řešení krize (bezpečnostní rezerva označovaná jako minimální požadavek na 
kapitál a způsobilé závazky (MREL)). 

Úkoly související se skutečným řešením krize (krizové řízení) zde nejsou popsány, neboť 
nespadají do rozsahu tohoto auditu. 

09 Plány řešení krize se přinejmenším každoročně přezkoumávají a aktualizují. Doba 
od vypracování plánu do jeho přijetí se označuje jako plánovací cyklus. Plán řešení krize 
je komplexní dokument, který by měl mimo jiné podrobně popsat charakteristiky 
banky, stanovit její zásadní funkce, určit překážky bránící způsobilosti k řešení krize a 
popsat jejich řešení a stanovit MREL banky. Měl by obsahovat závěry, pokud jde o i) 
preferovanou strategii řešení krize, tj. zda by měla být banka zlikvidována podle 
vnitrostátního insolvenčního práva, nebo by měla požádat o řešení krize, a ii) zda je 
banka způsobilá k řešení krize (tj. její selhání je bezpečné) (viz bod 03). 

10 Pokud se orgán příslušný k řešení krize domnívá, že by banka měla být 
předmětem řešení krize, měl by plán popisovat, který z nástrojů k řešení krize se má 
uplatnit (viz obrázek 3). Rovněž by měl podrobně uvést subjekty v bankovní skupině 
(mateřská společnost anebo dceřiné společnosti), na něž mají být nástroje k řešení 
krize použity, tedy tzv. vstupní bod (jeden vstupní bod nebo více vstupních bodů). 
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Obrázek 3 – Nástroje k řešení krize stanovené v právním rámci 

Zdroj: upravené údaje SRB. 

11 SRB přijímá svá rozhodnutí na výkonných a plenárních zasedáních. Plenárních
zasedání se účastní zástupce každého orgánu příslušného k řešení krize (další 
podrobnosti v příloze I). Plány řešení krize bank v působnosti SRB se předkládají ke 
schválení na výkonném zasedání. 

Spolupráce s dalšími orgány EU a členských států 

12 SRB těsně spolupracuje s orgány příslušnými k řešení krize, Komisí, EBA a orgány
dohledu zodpovědnými za banky v eurozóně (ECB a vnitrostátními příslušnými orgány) 
(viz obrázek 4). Například plány řešení krize pro významné banky vypracovávají vnitřní 
týmy příslušné k řešení krize (vnitřní týmy), v jejichž čele stojí SRB a v nichž pracují 
zástupci SRB a dotyčného orgánu příslušného k řešení krize. Hlavní praktická ujednání 
o spolupráci mezi SRB a orgány příslušnými k řešení krize jsou stanovena v rámcové
dohodě o spolupráci přijaté v roce 2016 a pozměněné v roce 2018.
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Obrázek 4 – Úkoly a povinnosti při plánování řešení krize v rámci SRM 

Zdroj: EÚD na základě SRMR. 

13 V rámci spolupráce mezi orgánem příslušným k řešení krize a orgánem
bankovního dohledu mimo jiné: 

— orgán dohledu předkládá připomínky k návrhu plánu řešení krize, 

— orgán příslušný k řešení krize předkládá připomínky k ozdravnému plánu banky 
posouzenému orgánem dohledu. Ozdravný plán obsahuje opatření, která banka 
plánuje přijmout, nebudou-li dodrženy určité ukazatele. 

Spolupráce a výměna informací mezi SRB a ECB jsou založeny na memorandu 
o porozumění, které bylo v květnu 2018 revidováno.

Méně 
významné 

banky

Spolupráce/
příspěvek

PokynyPokyny 

Rozhodnutí SRB 
prováděná 
orgány 
příslušnými 
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SRB
zodpovídá za účinné 

a konzistentní 
fungování SRM

Orgány 
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k řešení krize
v rámci 

bankovní unie
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pro řešení krize
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méně významné 
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14 K úkolům EBA patří mimo jiné:

— vypracovávat návrhy regulačních a prováděcích technických norem a pokynů, jako 
je například obsah plnohodnotného plánu řešení krize, 

— vypracovávat vzory například pro vykazování a oznamování MREL, 

— pomocí pravidelných přezkumů sledovat, zda mají orgány příslušné k řešení krize 
odborné znalosti, zdroje a provozní kapacitu pro provádění svých činností k řešení 
krize. 

15 Orgán EBA musí být rovněž informován v případě, že SRB nebo orgán příslušný
k  řešení krize dospějí k závěru, že banka není způsobilá k řešení krize. 

16 Povinností Komise je pravidelně přezkoumávat, jak se uplatňuje jednotný soubor
pravidel. V dubnu 2019 zveřejnila zprávu o svém prvním přezkumu a dospěla k závěru, 
že je příliš brzy předkládat a přijímat legislativní návrhy5. Regulační a prováděcí 
technické normy vypracované orgánem EBA přijímá Komise formou prováděcích 
nařízení a nařízení v přenesené pravomoci. 

5 Zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování a přezkumu 
směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize bank a nařízení č. 806/2014 
o jednotném mechanismu pro řešení krizí, COM(2019) 213 final ze dne 30.4.2019, s. 12.
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Rozsah a koncepce auditu 

Rozsah a metodika 

17 EÚD kontroloval SRB poprvé v roce 2017 a zaměřil se přitom na to, jak plánuje
řešení krize významných bank6. Vzhledem k tomu, že SRB byl založen teprve v roce 
2015 a že jsme při prvním auditu zjistili, že před ním ještě stojí mnoho práce, rozhodli 
jsme se provést další audit, který se zaměřuje na plánování řešení krize méně 
významných bank a je následnou kontrolou zjištění z předchozího auditu. Našim cílem 
bylo osvětlit současný stav, pokud jde o připravenost SRM na řešení krize bank. 

18 Při zjišťování, jestli je SRM dobře připraven na řešení krize bank, jsme posuzovali,
zda: 

— SRB má vhodný rámec, který zajišťuje optimální kvalitu plánů řešení krize bank 
v jeho působnosti; 

— příprava plánů řešení krize významných a méně významných bank postupuje 
podle očekávání; 

— SRM má vhodné organizační uspořádání. 

19 Pro účely auditu jsme prověřovali dokumentaci, kterou měl SRB k dispozici, a
vedli pohovory s jeho zaměstnanci. Posuzovali jsme vzorek plánů z cyklu roku 2018 (viz 
bod 09). Cyklus roku 2018 vycházel z finančních údajů bank ke konci roku 2017 a 
skončil v roce 2020, když byly přijaty poslední plány. Náš vzorek sestával ze šesti plánů 
pro banky, které neměly kolegium k řešení krize, a dvou plánů týkajících se bank, které 
kolegium k řešení krize měly. Přezkoumali jsme rovněž vzorek tří posouzení 
vypracovaných SRB ohledně 16 plánů pro méně významné banky, které předložily 
orgány příslušné k řešení krize, a vzorek dvou zjednodušených plánů řešení krize 
rovněž předložených orgány příslušnými k řešení krize. 

20 Vedli jsme pohovory s pracovníky Komise (Generální ředitelství pro finanční
stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (GŘ FISMA)) a orgánu EBA. Dále jsme 
vykonali informační návštěvy čtyř orgánů příslušných k řešení krize (v Německu, Itálii, 
Lotyšsku a Lucembursku), které buď nesly odpovědnost za velký počet bank, nebo již 

6 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“ 
(www.eca.europa.eu). 
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s  řešením krize bank měly zkušenosti. Provedli jsme také průzkum mezi 19 orgány 
příslušnými k řešení krize v rámci Evropské bankovní unie.  

21 Kontrolní práci v terénu jsme prováděli od dubna 2019 do ledna 2020, a dokončili
ji tak před rozšířením onemocnění covid-19. Není-li tedy uvedeno jinak, tato zpráva 
nezohledňuje vývoj opatření či další změny, k nimž došlo v rámci odezvy na pandemii. 

Přístup k důkazním informacím a otázky důvěrnosti 

22 Právo provádět audit a oprávnění k tomuto auditu výkonnosti vyplývají
z obecných ustanovení článku 287 SFEU7, který uděluje EÚD právo na úplný přístup 
k veškeré dokumentaci, která je nezbytná pro splnění auditního úkolu. S odvoláním na 
důvěrnost však zaměstnanci SRB začernili v dokumentech všechny informace a údaje, 
které by nám umožnily určit banku, na niž se plán řešení krize ve vzorku vztahoval. 
Nebyli jsme proto s to ověřit výpočty MREL (související s údaji ECB, viz bod 23), 
posoudit zásadnost funkcí bank či vyhodnotit, zda SRB posuzoval zásadnost funkcí bank 
v plánech řešení krize jednotně. Nicméně ve srovnání s předchozím auditem se přístup 
k informacím zlepšil, neboť místo vybraných kapitol jsme měli k dispozici celé plány 
řešení krize. 

23 Kromě toho jsme nezískali přístup k následujícím dokumentům, které mají původ
v ECB, ale uchovává je i SRB: i) ozdravným plánům bank a ii) připomínkám ECB 
k návrhům plánů řešení krize, které vypracoval SRB. O tyto dokumenty jsme SRB žádali 
od samého počátku auditu. V okamžiku, kdy nás SRB informoval, že ECB souhlasila 
s tím, abychom do těchto dokumentů nahlíželi ve fyzické datové místnosti v prostorách 
SRB, byla v platnosti opatření omezující volný pohyb osob v souvislosti s onemocněním 
covid-19, což nám znemožnilo dokumenty prostudovat. SRB nás po konzultaci s ECB 
informoval, že kvůli bezpečnosti údajů neexistuje žádná dohoda o zpřístupnění těchto 
dokumentů ve virtuální datové místnosti. 

24 Jinak jsme pro připomínky a závěry v této zprávě měli dostatek důkazních
informací. 

7 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, C 202, 7.6.2016, p. 1. 



16 

 

 

Připomínky 

Rámec politiky byl posílen, ale v některých zásadních oblastech 
přetrvávají nedostatky 

25 SRB vypracoval podrobné politiky, které zajišťují kvalitu a jednotnost plánů řešení 
krize bank v jeho působnosti a případných opatření k řešení krize v nich. Tyto politiky, 
které se přijímají na výkonném zasedání SRB, jsou stanoveny v příručce pro plánování 
řešení krize, v dokumentu o interních politikách SRB a také v horizontálních 
technických dokumentech. Obsah těchto technických dokumentů, vydaných v letech 
2016 až 2019, byl začleněn do aktualizace příručky v roce 2019, i když méně 
podrobným způsoben. Byly vypracovány i samostatné dokumenty týkající se MREL a 
v dubnu 2020 vydal SRB podrobný dokument o svých „očekáváních od bank“ (viz 
obrázek 5). 

Obrázek 5 – Soustava politik SRB 

 
Zdroj: EÚD. 

26 Kromě politiky týkající se MREL se v období, na něž se vztahuje náš audit, orgány 
příslušné k řešení krize nemusely těmito politikami v plánech pro méně významné 
banky řídit. Nicméně vzhledem k jejich významu pro všechny kategorie bank je mohly 
orgány příslušné k řešení krize využít jako východiska při práci na vlastních politikách. 

27 SRB své politiky seskupil do osmi oblastí, které odrážejí proces, kterým se řešení 
krize plánuje (viz obrázek 6). Tyto politiky byly vypracovány v úzké spolupráci s orgány 
příslušnými k řešení krize. 

Příručka pro 
plánování 

řešení krize

Horizontální 
technické 

dokumenty

Politiky týkající 
se MREL

Očekávání 
od bank



17 

Obrázek 6 – Proces plánování řešení krize 

Poznámka: v příručce pro plánování řešení krize se každé z těchto oblastí věnuje zvláštní kapitola. 

Zdroj: SRB. 

28 Ve zvláštní zprávě z roku 2017 jsme dospěli k závěru, že SRB nemá úplný systém
politik pro plánování řešení krize. Doporučili jsme i) učinit příručku pro plánování 
řešení krize závaznou, ii) vypracovat jasné a jednotné politiky týkající podstatných 
překážek a MREL a iii) zahrnout do příručky pokyny týkající se všech scénářů řešení 
krize. 

29 Posuzovali jsme tedy, zda:

a) SRB přijal všechny příslušné politiky potřebné k přípravě plánů řešení krize bank,
které spadají do jeho působnosti;

b) vypracované politiky mají uspokojivou kvalitu.

Stále chybí několik důležitých politik vztahujících se na banky 
v působnosti SRB 

30 Politiky stanovené v příručce mají sloužit jako vodítko pro vnitřní týmy příslušné
k řešení krize, když vypracovávají plány řešení krize pro významné banky. Příručka 
nebyla označena jako povinná. Rovněž jsme zjistili, že vnitřní týmy nejsou povinny 
v plánu řešení krize odůvodňovat jakoukoli odchylku od manuálu, a také jsme 
v žádném z plánů zařazených do vzorku takové odůvodnění nenalezli. 
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31 Přezkoumali jsme politiky SRB a podle stavu v dubnu 2020 jsme zjistili, několik
z nich chybělo. Zaprvé neexistovala žádná politika týkající se „finanční kontinuity“. 
Zajistit financování poté, co je řešení krize zahájeno, má zásadní důležitost, neboť 
například kvůli nejistotě o životaschopnosti banky může banka obtížně získávat 
likviditu potřebnou k refinancování svých závazků, když nastane jejich splatnost. 
Význam této otázky je možno doložit na příkladu selhání Hypo Real Estate: německé 
orgány veřejné správy musely v roce 2008 poskytnout likviditu ve výši 145 miliard EUR. 
SRB se domnívá, že vypracování politik v této oblasti je víceletý projekt, jehož 
dokončení nepředpokládá před rokem 2022. A konečně, dokument SRB „Očekávání od 
bank“ (viz bod 25) stanoví, že banky mají prokázat svou způsobilost v oblasti finanční 
kontinuity do roku 2023. 

32 S finanční kontinuitou při řešení krize úzce souvisí veřejný mechanismus jištění.
SRB by mohl takový mechanismus jištění dočasně využít k zajištění financování banky, 
která byla prohlášena za banku v selhání nebo jejíž selhání je pravděpodobné. 
V prosinci 2019 se Euroskupina v zásadě dohodla na tom, že evropský mechanismus 
stability poskytne pojistku ve výši kolem 65–70 miliard EUR. Plánovaná změna Smlouvy 
o zřízení Evropského mechanismu stability8 nebyla dosud podepsána. Jištění má
nahradit nástroj přímé rekapitalizace, na nějž bylo v Evropském mechanismu stability
vyčleněno 60 miliard EUR. Odborníci tvrdí, že jištění by nemuselo dostačovat na pokrytí
potřeb financování v souvislosti s řešením krize bank, zejména pokud jde o zajištění
likvidity, a vyzývají k dalším opatřením9.

33 Zadruhé, pro oblast řešení krize neexistovala žádná politika týkající se „správy a
řízení a komunikace“. To se například týká struktury správy a řízení, která je potřebná 
k poskytování údajů, a také účinného dohledu a rozhodování při plánování řešení krize 
a v době krize. Jelikož mnoho rozhodnutí je třeba přijmout v mimořádně krátké době, 
je spolehlivá struktura správy a řízení a komunikace zásadně důležitá. 

8 Smlouva o zřízení Evropského mechanismu stability mezi Belgickým královstvím, Spolkovou 
republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským 
královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, 
Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maltou, 
Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou 
Slovinsko, Slovenskou republikou a Finskou republikou, podepsaná 2.2.2012. 

9 Viz například: Providing funding in resolution: Unfinished business even after Eurogroup 
agreement on EMU reform, Demertzis a Wolff, Bruegel, 7. prosince 2018 nebo Banking 
Union: Towards new arrangements for the provision of liquidity in resolution, Deslandes a 
Magnus, Evropský parlament, PE 624.402, červenec 2019. 
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34 Zatřetí, neexistovala žádná jednotící politika týkající se „požadavků na 
poskytování informací“. Týká se to například údajů, které jsou banky povinny 
poskytovat SRM za účelem provádění nástrojů k řešení krize nebo z nichž vychází 
oceňování aktiv v případě řešení krize. „Přesná ocenění mají pro celkový úspěch řešení 
krize banky zásadní význam. Nepřesná ocenění mohou prodloužit finanční potíže nebo 
přimět akcionáře a věřitele k podání žaloby a požadování náhrady.“10 

35 A konečně, příručka pro plánování řešení krize neobsahovala žádnou politiku, 
která by určovala subjekty ve skupině, na které by se opatření k řešení krize uplatnila 
(tzv. vstupní bod, viz bod 10). Vstupní bod určuje, kolik orgánů příslušných k řešení 
krize bude vykonávat své pravomoci a používat nástroj k řešení krize. Při řešení krize 
v jednom subjektu skupiny (jeden vstupní bod) má pravomoci pouze jeden orgán, 
zatímco řešení krize ve více subjektech skupiny (více vstupních bodů) provádí více než 
jeden orgán příslušný k řešení krize. 

36 SRB hodlá v roce 2020 vydat nebo aktualizovat své politiky v řadě oblastí. Jako 
první krok zveřejnil na konci dubna 2020 dokument, který stanoví jeho „očekávání od 
bank“. Tento dokument však zatím neobsahuje podrobné politiky týkající se výše 
uvedených aspektů. 

Stanovené politiky trpí určitými nedostatky 

37 Posuzovali jsme kvalitu politik, které platily během kontrolovaného období, a 
nalezli jsme nedostatky týkající se tří oblastí: i) posouzení veřejného zájmu, ii) určení 
podstatných překážek způsobilosti k řešení krize a iii) uplatňování požadavku MREL a 
nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů. 

Posouzení veřejného zájmu 

38 Jednou z podmínek pro řešení krize banky, která je prohlášena za banku, která je 
v selhání nebo jejíž selhání je pravděpodobné, je, aby řešení krize bylo ve veřejném 
zájmu, tj. účelů řešení krize by nebylo dosaženo ve stejné míře, pokud by banka byla 

                                                       
10 Hloubková analýza vyžádaná výborem ECON, Valuation reports in the context of banking 

resolution: What are the challenges?, Willem Pieter de Groen, Evropský parlament, 
PE 624.418, červen 2018. 
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likvidována podle vnitrostátního insolvenčního práva. Jako příklady takových účelů 
řešení krize lze uvést: 

— zajistit kontinuitu zásadních funkcí banky, 

— zabránit významným nepříznivým dopadům na finanční stabilitu, 

— chránit pojištěné vklady,  

— chránit veřejné finanční prostředky. 

39 Z tohoto důvodu musí dotčený orgán příslušný k řešení krize posoudit veřejný 
zájem. Podle studie provedené na žádost Komise několik zainteresovaných subjektů 
uvedlo, že toto posouzení by mělo být v celé EU jednotnější11. Někteří rovněž 
nesouhlasí s názorem SRB, že „řešení krize je jen pro menšinu, nikoli pro většinu“. SRB 
s přihlédnutím k populaci bank v eurozóně zastává názor, že kvůli posouzení veřejného 
zájmu se opatření k řešení krize budou nakonec vztahovat pouze na několik bank, 
neboť většina bank bude likvidována podle vnitrostátního insolvenčního práva12.  

40 Pokud jde o posouzení toho, zda některé funkce banky mají zásadní význam (viz 
bod 03), zjistili jsme, že politika SRB nestanoví jasně vymezené prahové hodnoty (jako 
je například procento podílu na trhu). Na základě svého průzkumu a rozhovorů se 
zástupci orgánů příslušných k řešení krize a také přezkumu dokumentů SRB jsme 
dospěli k závěru, že vnitřní týmy příslušné k řešení krize zásadní funkce neposuzují 
jednotně. Tato nejednotnost a nedostatek jasných pokynů vytváří riziko, že SRB funkci 
neoznačí jako zásadní, ačkoli selhání banky by mělo na reálnou ekonomiku reálný 
dopad. 

41 Pokud jde o cíl řešení krize, kterým je ochrana pojištěných vkladů, zjistili jsme 
následující: jestliže se vyhodnotí, že vnitrostátní systémy pojištění vkladů zřízené v 
členských státech nejsou pro případ řešení krize dostatečně finančně zajištěny, 
znamená to, že pojištěné vklady nejsou dobře chráněny. To však není pro SRB 
dostatečným důvodem pro to, aby se domníval, že řešení krize dotčené banky je ve 
veřejném zájmu. 

42 Pokud jde o ochranu veřejných finančních prostředků, konstatujeme, že pravidla 
sdílení zátěže mezi i) akcionáři a některými věřiteli a ii) veřejným sektorem se liší 

                                                       
11 Study on the differences between bank insolvency laws and on their potential 

harmonisation, VVA, Grimaldi & Bruegel, listopad 2019. 

12 https://srb.europa.eu/en/node/622. 

https://srb.europa.eu/en/node/622
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v závislosti na tom, zda se uplatní řešení krize nebo vnitrostátní úpadkové řízení (viz 
obrázek 7): 

— v souladu s právním základem může být veřejná podpora při řešení krize 
z Jednotného fondu pro řešení krizí bank poskytnuta pouze tehdy, pokud byly 
ztráty banky pokryty rekapitalizací z vnitřních zdrojů v rozsahu nejméně 8 % jejích 
celkových závazků a kapitálu. Příspěvek z Jednotného fondu pro řešení krizí je 
v zásadě omezen na 5 % celkových závazků a kapitálu banky13. Mezinárodní 
měnový fond navrhl zavést výjimku z důvodu finanční stability14, tj. výjimku, která 
se má využívat pouze v době krize celé eurozóny nebo celostátní krize. Podle 
našeho průzkumu většina orgánů příslušných k řešení krize (60 %) s tímto 
návrhem souhlasí; 

— je-li banka likvidována podle vnitrostátního insolvenčního práva, mohou členské 
státy rovněž považovat za nezbytné poskytnout veřejnou podporu. V souladu se 
sdělením Komise o bankovnictví15 se požadavky na sdílení zátěže vztahují na 
akcionáře a držitele podřízených nástrojů: jsou povinni přispět na náklady 
opatření v plné výši. Na rozdíl od scénáře spočívajícího v řešení krize držitelé 
přednostních dluhů nejsou povinni přispět. Mezinárodní měnový fond doporučil 
zavést přísnější zásady sdílení zátěže v rámci pravidel státní podpory16. 

                                                       
13 Pokud jsou splněny určité podmínky, stanovené v čl. 27 odst. 10) SRMR, může překročit 

5 %. 

14 2018 Euro Area Policies: Financial Sector Assessment Program – Technical Note – Bank 
Resolution and Crisis management, Mezinárodní měnový fond, červenec 2018, s. 7. 

15 Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank 
v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna 2013 („sdělení o bankovnictví“), Úř. věst. C216, 
30.7.2013, s. 1. 

16 2018 Euro Area Policies: Financial Sector Assessment Program – Technical Note, Bank 
Resolution and Crisis management, Mezinárodní měnový fond, červenec 2018, s. 7. 
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Obrázek 7 – Požadavky na rekapitalizaci z vnitřních zdrojů při řešení krize 
(BRRD) a v rámci státní podpory (sdělení o bankovnictví)17 

 
Zdroj: EÚD na základě citovaného právního základu. 

43 Jak dokládá třetí řádek obrázku 7, na základě současné politiky Komise, 
formulované v jejím sdělení o bankovnictví, může být ve vnitrostátním úpadkovém 
řízení poskytnuto více veřejné (státní) podpory, než je tomu v případě řešení krize. Má 
to svůj význam, když se rozhoduje o tom, co je ve veřejném zájmu. Existují dva druhy 
posouzení, jedno provádí SRB a druhé Komise: 

— v souladu s cíli řešení krize (viz bod 38) by SRB měl posoudit, zda by selhání banky 
mělo významné nepříznivé důsledky pro finanční stabilitu, a na nejnižší míru 
omezit poskytnutí mimořádné veřejné finanční podpory; 

— Komise by před tím, než schválí státní podporu, kterou by členský stát poskytl 
v průběhu likvidace banky ve vnitrostátním úpadkovém řízení, měla posoudit, zda 
by tato podpora byla nutná k tomu, aby se napravila vážná porucha 
v hospodářství některého členského státu. V jednom ze svých předchozích auditů 
jsme konstatovali, že Komise se domnívá, že členské státy mohou nejlépe prvotně 
posoudit, zda neřízené opuštění trhu určitou bankou ohrozí finanční stabilitu 
(nebo v daném členském státě způsobí jinou vážnou poruchu v hospodářství). 
Rovněž jsme zjistili, že Komise nezpochybňovala tvrzení členských států, že možné 
selhání banky ohrožuje finanční stabilitu18. 

                                                       
17 Zvláštní zpráva EÚD č. 21/2020 „Kontrola státní podpory pro finanční instituce v EU: je 

zapotřebí prověřit její účelnost“ (www.eca.europa.eu). 

18 Zvláštní zpráva EÚD č. 21/2020 „Kontrola státní podpory pro finanční instituce v EU: je 
zapotřebí prověřit její účelnost“, body 66 a 68 (www.eca.europa.eu). 

Podle BRRD 
(Články 44 a 101 BRRD)

Podle pravidel státní podpory 
(bod 44 sdělení o bankovnictví)

 Rekapitalizace z vnitřních zdrojů od akcionářů, 
držitelů podřízeného dluhu a držitelů 
přednostních dluhů včetně (nepojištěných) 
vkladatelů

 Minimální požadavek na rekapitalizaci 
z vnitřních zdrojů: nejméně 8 % celkových 
závazků

 Omezení podpory z veřejných zdrojů: buď na 5 
% celkových závazků, nebo na výši prostředků, 
které má fond pro řešení krizí k dispozici

 Žádná rekapitalizace z vnitřních zdrojů od 
držitelů přednostních dluhů a vkladatelů

 Žádný minimální požadavek na rekapitalizaci 
z vnitřních zdrojů

 Žádné omezení podpory z veřejných zdrojů
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44 V nedávných případech selhání bank SRB stanovil, že banky mohou být 
zlikvidovány v běžném úpadkovém řízení, aniž by to vyvolalo významné nepříznivé 
dopady na finanční stabilitu, a dospěl tudíž k závěru, že využití nástrojů k řešení krize 
není odůvodněno žádným veřejným zájmem. Komise však později schválila státní 
podporu se zdůvodněním, že likvidace těchto bank v běžném úpadkovém řízení by 
představovala vážné narušení hospodářství. MMF konstatuje, že „sladěním požadavků 
na sdílení zátěže platných v případě úpadkového řízení s požadavky platnými v případě 
řešení krize poté, co by do rámce byla začleněna alternativní flexibilita s výjimkou 
z důvodu finanční stability, by se snížila nejistota a omezily současné pobídky, aby 
členské státy hledaly způsoby, jak řešit situaci významných institucí v selhání v rámci 
vnitrostátního insolvenčního řízení“19. V neposlední řadě Evropský parlament ve svém 
usnesení o bankovní unii z roku 2020 uvedl, že „je třeba zajistit rovné podmínky a 
důsledné posuzování veřejného zájmu“20. 

45 Další otázka, která se v diskusi o této oblasti stává stále důležitější, je sladění 
vnitrostátních insolvenčních předpisů ve vztahu k bankám21. Z 18 orgánů příslušných 
k řešení krize, které odpověděly na náš průzkum, 14 uvedlo, že by bylo užitečné nebo 
velmi užitečné, kdyby byly vnitrostátní insolvenční režimy pro banky sladěny. Například 
„podmínky pro zahájení vnitrostátních insolvenčních řízení nejsou ve většině zemí 
sladěny s podmínkami pro zahájení řešení krize, a to zejména podmínky, které 
odůvodňují rozhodnutí, že banka je v selhání nebo její selhání je pravděpodobné“22. 
Dosáhnout sladění je však složitý proces, neboť se dotýká oblastí práva, které zůstávají 
v působnosti členských států (například právo obchodních společností). 

46 Plán řešení krize by měl zohledňovat řadu relevantních scénářů, včetně toho, že 
selhání může být specifické pro danou banku nebo že k němu může dojít v době širší 
finanční nestability nebo událostí se systémovým dopadem. SRB však zastává názor, že 
SRMR (článek 8) nepředepisuje, aby tyto události byly zohledněny ve fázi, kdy se 
posuzuje veřejný zájem, v případech, kdy je upřednostňovanou strategií použití 
vnitrostátního insolvenčního práva. SRB tedy v příručce pro plánování řešení krize 

                                                       
19 2018 Euro Area Policies: Financial Sector Assessment Program – Technical Note, Bank 

Resolution and Crisis management, Mezinárodní měnový fond, červenec 2018, s. 21. 

20 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 o bankovní unii – výroční zpráva 
za rok 2019 (2019/2130(INI)), P9_TA(2020)0165, bod 49. 

21 Viz například článek Eurofi od Elke König – Why we need an EU liquidation regime for banks, 
5.9.2018 (www.srb.europa.eu/en/node/622). 

22 Tamtéž poznámka pod čarou 11. 
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tento aspekt neobjasňuje (viz bod 28). Některé orgány příslušné k řešení krize předpis 
vykládají odlišně. Komise připouští, že existuje určitý volný prostor pro výklad. 

Pokyny k určení podstatných překážek způsobilosti k řešení krize 

47 Jednotný soubor pravidel vyžaduje, aby SRM posoudil, zda banka je či není
způsobilá k řešení krize. Banka se považuje za způsobilou k řešení krize, pokud ji lze 
proveditelně a věrohodně likvidovat podle obvyklého insolvenčního práva nebo řešit 
její krizi uplatněním opatření a pravomocí k řešení krize. Proto musí orgán příslušný 
k řešení krize posoudit, zda existují překážky bránící řešení krize banky. Orgán příslušný 
k řešení krize je také povinen včas oznámit orgánu EBA, když se má za to, že banka je 
k řešení krize nezpůsobilá. 

48 Jakmile SRB dospěje k závěru, že překážka je podstatná, zahájí správní řízení, aby
dotčená banka situaci napravila (viz obrázek 8). Správního řízení se účastní několik 
subjektů. Může trvat 12 a více měsíců, než banka předloží konečný plán, jak hodlá 
podstatnou překážku odstranit. 

Obrázek 8 – Kroky vedoucí k odstranění podstatných překážek v bankách 
v působnosti SRB 

Zdroj: EÚD, upraveno na základě údajů SRB. 

49 Podle doporučení v naší zvláštní zprávě č. 23/2017 (viz bod 28) vydal SRB v září
2018 politiku týkající se identifikace a řešení překážek způsobilosti k řešení krize. SRB 
tuto politiku uplatnil na menší část plánů řešení krize, které byly vypracovány v roce 
2019. SRB své pokyny pro vnitřní týmy příslušné k řešení krize, a zejména pokyny, jak 
má být jeho metodika používána v praxi, zdokonaluje. 

50 Podle politiky z roku 2018 by vnitřní týmy měly jako první určit potenciální
překážky. Pak by měly na škále od nízkého po vysoký posoudit i) dopad potenciálních 

SRB vede konzultace 
s orgány dohledu a 
orgány příslušnými 
k řešení krize 

KROK 1

SRB označí 
podstatnou 
překážku

Zpráva SRB 
o podstatné překážce 
se zašle bance

KROK 4
Banka navrhne 
opatření, jak 
překážku 
odstranit

Orgán příslušný 
k řešení krize vydá 
prováděcí akt

Banka předloží 
prováděcí plán
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pravomoci a stanoví 
opatření 

KROK 2 KROK 3
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překážek na strategii řešení krize a ii) pravděpodobnost jejich výskytu. Politika sice 
obsahuje matici, která ukazuje, kdy by toto posouzení mělo vést k závěru, že se jedná 
o podstatnou překážku, ale ve skutečnosti je jen orientační. Například potenciální 
překážky, jejichž dopad a pravděpodobnost výskytu byly vyhodnoceny jako vysoké, se 
automaticky nepovažují za podstatné překážky. 

51 Posouzení jsou tedy takové povahy, že vnitřní týmy uplatňují ve značném rozsahu 
svůj úsudek a mají značný prostor pro uvážení. Kromě toho SRB před tím, než překážku 
prohlásí za podstatnou, zohledňuje řadu skutečností. Pokud má banka například 
důvěryhodný plán, jak řešit zjištěné potenciální překážky, nemusí být překážka nutně 
považována za podstatnou. SRB ve skutečnosti považuje odstraňování překážek 
způsobilosti k řešení krize za postupný proces mezi bankami a SRB, který může nějakou 
dobu trvat. 

52 Tato politika je potvrzena v dokumentu SRB „Očekávání od bank“ (Expectations 
for Banks) (viz bod 25): ten stanoví, že banky by měly nejpozději do konce roku 2023 
postupně vybudovat svou způsobilost ve všech sedmi oblastech23 popsaných 
v dokumentu, a to bez ohledu na svou míru rizika, velikost nebo složitost. Na základě 
dohody může banka svou způsobilost vybudovat i ve lhůtě po roce 2023. Pro srovnání, 
na banky v působnosti Bank of England se vztahují přísnější lhůty, protože by všechny 
měly být způsobilé k řešení krize do 1. ledna 202224. 

53 Vůdčí zásadou těchto očekávání je spolupráce, tj. SRB a banky spolupracují na 
tom, aby dosáhly způsobilosti k řešení krize. Banky by měly vypracovat pracovní plán a 
vlastní hodnocení pokroku při jeho provádění, aby byl plán plněn v daných lhůtách. 
Z 18 orgánů příslušných k řešení krize, které odpověděly na náš průzkum, se 17 
domnívá, že to je vhodný postup. Hrozí však riziko, že motivace banky spolupracovat se 
SRB na odstraňování překážek může být malá, zejména v případě podnikatelských 
modelů, například pokud SRB plánoval použít nástroj převodu činnosti (viz obrázek 3). 

54 Kromě toho jednotný soubor pravidel taková přechodná období nepředpokládá. 
Vyžaduje jasný závěr o tom, zda je banka způsobilá k řešení krize (viz bod 09), což zase 
vyžaduje, aby byly předem stanoveny případné podstatné překážky. To potvrzuje 

                                                       
23 Jde o tyto oblasti: správa a řízení, schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, 

likvidita a financování při řešení krize, provozní kontinuita a přístup ke službám 
infrastruktury finančního trhu, požadavky na informační systémy a data, komunikace a 
oddělitelnost a restrukturalizace. 

24 Bank of England, Policy Statement: The Bank of England’s approach to assessing 
resolvability, červenec 2019. 
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i rozhodnutí orgánu EBA z roku 2018, v němž se uvádí, že identifikace potenciálních 
překážek, aniž je stanoveno, zda jsou podstatné, není v souladu s jednotným souborem 
pravidel. Orgán EBA dospěl k závěru, že jakýkoli přijatý plán řešení krize musí zahrnovat 
podrobný popis posouzení způsobilosti k řešení krize. Tento podrobný popis musí 
obsahovat veškeré zjištěné podstatné překážky způsobilosti k řešení krize25. 

55 Vzhledem k postupnému procesu, který SRB zvolil a který vedl k tomu, že nebyly 
stanoveny podstatné překážky, SRB ještě orgánu EBA nezaslal žádné oznámení (viz 
bod 47) a orgány příslušné k řešení krize nezaslaly žádné oznámení o méně 
významných institucích. 

56 V dokumentu vydaném Oddělením pro podporu správy ekonomických záležitostí 
Evropského parlamentu26 na konci roku 2019 se konstatovalo, že do října 2019 žádný 
z plánů řešení krize neobsahoval plně rozpracované posouzení překážek způsobilosti 
k  řešení krize. Dále se v něm uvádělo, že to vyvolává obavy o připravenosti bank na 
možné řešení krize v nadcházejících letech. 

Pokyny k MREL a rekapitalizaci z vnitřních zdrojů 

57 Jedním z klíčových nástrojů, který posiluje způsobilost k řešení krize, je právní 
požadavek, aby všechny banky splnily cíle MREL stanovené jejich orgánem příslušným 
k  řešení krize (viz bod 08). Banky jsou povinny udržovat určitý objem vlastního kapitálu 
a dalších způsobilých závazků, aby byly schopny absorbovat ztráty a obnovit svou 
kapitálovou pozici bez využití veřejných prostředků. 

58 V souladu s jednotným souborem pravidel musí banky splnit své cíle, pokud jde 
o MREL, do roku 2024, avšak do ledna 2022 musí splnit průběžný cíl, neboť vydávat 
cenné papíry typu MREL pro ně může být náročné. 

59 SRB a orgány příslušné k řešení krize mají povinnost stanovenou předpisy vydat 
formální rozhodnutí o MREL pro každou banku. Osm z 18 orgánů příslušných k řešení 
krize (44 %), které odpověděly na náš průzkum, se domnívá, že takový formalismus 
není smysluplný, když se požadavek MREL rovná obezřetnostním kapitálovým 
požadavkům, jak je tomu obvykle v případě, když má být banka likvidována podle 

                                                       
25 Rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví o urovnání sporu, určené Jednotnému 

výboru pro řešení krizí a Banca Naţională a României, 27. dubna 2018. 

26 Hloubková analýza vyžádaná výborem ECON, Impediments to resolvability of banks? 
Banking Union Scrutiny, Willem Pieter de Groen, Oddělení pro podporu správu 
ekonomických záležitostí Evropského parlamentu, PE 634.358, prosinec 2019. 
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vnitrostátního insolvenčního práva. K těmto osmi orgánům příslušným k řešení krize 
patří orgány s největším počtem bank. Pro všechny zúčastněné strany (SRB, orgány 
příslušné k řešení krize a banky) to vytváří administrativní zátěž. 

60 SRB zveřejnil politiku týkající se MREL platnou pro cyklus plánování řešení krize 
roku 2018 v listopadu 2018 a aktualizoval ji v lednu 2019 (viz bod 28). V květnu 2020 
zveřejnil také politiku týkající se MREL platnou pro cyklus plánování řešení krize roku 
2020. Většina provedených změn (viz příloha II pro srovnání) plyne z revidovaného 
SRMR27. Zatím není známo, jak tyto legislativní změny ovlivní cíle MREL v krátkodobém 
a střednědobém až dlouhodobém výhledu. SRB rovněž oznámil, že se chystá posoudit 
možný dopad pandemie covid-19 na přechodná období, která jsou potřebná, aby byly 
cíle pro MREL nakonec splněny (viz bod 58). 

61 Z revidovaného právního rámce vyplývají mimo jiné následující změny: 

— již není povinné zahrnout do výpočtu cílové hodnoty MREL rezervu tržní důvěry. 
Výbor SRB však hodlá tuto rezervu nadále uplatňovat; 

— revidovaná BRRD28 zavádí povinný pevný MREL pro tři kategorie bank29; 

— revidovaná BRRD vyžaduje minimální úroveň podřízenosti (8 % celkových závazků 
a kapitálu). Podřízenost znamená, že část cíle MREL musí být splněna pomocí 
podřízených závazků, a tudíž nikoli pouze pomocí přednostního dluhu. Náklady na 
vydávání podřízeného dluhu jsou obvykle vyšší. 

62 Jelikož právní základ obsahuje volitelná ustanovení nebo některá ustanovení 
neobsahuje, orgány příslušné k řešení krize stanovují MREL různě (viz rámeček 1). 

                                                       
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/877 ze dne 20. května 2019, kterým se 

mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a schopnost 
rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků, Úř. věst. L 150, 7.6.2019, s. 226, 
platné od 28. prosince 2020. 

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se 
mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních 
podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES, Úř. věst. L 150, 
7.6.2019, s. 296. 

29 Orgány příslušné k řešení musí klasifikovat banky do čtyř kategorií. Jsou to i) globální 
systémově významné banky, ii) nejvýznamnější banky, iii) jiné systémově významné 
subjekty a iv) všechny banky, které nepatří do žádné z předchozích kategorií. Závazný pevný 
MREL se vztahuje na první tři kategorie.  
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Rámeček 1 

Příklad odlišných postupů, kterými se stanoví MREL 

Z kvantitativní zprávy orgánu EBA o MREL z roku 202030 vyplývá, že kvůli 
chybějícímu požadavku na povinnou podřízenost se postupy v této oblasti mezi 
orgány příslušnými k řešení krize v EU liší. Některé vyžadují, aby byl cíl MREL 
splněn v plném rozsahu prostřednictvím podřízených závazků, zatímco SRB 
požaduje v závislosti na složitosti banky minimální míru podřízenosti ve výši 12 % 
až 16 % celkového objemu rizikové expozice. Závazný požadavek pro některé 
kategorie banky byl nedávno zaveden 
s revizí BRRD. 

Podle téže zprávy nestanoví český orgán příslušný k řešení krize standardní výši 
rezervy tržní důvěry. Švédský orgán příslušný k řešení krize nekalibruje MREL 
v případě převodu aktiv. Rumunský orgán příslušný k řešení krize neumožňuje 
započítávat do MREL vklady. Polský orgán do MREL nezapočítává kapitál a závazky 
v držení retailových investorů31, avšak SRB ano. 

63 Když banka selže, pak bez ohledu na to, zda bude zlikvidována podle 
vnitrostátního insolvenčního práva nebo bude její krize předmětem řešení, může to mít 
dopad na retailové investory. Nedávné případy bank v selhání Veneto Banca, Banca 
Popolare di Vicenza a Banco Popular vedly k veřejné debatě o tom, zda by do procesu 
rekapitalizace z vnitřních zdrojů měli být zapojeni retailoví investoři. Přednostní dluhy a 
podřízené dluhy bank v EU, které drželi retailoví investoři v eurozóně v roce 2018, 
hlavně majitelé dluhopisů v Itálii (51 %) a Německu (19 %), se odhadovaly na 262 
miliard EUR32. 

64 Politika SRB týkající se nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů popisuje provozní 
otázky související s rekapitalizací cenných papírů (akcií a dluhopisů). Nepopisuje však 
provozní otázky týkající se jiných způsobilých závazků, například vkladů. Kromě toho 
pokyny SRB nestanoví lhůtu, ve které musí být rekapitalizace z vnitřních zdrojů 
dokončena. Pro srovnání, německý orgán příslušný k řešení krize požaduje, aby banky 
v jeho působnosti provedly rekapitalizaci z vnitřních zdrojů ve svém účetnictví do 24 
hodin a byly připraveny zahájit externí provedení vztahující se na majitele dluhopisů a 
akcionáře do 12 hodin. 

                                                       
30 Příloha 5 kvantitativní zprávy orgánu EBA o MREL, EBA/Rep/2020/07. 

31 Tamtéž. 

32 Statement of the EBA and ESMA on the treatment of retail holdings of debt financial 
instruments subject to the Bank Recovery and Resolution Directive, květen 2018. 
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65 Podle jednotného souboru pravidel má orgán příslušný k řešení krize při 
posuzování proveditelnosti a důvěryhodnosti upřednostňované strategie řešení krize 
(tj. jaký nástroj se má použít, viz obrázek 3) posuzovat také případné varianty 
navrhované v rámci této strategie. To je obzvláště důležité v případech, kdy není 
zajištěno financování při řešení krize (viz bod 31), neboť hrozí, že se řešení krize 
nezdaří. V případě použití nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů však politika SRB 
dostatečně nezdůrazňuje, že je třeba, aby vnitřní týmy příslušné k řešení krize 
posoudily alternativní strategie. 

Při plánování řešení krize bylo dosaženo pokroku, avšak ještě 
není v souladu s požadavky právních předpisů 

66 Plány řešení krize vypracované orgány příslušnými k řešení krize by měly být plně 
v souladu s jednotným souborem pravidel a SRB musí stanovit datum, k němuž mají 
být vypracovány první plány řešení krize. Podle SRMR by měly být plány řešení krize 
obecně aktualizovány nejméně jednou ročně. 

67 Jak je uvedeno v bodě 06, SRB zodpovídá za dohled nad činností orgánů 
příslušných k řešení krize v souvislosti s méně významnými bankami. Za tímto účelem 
je SRB oprávněn vydávat obecné směry a obecné pokyny k úkolům, které mají orgány 
příslušné k řešení krize vykonávat. V souladu s rámcem pro spolupráci dohodnutým 
mezi SRB a orgány příslušnými k řešení krize by SRB měl rovněž posoudit jejich plány 
řešení krize. 

68 Posuzovali jsme, zda: 

a) v porovnání s výsledky našeho předchozího auditu se zlepšila kvalita plánů řešení 
krize přijatých SRB, tj. zda se zvýšil počet požadavků stanovených v jednotném 
souboru pravidel, které plány splňovaly; 

b) SRB schválil plány řešení krize pro banky ve své působnosti včas; 

c) SRB analyzoval plány pro méně významné banky předložené orgány příslušnými 
k  řešení krize jednotným způsobem. 

Kvalita plánů řešení krize bank v působnosti SRB se zlepšila 

69 Na základě vzorku šesti plánů řešení krize z cyklu roku 2018 jsme posuzovali, zda 
splňují požadavky stanovené v jednotném souboru pravidel. Za tímto účelem jsme 
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vybrali 179 těchto požadavků, které jsme seskupili podle oblastí (viz obrázek 6) a 
ověřili jejich splnění. 

70 Z našich výsledků vyplývá, že bylo splněno 60 % požadavků (viz tabulka 2). Ve 
srovnání s výsledky našeho předchozího auditu, jehož předmětem byl vzorek plánů 
z cyklu roku 2016, který splňoval jen 14 % požadavků, je to zlepšení. Kromě toho 
nebylo splněno 30 % požadavků (2017: 64 %) a 10 % bylo splněno částečně (2017: 
22 %). 

Tabulka 2 – Výsledky auditu podle oblastí 

Byly požadavky splněny? (podle 
jednotlivých oblastí) Ano (v %) Ne (v %) Částečně (v %) 

Strategická obchodní analýza 65 % 23 % 13 % 

Strategie řešení krize 78 % 16 % 6 % 

MREL 70 % 27 % 2 % 

Finanční a provozní kontinuita 47 % 39 % 13 % 

Komunikace a informace 32 % 39 % 30 % 

Posouzení způsobilosti k řešení krize 51 % 40 % 9 % 

Celkové shrnutí plánu 57 % 38 % 5 % 

Součet (plány r. 2018) 60 % 30 % 10 % 
Zdroj: EÚD. 

71 Stav plánů ve vzorku se značně různil, od 80 % (plán 1) po 40 % (plán 6) splněných 
požadavků, jak je vidět v tabulce 3. 

Tabulka 3 – Výsledky auditu podle plánů řešení krize 

Byly požadavky splněny? 
(podle jednotlivých plánů) Ano (v %) Ne (v %) Částečně (v %) 

Plán 1 80 % 16 % 4 % 

Plán 2 65 % 28 % 6 % 

Plán 3 60 % 24 % 15 % 

Plán 4 58 % 33 % 10 % 

Plán 5 53 % 42 % 5 % 

Plán 6 40 % 41 % 19 % 

Součet (plány r. 2018) 60 % 30 % 10 % 
Zdroj: EÚD. 
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72 V tabulce 4 uvádíme příklady požadavků v jednotném souboru pravidel, které 
plány řešení krize v našem vzorku nesplnily. 

Tabulka 4 – Příklady nesplněných požadavků stanovených předpisy 

Požadavky podle oblasti Příklady 

Strategická obchodní 
analýza 

V žádném z plánů řešení krize nebylo vysvětleno, jak lze 
oddělit zásadní funkce a hlavní linie podnikání. 

MREL 

MREL byl stanoven výhradně na konsolidované úrovni, 
nikoli na úrovni jednotlivých subjektů. Tím vzniká riziko, že 
MREL nebude stanoven pro relevantní subjekty bankovní 
skupiny nebo v nich vytvořen. Ještě důležitější je to 
v případě bank, které provozují přeshraniční činnost. 

Finanční a provozní 
kontinuita 

V žádném z plánů nebylo uvedeno, jaké financování 
strategie řešení krize vyžaduje. Viz též bod 31. 

Komunikace a informace 
Žádný z plánů uspokojivě nepopisuje mechanismus, který 
zajistí, aby informace podle článku 11 BRRD byly aktuální a 
v případě potřeby dostupné. 

Posouzení způsobilosti k 
řešení krize 

Žádný z plánů neobsahoval informace o překážkách 
krátkodobé stabilizace banky nebo o reorganizaci 
podnikatelské činnosti. Tři ze čtyř plánů33 neuvedly, zda by 
strategie řešení krize mohla být uplatněna včas a účinným 
způsobem. 
V žádném z plánů se uspokojivě nepopisoval dopad 
nástrojů k řešení krize na věřitele, protistrany, zákazníky a 
zaměstnance. 
Ve třech z šesti plánů nebylo jasně stanoveno, zda 
v příslušném okamžiku banka je či není způsobilá k řešení 
krize. 

Celkové shrnutí plánu 

Pět ze šesti plánů neobsahovalo časový rámec pro 
provedení významných aspektů plánu. 
Všechny plány obsahovaly nedostatky v mechanismech 
spolupráce a koordinace mezi příslušnými orgány a 
výměny informací. 

Zdroj: EÚD. 

                                                       
33 Ve dvou z šesti případů ve vzorku uváděl plán závěr, že banka by byla likvidována podle 

vnitrostátního insolvenčního práva. 
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73 Kromě příkladů nedostatků popsaných ve výše uvedené tabulce: 

— v žádném z plánů řešení krize ve vzorku jsme nenalezli informace o testu nástroje 
rekapitalizace z vnitřních zdrojů v bankách, ačkoli jsme to v naší zvláštní zprávě 
z roku 2017 doporučovali. Podle nejnovějšího dokumentu SRB „Očekávání od 
bank“ mají banky do roku 2022 vytvořit potřebnou infrastrukturu, která by údaje 
nutné pro provedení takového testu poskytovala; 

— pokud jde o cyklus roku 2018 a roku 2019, SRB určil pouze „potenciální“ překážky 
(proto nebylo posouzeno, zda se jedná či nejedná o podstatné překážky), ačkoli 
příslušný postup pro stanovení podstatných překážek byl u většiny plánů 
k dispozici (viz bod 49). U cyklu plánování řešení krize roku 2020 určí SRB pouze 
potenciální překážky. Jak je uvedeno v bodech 51 a 52, SRB vnímá stanovení 
překážek jako opakující se proces. Dalším výsledkem současného nestanovení 
podstatných překážek je skutečnost, že SRB dosud neurčil vyšší cílové hodnoty 
MREL v důsledku překážek, což je podle právního rámce možné. Do listopadu 
2019 určil SRB cílové hodnoty MREL na konsolidované úrovni pro 85 bank, 
přičemž o přibližně 32 bankách nebylo dosud rozhodnuto. Celkem 48 bank, 
soustředěných převážně v pěti členských státech (Francii, Řecku, Itálii, 
Nizozemsku a Španělsku), nesplňuje hodnotu MREL o 137 miliard EUR. V rámci 
cyklu roku 2018 nepřijal SRB žádné rozhodnutí o interním MREL34. 

74 Posoudili jsme také dva plány (viz bod 19), přijaté později než plány v našem 
prvním vzorku, z hlediska stanovení podstatných překážek, neboť měly být v tomto 
ohledu pokročilejší. Ověřovali jsme, zda byla uplatněna vlastní politika SRB: 

— u jednoho plánu jsme zjistili, že pokyny byly uplatněny pouze v omezeném 
rozsahu. Nebyly stanoveny ani podstatné, ani potenciální překážky. Byl 
vypracován jen seznam bodů s upozorněním, že by se z nich mohly stát 
potenciální překážky; 

— ve druhém případě jsme zjistili nedostatky v uplatňování pokynů. Konkrétně 
vnitřní tým příslušný k řešení krize se odchýlil od doporučení uvedených 
v pokynech, která se týkají hodnocení pravděpodobnosti výskytu (viz bod 50), tím, 
že postupoval dle vlastního uvážení, tj. zohlednil určité zmírňující činitele. Bylo 
například třeba, aby banka ještě více zkrátila dobu potřebnou na předložení údajů 

                                                       
34 Externí cenné papíry typu MREL vydává subjekt, na nějž orgán příslušný k řešení krize hodlá 

uplatnit nástroj rekapitalizace z vnitřních zdrojů. Vydávají se externím upisovatelům. Interní 
cenné papíry typu MREL upisují jiné subjekty skupiny patřící do téhož celku, který je 
předmětem řešení krize.  
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o ocenění v případě řešení krize, a skutečnost, že pracovala na řešeních, byla 
považována za dostatečnou na to, aby překážka nebyla hodnocena jako závažná. 

75 Zjistili jsme, že vnitřní kontrolní systém SRB nemohl odhalit nedostatky nebo 
z toho plynoucí rozdílnou kvalitu plánů řešení krize (body 69–74). Jedno oddělení SRB 
(odpovědné za politiku, procesy a metodiku řešení krize) provádělo kontroly kvality 
tak, že ověřovalo, zda plány řešení krize, za něž odpovídala jiná oddělení, byly 
v souladu s politikami SRB a jednotným souborem pravidel. Jelikož oddělení mělo 
nedostatečné zdroje, mělo na tuto kontrolu jen málo času. Kontrolní činnosti navíc 
nebyly systematicky zaznamenávány. 

Zpoždění při přijímání plánů řešení krize v působnosti SRB 

76 I když plány řešení krize byly poprvé vypracovány v rámci cyklu roku 2016 a 
nejnovější plány nejsou stále v dostatečném souladu s jednotným souborem pravidel 
(viz body 69–75), SRB nikdy nestanovil datum pro dokončení plánu řešení krize každé 
banky (viz bod 66). Podobnou připomínku jsme vyjádřili již ve zvláštní zprávě 
č. 23/2017. Ve svém víceletém pracovním programu z roku 2018 SRB pouze uvedl, že 
cílem pro konečné vypracování plánů řešení krize je rok 2020. S ohledem na přechodné 
období poskytnuté bankám na základě dokumentu „Očekávání od bank“ (viz body 31 a 
52) je však nepravděpodobné, že všechny plány roku 2020 budou plně v souladu 
s jednotným souborem pravidel. 

77 Pokud jde o plánovací cykly let 2018 a 2019, SRB plány řešení krize přijímal se 
zpožděním. Zpoždění jsou uvedena v tabulce 5, v níž jsme srovnali datum plánovaného 
dokončení se skutečným datem dokončení. I když SRB chce všechny plány cyklu roku 
2020 přijmout do 12 měsíců, považujeme riziko časového skluzu za vysoké. Kromě 
zpoždění, ke kterým došlo u předchozích plánů, má toto riziko ještě následující důvody: 

— sladění procesu s dohledovým procesem ECB: SRB zohledňuje výsledek procesu 
dohledu a hodnocení (SREP) a také posouzení ozdravných plánů předložených 
bankami, které ECB provádí, 

— čas potřebný na konzultace s ECB ohledně navržených plánů řešení krize, 

— počet nedokončených dokumentů o politikách (viz bod 31), 

— provádění nových regulatorních požadavků (revidované SRMR a revidovaná 
BRRD), 

— pandemie covid-19. 
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Tabulka 5 – Plánování řešení krize pro cykly let 2018 a 2019 

Typ banky 
Plánované 

datum 
dokončení 

Skutečné 
datum 

dokončení 
(přijetí 

posledního 
plánu řešení 

krize) 

Plány řešení 
krize, které mají 

být přijaty 
Přijaté plány 
řešení krize 

Plánovací cyklus roku 2018 

1 Banky bez kolegia 
k  řešení krize prosinec 2018 listopad 2019 76 76 

2 Banky s kolegiem 
k  řešení krize srpen 2019 červenec 2020 40 40 

3 Banky bez plánu – – 3 –(1) 

4 Celkem 119 116 

Plánovací cyklus roku 2019 

5 
Prioritní banky bez 

kolegia k řešení 
krize duben 2020 duben 2020 31 31 

6 Banky bez 
plánu/aktualizace – – 82 – 

7 Celkem 113 31 
Pozn.: 
(1) SRB se rozhodl plány nevypracovat, neboť velikost jedné banky se právě měla změnit (a již
nespadala do působnosti SRB) a u dvou bank se zásadně měnila jejich obchodní a organizační struktura a 
finanční situace.

Zdroj: EÚD na základě údajů SRB. 

78 Dokončení plánovacího cyklu roku 2018 bylo oproti původnímu předpokladu
zpožděno. Toto zpoždění lze vysvětlit několika důvody: 

— neefektivnost procesu vypracování plánu, 

— doplnění o přezkum kvality (viz bod 75), 

— nedostatek zdrojů, zejména ve vnitřních týmech příslušných k řešení krize, 

— uplatnění určitých správních postupů, jako je „právo být vyslechnut“, umožňující 
bankám vyjádřit se k cíli MREL. 

79 V důsledku tohoto zpoždění se SRB rozhodl nepřijmout aktualizované plány řešení
krize pro všechny banky v cyklu plánování řešení krize roku 2019, i když předpisy 
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každoroční aktualizaci vyžadují (viz bod 66), a přijal plány řešení krize jen pro 30 ze 113 
bank. 

80 Pokud jde o plánovací cyklus roku 2018, SRB upřednostnil z časového hlediska 
plány řešení krize bank bez kolegia k řešení krize před plány bank s kolegiem. To nebylo 
v souladu s duchem SRMR35, který vyžaduje upřednostňování systémově významných 
bank. Vzhledem k tomu, že plány těchto bank byly v cyklu roku 2018 schváleny jako 
poslední (poslední v polovině roku 2020 (viz tabulka 5)), nebyly mezi plány, které byly 
aktualizovány v cyklu roku 2019. 

SRB neřídil kvalitu u všech plánů méně významných bank ve stejném 
rozsahu 

81 Ke konci prvního čtvrtletí roku 2020 vypracovaly orgány příslušné k řešení krize 
1 916 plánů řešení krize z 2 260 (85 %). Plány, které je ještě třeba vypracovat (15 %), se 
týkají 13 orgánů příslušných k řešení krize. Cíle stanovené v pracovním programu SRB 
na rok 2019 nebylo schopno splnit osm z 19 orgánů příslušných k řešení krize. 
V některých případech byly cíle splněny tím, že se upřednostnily jednodušeji 
strukturované banky a složitější banky se ponechaly na později. 

82 Zkoumali jsme, zda SRB orgánům příslušným k řešení krize zodpovědným za méně 
významné banky poskytl pokyny, a zajistil tak jednotné fungování SRM (viz bod 06). 
Také jsme se zajímali o to, zda včas vydal stanovisko k plánům řešení krize méně 
významných bank, které orgány příslušné k řešení krize předložily. 

83 Zjistili jsme, že SRB vydal první soubor pokynů pro orgány příslušné k řešení krize 
až v srpnu 2020. Aby takové pokyny mohl vydat, potřebuje spolupráci orgánů 
příslušných k řešení krize a schválení zúženého výkonného zasedání SRB (když byla 
zohledněna stanoviska vyjádřená na plenárním zasedání, viz příloha I).  

84 Za určitých okolností nemusí orgány příslušné k řešení krize vypracovat 
plnohodnotné plány řešení krize, ale mohou zvolit zjednodušenou verzi. V roce 2016 
přijal SRB na výkonném zasedání dokument o tzv. zjednodušených povinnostech pro 
méně významné banky, který byl předložen na plenárním zasedání. To k této politice 
vyjádřilo výhrady. V srpnu 2020 (o čtyři roky později) přijalo výkonné zasedání novou 
verzi této politiky. Tentokrát většina účastníků plenárního zasedání s politikou vyjádřila 
obecný souhlas. 

                                                       
35 47. bod odůvodnění SRMR. 
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85 Z rozhovorů vedených v orgánu EBA, který v této oblasti zveřejnil pokyny36, jsme 
zjistili, že orgány příslušné k řešení krize, které se také účastní plenárního zasedání SRB, 
dosud neměly zájem vypracovat další pokyny ke zjednodušeným plánům řešení krize 
(tj. k obsahu těchto plánů), přičemž cílem bylo zachovat dostatečnou pružnost, která 
by odrážela zvláštnosti domácích bankovních odvětví. 

86 I když dokument SRB platil pouze pro banky v jeho působnosti, porovnali jsme 
s ním dva zjednodušené plány řešení krize vypracované orgány příslušnými k řešení 
krize (méně významné banky). Ačkoli orgány příslušné k řešení krize nemohou 
zjednodušený přístup uplatnit, pokud banka nedosáhne minimálního bodového 
hodnocení podle platných kritérií způsobilosti, nebylo dosažené bodové hodnocení 
v plánech uvedeno. V obou případech jsme zjistili nedostatky v poskytnutých 
informacích o i) informačním systému pro řízení, ii) komunikaci s různými 
zúčastněnými stranami a iii) komunikaci s veřejností. 

87 SRB je povinen posoudit plány řešení krize předložené orgány příslušnými k řešení 
krize a vyjádřit se k nim, tj. vydat nezávazné stanovisko. Musí tedy své posouzení 
dokončit v dané lhůtě, což představuje značnou pracovní zátěž, neboť plánů je 2 260 
(údaje ke konci roku 2019). Rozhodl se tedy plány podle jejich rozsahu a složitosti 
rozdělit do tří skupin. Zjistili jsme, že podrobnost posouzení závisela na skupině, 
přičemž první skupině byla věnována větší pozornost. Prověřovali jsme vzorek tří 
posouzení zahrnujících 16 plánů řešení krize. U 12 plánů se SRB rozhodl stanovisko 
nevyjádřit k 11 z nich navzdory svým pochybnostem o důvěryhodnosti zvolené 
strategie řešení krize a ve zbývajícím plánu chyběl cíl pro MREL. 

88 SRB se také nevyjádřil ke skutečnosti, že nebyly stanoveny podstatné překážky. 
Z 18 orgánů příslušných k řešení krize, které odpověděly na náš průzkum, 15 uvedlo, že 
pro banky ve své působnosti podstatné překážky nestanovilo. Zbývající tři orgány 
příslušné k řešení krize konstatovaly, že pro jejich banky žádné překážky neexistovaly. 

89 Pokud jde o dodržování lhůt, pět z 18 orgánů příslušných k řešení krize, které 
odpověděly na náš průzkum, uvedlo, že SRB není vždy schopen je splnit. 

                                                       
36 V roce 2015 zveřejnil orgán EBA pokyny, jak by orgány měly posuzovat, zda je instituce 

způsobilá pro zjednodušené povinnosti (nyní zrušené a nahrazené regulačními technickými 
normami na totéž téma), a vypracoval prováděcí technickou normu o předávání příslušných 
informací orgánu EBA. 
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Organizační uspořádání v rámci SRM ještě není optimální 

90 Ve zvláštní zprávě z roku 2017 jsme konstatovali, že i) rozdělení provozních úkolů 
mezi orgány příslušné k řešení krize a SRB, včetně rozdělení povinností, je nejasné a ii) 
memorandum o porozumění mezi SRB a ECB jako orgánem dohledu nezaručuje, že SRB 
obdrží veškeré potřebné informace včas. 

91 V téže zprávě jsme uvedli závěr, že SRB nemá dostatečné lidské zdroje. Při plnění 
svých úkolů, pokud jde o plány řešení krize pro významné banky, je závislý také na 
pracovnících, které orgány příslušné k řešení krize poskytnou pro vnitřní týmy příslušné 
k řešení krize. 

92 Aby byla zajištěna připravenost na úrovni SRM a s ohledem na vysoký počet méně 
významných bank, které spadají do působnosti orgánů příslušných k řešení krize (viz 
bod 06), je nutný odpovídající počet zaměstnanců. 

93 Posuzovali jsme tedy, zda: 

a) se zlepšila spolupráce mezi orgány příslušnými k řešení krize a ECB v její roli 
orgánu dohledu; 

b) ve srovnání s výsledky našeho předchozího auditu vzrostl počet pracovníků SRB a 
vnitřních týmů příslušných k řešení krize; 

c) orgány příslušné k řešení krize mají pro každou banku srovnatelný počet 
ekvivalentů plného pracovního úvazku. 
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Spolupráce mezi zúčastněnými stranami je dobrá, avšak orgány příslušné 
k řešení krize závisí na včasné reakci orgánů dohledu 

94 Spolupráce mezi SRB a orgány příslušnými k řešení krize byla vyjasněna v rámci 
spolupráce, který byl přijat v roce 2016 a pozměněn v roce 2018 a který je veřejně 
dostupný37. Týká se jak úlohy zaměstnanců orgánů příslušných k řešení krize ve 
vnitřních týmech příslušných k řešení krize, které se zabývají významnými bankami, tak 
spolupráce na plánech pro méně významné banky. Kromě toho byly v letech 2017 a 
2018 přijaty strategické zásady a cílový provozní model popisující rozdělení práce a 
dále interní opatření, jimiž se řídí například každodenní práce vnitřních týmů. Tyto 
dokumenty nejsou veřejně dostupné. Pro velkou většinu orgánů příslušných k řešení 
krize v našem průzkumu (83 %) je rozdělení úkolů v rámci vnitřních týmů jasné. 

95 V souladu s rámcem spolupráce by SRB měl pravidelně provádět následné 
posouzení činnosti vnitřních týmů příslušných k řešení krize, aby byla zaručena 
odpovídající míra jednotnostmi mezi nimi. Zatím byly pomocí průřezové analýzy 
posouzeny jen některé aspekty. Dosud nebylo v souladu s rámcem spolupráce 
provedeno žádné úplné posouzení. 

96 Pozitivní je, že 13 z 18 orgánů příslušných k řešení krize, které odpověděly na náš 
průzkum, uvedlo, že SRB je v plném rozsahu informoval o poznatcích získaných ze 
svých rozhodnutí o bankách v krizové situaci. 

97 Memorandum o porozumění s ECB bylo revidováno v květnu 201838. Ustanovení 
o výměně informací jsme vyhodnotili jako úplná. Spokojenost s postupem vyjádřili 
i zaměstnanci SRB. 

98 Memorandum o porozumění obsahuje mimo jiné ustanovení o výměně informací 
v případě, že ECB zahájí opatření včasného zásahu, což může učinit, pokud je splněn 
určitý počet podmínek. Tyto informace jsou nezbytné k tomu, aby mohl SRB 

                                                       
37 Rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí ze dne 17. prosince 2018, kterým se stanoví 

rámec pro praktické ujednání o spolupráci v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí 
mezi Jednotným výborem pro řešení krizí orgány příslušnými k řešení krize 
(SRB/PS/2018/15). 

38 Memorandum o porozumění mezi Jednotným výborem pro řešení krizí a Evropskou 
centrální bankou, které se týká spolupráce a výměny informací. 
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/mou_with_the_single_resolution_board_on_coop
eration_and_information_exchange_2018_.pdf. 

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/mou_with_the_single_resolution_board_on_cooperation_and_information_exchange_2018_.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/mou_with_the_single_resolution_board_on_cooperation_and_information_exchange_2018_.pdf
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aktualizovat příslušný plán řešení krize a připravit se na možné řešení krize banky a na 
ocenění jejích aktiv a pasiv. 

99 Komise dospěla v roce 2019 k závěru, že opatření včasného zásahu byla dosud 
uplatňována jen ve velmi omezené míře39. Ve své zvláštní zprávě o krizovém řízení 
ECB40 jsme konstatovali, že posouzení včasné intervence jsou většinou prováděna 
v souvislosti s ročním postupem dohledu a hodnocení (SREP), a nikoli v reakci na 
důkazy o závažném zhoršení finanční situace banky. Rovněž jsme dospěli k závěru, že 
pokyny pro zjišťování krize nejsou dostatečné a neobsahují objektivní kritéria. Přestože 
je důležité, aby se opatření včasného zásahu uplatňovala účinně a byla zahájena 
s dostatečným předstihem, aby se v nejvyšší možné míře snížilo riziko a dopad 
možného řešení krize, nebyla tato otázka dosud vyřešena změnami právního rámce. Je 
to důležité proto, že tato opatření by například SRB opravňovala dát bance pokyn, aby 
se obrátila na možné kupce jejího podnikání. Bereme na vědomí, že dne 
26. června 2020 EBA zahájila konzultaci o použití opatření včasného zásahu. 

100 Aby byla opatření k řešení krize uplatněna, zatímco banka má ještě k dispozici 
značnou likviditu, musí být rozhodnutí, kterým se banka prohlašuje za banku v selhání 
nebo jejíž selhání je pravděpodobné, přijato v dostatečném časovém předstihu. Takové 
rozhodnutí přijímá orgán dohledu, jemuž banka podléhá. Podle SRMR může banku 
prohlásit za banku, která je v selhání nebo jejíž selhání je pravděpodobné, také SRB 
„z vlastního podnětu“, tj. i pokud takové prohlášení nevydá ECB. Aby orgán mohl 
takové rozhodnutí přijmout, musí posoudit skutečnou situaci banky i její situaci v blízké 
budoucnosti. Ani jednotný soubor pravidel, ani politika SRB nedefinují, co se „blízkou 
budoucností“ rozumí. Navíc definice „instituce v selhání nebo instituce, jejíž selhání je 
pravděpodobné“ použitá v BRRD ponechává značný prostor pro vlastní uvážení41. SRB 
nicméně zatím normotvůrce neoslovil, aby prosazoval stanovení objektivních a 
kvantifikovaných kritérií. 

                                                       
39 Zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování a přezkumu 

směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize bank a nařízení č. 806/2014 
o jednotném mechanismu pro řešení krizí, COM(2019) 213 final ze dne 30.4.2019, s. 6. 

40 Zvláštní zpráva EÚD č. 2/2018 „Provozní efektivnost krizového řízení ECB pro řešení krizí 
bank“, bod 125 (www.eca.europa.eu). 

41 Understanding Bank Recovery and Resolution in the EU: A guidebook to the BRRD, World 
Bank Group, Financial Sector Advisory Centre, duben 2017, s. 106. 
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Počet zaměstnanců SRM se zvýšil, avšak orgány příslušné k řešení krize 
mírně snížily svůj příspěvek 

101 Na konci března 2020 zaměstnával SRB s výjimkou národních odborníků 358 
pracovníků v přepočtu na plné pracovní úvazky (FTE). Na konci března 2020 stále chybí 
ve srovnání s plánem pracovních míst přijatým v září 2019 přibližně 11 % (400 FTE). 

102 Jelikož oddělení SRB zodpovědné za politiku, procesy a metodiku řešení krize 
(viz též bod 75) nemělo dostatek zaměstnanců, ve výše uvedeném plánu pracovních 
míst pro ně bylo vyčleněno dalších pět FTE (což ve srovnání s rokem 2018 představuje 
nárůst o 31 %). Na nedostatek pracovníků v tomto oddělení rovněž poukázal náš audit 
z roku 2017. Oddělení SRB odpovědné za dohled nad plány, které předložily orgány 
příslušné k řešení krize pro méně významné banky, mělo na konci roku 2018 stav 8,5 
FTE. Vzhledem k tomu, že tento počet neumožňuje podrobit všechny plány stejné 
kontrole, muselo si oddělení stanovit priority (viz bod 87). Navzdory tomuto stavu 
nebyla ve výše uvedeném plánu pracovních míst vytvořena žádná další pracovní místa. 

103 V roce 2019 bylo téměř 40 % zdrojů SRB přiděleno na vnitřní týmy příslušné 
k řešení krize, které odpovídají za vypracování plánů řešení krize pro významné banky. 
V letech 2016 až 2019 (viz tabulka 6) SRB výrazně zvýšil zdroje pro tyto vnitřní týmy, 
zatímco orgány příslušné k řešení krize svoje zdroje mírně snížily. SRB tak zajišťoval více 
pracovníků než všechny orgány příslušné k řešení krize dohromady. Poměr pracovníků 
SRB a pracovníků orgánů příslušných k řešení krize se tudíž zvýšil a na konci roku 2019 
činil 4:3 a předpokládá se, že zůstane zachován i v roce 2020. Pro srovnání, ve 
společných týmech dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu poměr 
pracovníků ECB a pracovníků vnitrostátních příslušných orgánů v roce 2016 činil 1:342. 

                                                       
42 Zvláštní zpráva EÚD č. 29/2016 „Jednotný mechanismus dohledu – dobrý začátek, jsou však 

zapotřebí další zlepšení“, bod 110 (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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Tabulka 6 – Personální zajištění vnitřní týmů příslušných k řešení krize43 

 2016 2019 

 SRB Orgány SRB Orgány 

Celkový počet zaměstnanců ve vnitřních 
týmech (jako FTE) 60 116 171 105 

Odečítá se: čas vynaložený zaměstnanci 
přidělenými do vnitřních týmů na horizontální 
úkoly SRB (např. vypracování politik) (vyjádřeno 
v FTE) 

–15 – –32 – 

Skutečný (čistý) čas odpracovaný zaměstnanci 
vnitřních týmů (vyjádřeno v FTE) 45 116 139 105 

FTE na banku 0,4 0,9 1,1 0,8 

Zdroj: EÚD na základě údajů SRB. 

104 Zjistili jsme, že orgány příslušné k řešení krize poskytovaly své zaměstnance do 
vnitřních týmů ve velmi rozdílném rozsahu: ve vztahu k významným bankám se v roce 
2019 toto rozpětí pohybovalo od 0,4 FTE po 3,25 FTE na banku44. SRB nemá nad 
počtem zaměstnanců, které orgány příslušné k řešení krize poskytnou do vnitřních 
týmů, žádnou kontrolu. V rámci pro spolupráci se pouze stanoví, že SRB a orgány 
příslušné k řešení krize se musí spolu radit a dohodnout se na využití zdrojů orgánů. 

105 SRB nestanovil standardní složení vnitřních týmů pro řešení krize (tj. počty, 
poměr mezi pracovníky SRB a pracovníky orgánů příslušných k řešení krize a 
kvalifikaci). To umožňuje flexibilitu a zvyšuje pravděpodobnost, že personální zajištění 
vnitřních týmů bude heterogenní. 

Významné rozdíly v personálním zajištění orgánů příslušných k řešení 
krize 

106 I když SRB odpovídá za dohled nad tím, jak orgány příslušné k řešení krize, 
řešení krize plánují (viz bod 06), předpisy mu nedávají žádné oprávnění ovlivňovat 
počet jejich zaměstnanců, kteří jsou potřební pro vypracování plánů pro méně 
                                                       
43 Údaje SRB zahrnují asistenty, nikoli však vyslané národní odborníky. SRB poskytl údaje o FTE 

za rok 2019 a prognózu na rok 2020 za všechny orgány příslušné k řešení krize kromě 
Portugalska a Slovenska, u nichž jsme použili údaje za rok 2017.  

44 Rozpětí bylo podobné, pokud se měřilo podle celkových aktiv bank. 
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významné banky. To je v působnosti vnitrostátních rozpočtových orgánů. Zjistili jsme, 
že počet FTE na banku se mezi orgány příslušnými k řešení krize výrazně liší, a to od 
0,005 FTE po 0,375 FTE na banku. Jedná se o průměrné hodnoty, které nejsou váženy 
s ohledem na velikost a složitost jednotlivých bank. 

107 Orgán EBA sleduje pomocí pravidelných přezkumů, zda orgány příslušné k 
řešení krize (tj. SRB a vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize) mají odpovídající 
odborné znalosti, zdroje a provozní kapacitu. Používá k tomuto účelu různé nástroje, 
včetně dvoustranných jednání a účasti v kolegiích k řešení krize. V roce 2017 provedl 
orgán EBA také průzkum, který se omezoval na zhodnocení dostupných zdrojů. Jeho 
výsledky nebyly zveřejněny. Datum příštího přezkumu zatím nebylo stanoveno. 
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Závěry a doporučení 
108 Náš celkový závěr zní, že SRM učinil v posledních několika letech pokrok, avšak 
chybí některé klíčové prvky a v plánování řešení krize bank je třeba podniknout další 
kroky. Je tomu tak z několika důvodů, přičemž některé z nich se týkají normotvůrců, 
jiné rozpočtových orgánů (členských států i EU) a práce, kterou vykonal SRB a orgány 
příslušné k řešení krize. SRB pokročil se stanovením politik a zlepšováním kvality plánů 
řešení krize. Zjistili jsme, že SRB se neřídil některými doporučeními (viz například body 
28, 30 nebo 76) v naší zvláštní zprávě z roku 2017. 

109 Normotvůrců se týkají zejména dvě klíčové skutečnosti: i) financování při řešení 
krize (viz bod 32) a ii) lepší sladění rámce pro řešení krize a různých vnitrostátních 
insolvenčních rámců (viz bod 45). Dále konstatujeme, že pravidla pro sdílení zátěže a 
státní podporu se liší podle toho, zda se jako možnost v případě selhání banky zvolí 
řešení krize nebo platební neschopnost (viz body 42–44). 

110 Tyto skutečnost mají dopad na plánování řešení krize a na výběr nástroje 
k  řešení krize. SRM zejména nepřijala politiku pro „finanční kontinuitu“, která souvisí 
s výše uvedeným financováním při řešení krize. Dalšími oblastmi, pro něž není 
stanovena politika, jsou „správa a komunikace“ a „informace“ (viz body 31–36). 

111 Jednotnému zacházení s bankami v působnosti SRB brání skutečnost, že kvůli 
nedostatkům v příslušných politikách se postupy mezi vnitřními týmy příslušnými 
k řešení krize liší (viz body 38–41, 47–51 a 57–65). Tyto rozdíly jsou způsobeny 
například tím, že i) vnitřní týmy příslušné k řešení krize stanovují, zda jsou překážky 
podstatné povahy, podle vlastního uvážení a ii) chybí referenční hodnoty nebo 
konkrétní kritéria pro posouzení jak kritických funkcí, tak veřejného zájmu. A konečně 
politiky SRB, jak jsou uvedeny v příručce pro plánování řešení krize, nebyly pro týmy 
příslušné k řešení krize dosud závazné (viz bod 30), a odchylky tak není třeba v plánech 
řešení krize zdůvodňovat (tj. nemusí se řídit zásadou „dodržet, nebo vysvětlit“). 

112 V dubnu 2020 vydal SRB také dokument o svých „očekáváních od bank“: banky 
by měly vybudovat svou kapacitu ve všech relevantních oblastech způsobilosti k řešení 
krize nejpozději do konce roku 2023, ale tuto lhůtu mohou na základě individuální 
dohody i překročit. Normotvůrci takový časový harmonogram pro banky, aby se staly 
plně způsobilé k řešení krize, nestanovili. Skutečnost, že SRB dosud nevymezil 
podstatné překážky a nezahájil proces vedoucí k jejich odstranění, není v souladu 
s jednotným souborem pravidel (viz body 52–56 a 73). 
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Doporučení 1 – Zlepšit politiky SRM 

V zájmu jednotného zacházení s bankami v rámci SRM a s ohledem na stávající právní 
rámec by SRB měl: 

a) vypracovat chybějící politiky, tj. politiky upravující finanční kontinuitu, správu a 
komunikaci a informace; 

b) odstranit nedostatky ve stávajících politikách anebo jejich uplatňování, 
tj. politikách upravujících posouzení veřejného zájmu, stanovení podstatných 
překážek způsobilosti k řešení krize a rekapitalizaci z vnitřních zdrojů. Zejména by 
měl dodržovat jednotný soubor pravidel tím, že v každém plánu řešení krize určí 
podstatné překážky způsobilosti k řešení krize a bude se řídit řádným postupem 
pro jejich odstranění; 

c) požadovat od vnitřních týmů příslušných k řešení krize, aby se řídily zásadou 
„dodržet, nebo vysvětlit“, když se odchýlí od politik stanovených v příručce pro 
plánování řešení krize. Odchylky by měly být sděleny výkonnému zasedání, když 
přijímá plány řešení krize. 

Časový rámec: pro a) a b) březen 2022 a pro c) konec roku 2021 

113 SRB dosud nestanovil přesné datum pro dokončení plánů řešení krize pro 
každou jednotlivou banku. Dobu potřebnou pro jejich dokončení pravděpodobně 
ovlivní uplatňování dokumentu „Očekávání od bank“ (viz bod 112). Kvalita plánů řešení 
krize se ve srovnání s výsledky našeho auditu plánovacího cyklu roku 2016 zvýšila. 
V plánovacím cyklu roku 2018 bylo ve vzorku plánů řešení krize, které jsme prověřovali, 
splněno 60 % požadavků jednotného souboru pravidel. I když je zaveden systém vnitřní 
kontroly, nejsou k dispozici dostatečné zdroje pro řízení kvality. Zjistili jsme, že 10 % 
požadavků bylo splněno jen částečně a 30 % nebylo splněno vůbec (viz body 69–71 a 
75). 

114 Oblasti, v nichž je počet splněných požadavků nejnižší, jsou ty, kde SRB ještě 
musí vypracovat příslušnou politiku (financování při řešení krize, komunikace a 
informace), nebo kde jsou v politikách nedostatky. Kromě toho v polovině případů 
v našem vzorku chybělo jasné stanovisko ke způsobilosti dané banky k řešení krize (viz 
tabulka 2 a body 69–74). 

115 SRB přijímal plány plánovacího cyklu roku 2018 se zpožděním. 
Neupřednostňoval z časového hlediska systémově významné banky (tj. jejich plány byly 
přijaty jako poslední), což nebylo v souladu s právními východisky a odůvodněními 
SRMR. Následně rozhodl, že cyklus roku 2019 by se měl týkat jen omezeného počtu 
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bank, kdežto cyklus roku 2020 se plánuje jako úplný cyklus. Avšak i bez ohledu na 
případný dopad pandemie covid-19 a vzhledem k zavedeným postupům, z nichž 
některé jsou časově náročné, hrozí, že cíl dokončit všechny plány cyklu roku 2020 do 
března 2021 nebude splněn (viz body 76–80). 

Doporučení 2 – Zajistit úplné dodržování a včasné přijetí plánů 
řešení krize  

Aby byly plány řešení krize přijaty včas a odpovídaly předpisům, měl by SRB: 

a) zlepšit kvalitu plánů, aby bylo dosaženo plného souladu s jednotným souborem 
pravidel; 

b) zefektivnit postupy a snížit jejich časovou náročnost, aby nebyl ohrožen cíl 
přijmout všechny plány v jednoletém cyklu. 

Časový rámec: pro a) pro cyklus roku 2021 (březen 2022), pro b) pro cyklus roku 2020 
(březen 2021) 

116 Orgány příslušné k řešení krize dosáhly pokroku, pokud jde o počet plánů řešení 
krize přijatých pro méně významné banky. Osm orgánů příslušných k řešení krize však 
své cíle nesplnilo. První soubor pokynů, které zajišťují jednotné uplatňování norem pro 
řešení krize v případě méně významných bank, byl vydán až v srpnu 2020 spolu 
s pokyny k uplatňování tzv. zjednodušených povinností (viz body 81–85). 

117 SRB sice posoudil kvalitu každého plánu předloženého orgány příslušnými 
k  řešení krize, avšak obtížně dodržoval k tomu stanovené lhůty. Hloubka hodnocení se 
lišila podle velikosti banky a zvolené strategie řešení krize. Důvodem byl nedostatek 
zdrojů v příslušném oddělení SRB. SRB se rovněž rozhodl nezaujmout stanovisko ke 
všem plánům, v nichž byly zjištěny nedostatky (viz body 87–89 a 102). 

118 Kromě toho SRB na začátku roku 2020 téměř dosáhl počtu zaměstnanců 
potřebných k plnění svých úkolů (89 %). Nestanovil však standardní složení vnitřního 
týmu pro řešení krize (tj. počty, poměr mezi pracovníky SRB a pracovníky orgánů 
příslušných k řešení krize a kvalifikaci). Rovněž jsme zaznamenali, že se v průběhu času 
zvýšil podíl zaměstnanců SRB (viz body 101–105). 

119 SRB nemá žádné pravomoci, pokud jde o personální zajištění orgánů 
příslušných k řešení krize, které je v pravomoci vnitrostátních rozpočtových orgánů. 
Zjistili jsme, že počet zaměstnanců na jednu banku se mezi jednotlivými orgány značně 
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liší. Orgán EBA však má za úkol sledovat odborné znalosti, zdroje a provozní kapacitu 
orgánů příslušných k řešení krize. Přesto však dosud nezveřejnil žádné komplexní 
hodnocení těchto aspektů, neboť ke splnění tohoto úkolu použil různé nástroje (viz 
body 106–107). Pokud nejsou poskytnuty náležité zdroje úměrné cílům organizace, 
může to vést k rostoucímu nesouladu mezi cíli a reálným stavem. 

Doporučení 3 – Zlepšit organizační uspořádání SRM 

a) Aby SRB zlepšil svůj dohled nad plánováním řešení krize na úrovni orgánů 
příslušných k řešení krize, měl by přidělit dostatek zaměstnanců do oddělení 
zodpovědného za dohled nad méně významnými bankami a jasně se vyjádřit ke 
kvalitě plánů řešení krize pro méně významné banky, v nichž nalezne nedostatky. 

b) SRB a orgány příslušné k řešení krize by se měly dohodnout na standardních 
kritériích, aby bylo docíleno vhodného složení pracovníků ve vnitřních týmech. 

Časový rámec: plánovací cyklus roku 2021 (březen 2022) 

120 Rozdělení úloh mezi SRB a orgány příslušnými k řešení krize bylo vyjasněno 
v dohodě o spolupráci přijaté v roce 2016 a pozměněné v roce 2018 (viz body 94–95). 
Výměna informací mezi SRB a orgánem dohledu, kterým je ECB, se řídí podrobným 
memorandem o porozumění. 

121 Účinné řešení krize však závisí na tom, zda orgán bankovního dohledu i) zahájí 
opatření včasného zásahu s dostatečným předstihem a účinně je uplatní a ii) ve vztahu 
k bance, jež je v selhání nebo jejíž selhání je pravděpodobné, dostatečně včasně přijme 
rozhodnutí na základě jasných, objektivních a kvantifikovaných prahových hodnot. 
Ačkoli opatření včasného zásahu byla využívána jen zřídka a právní rámec nestanoví 
objektivní a kvantifikovaná kritéria pro vyhlášení banky za banku, jež je v selhání nebo 
jejíž selhání je pravděpodobné, SRB v tomto ohledu normotvůrce neoslovil (viz 
body 97–100). 

Doporučení 4 – Stanovit objektivní a kvantifikovaná kritéria pro 
včasná opatření v oblasti dohledu 

Aby byla opatření v oblasti dohledu přijímána v dostatečném předstihu, SRB a Komise 
by měly oslovit normotvůrce a ECB v její roli orgánu dohledu a prosazovat objektivní a 
kvantifikované prahové hodnoty pro zahájení opatření včasného zásahu a pro přijetí 
rozhodnutí, že banka je v selhání nebo je její selhání pravděpodobné. 
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Účetní dvůr vyzývá Evropský parlament a Radu, aby zvážily, jak výše uvedených 
vyjasnění v právním rámci co nejlépe dosáhnout. 

Časový rámec: konec roku 2021 

 

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Alex Brenninkmeijer, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 24. listopadu 2020. 

 Za Účetní dvůr 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 předseda 
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Přílohy 

Příloha I — Řídicí orgány SRB  
V závislosti na úkolech se SRB schází v různém složení (viz obrázek 9 níže). „Zúžené“ 
výkonné zasedání se skládá z předsedy a čtyř dalších stálých členů výboru. 
Místopředseda se zúženého výkonného zasedání účastní jako člen bez hlasovacího 
práva, který však v nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci. 

Pokud výkonné zasedání jedná o konkrétní bance, je rozšířeno („rozšířené“ výkonné 
zasedání) o členy výboru, kteří zastupují dotyčné orgány příslušné k řešení krize. 
Složení „rozšířeného“ výkonného zasedání tedy závisí na konkrétní bance, o níž se 
jedná. Pokud rozšířené výkonné zasedání není schopno dosáhnout společné dohody, 
přijmou rozhodnutí předseda a čtyři další stálí členové prostou většinou hlasů. 

Plenární zasedání se skládá z předsedy, čtyř dalších stálých členů výboru a členů výboru 
zastupujících orgány příslušné k řešení krize. Stejně jako v případě výkonného zasedání 
se místopředseda účastní jako člen bez hlasovacího práva, který však v nepřítomnosti 
předsedy vykonává jeho funkci. 

Komise a ECB mají na všech zasedáních výkonného a plenárního zasedání SRB status 
stálého pozorovatele. V případě potřeby mohou být v jednotlivých případech na 
výkonné a plenární zasedání přizváni další pozorovatelé. Pokud „rozšířené“ výkonné 
zasedání jedná o bance, která má dceřiné podniky nebo významné pobočky 
v nezúčastněných členských státech, jsou orgány těchto států příslušné k řešení krize 
přizvány na jednání. 
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Obrázek 9 – Řídicí orgány SRB 

 
Zdroj: EÚD na základě diagramu SRB. 
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Příloha II — Cílové hodnoty MREL, které stanovil SRB 
V květnu 2020 zveřejnil SRB po veřejné konzultaci svou politiku pro MREL roku 2020. 
Níže uvedená tabulka obsahuje různé složky cílové hodnoty MREL pro cykly plánování 
řešení krize roku 2018 a 2020. Rozdíly mezi oběma jsou vyznačeny zeleně. 

 Politika SRB pro MREL roku 2018  Politika SRB pro MREL roku 
2020  

Vyjádřeno jako celkový objem rizikové expozice (TREA) 

Cíl MREL Částka k absorpci ztrát (LAA) + 
rekapitalizační částka (RCA) 

Částka k absorpci ztrát 
(LAA) + rekapitalizační 

částka (RCA) 

LAA 

(Pilíř 1 + pilíř 2 + požadavky 
kombinované kapitálové rezervy45) × 

celkový objem rizikové expozice 
(TREA) 

(Pilíř 1 + pilíř 2) × celkový 
objem rizikové expozice 

(TREA) 

RCA46 (Pilíř 1 + pilíř 2 + rezerva tržní důvěry 
(MCC)) × TREA 

(Pilíř 1 + pilíř 2 + rezerva 
tržní důvěry (MCC47)) × 

TREA 

MCC Požadavky kombinované kapitálové 
rezervy – 1,25 % 

Požadavky kombinované 
kapitálové rezervy – 

proticyklická kapitálová 
rezerva 

                                                      
45 Čl. 92 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, Úř. věs. L 176, 27.6.2013, 
s. 1, článek 104a a článek 128 směrnice o kapitálových požadavcích, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových 
institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, 
o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, Úř. věst. L 176, 
27.6.2013, s. 338. 

46 Vztahuje se pouze na banky, u nichž strategie řešení krize stanoví opatření k řešení krize a 
použití nástrojů k řešení krize. 

47 Podle politiky SRB pro MREL roku 2020 (s. 12) se RCA může upravit o MCC, což je změna 
oproti politice SRB pro MREL na rok 2018 (s. 10), podle níž to bylo v případě bank, na něž 
SRB hodlal uplatnit nástroje a pravomoci k řešení krize, povinné. V politice MREL na rok 
2020 SRB také zavedl pro MCC přechodná období. 
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 Politika SRB pro MREL roku 2018  Politika SRB pro MREL roku 
2020  

Vyjádřeno jako expozice pákového poměru (LRE) 

Výchozí 
požadavek 

MREL 
– 

Částka k absorpci ztrát 
(LAA) + rekapitalizační 

částka (RCA) 

LAA – Pákový poměr × expozice 
s využitím pákového efektu 

RCA – Pákový poměr × expozice 
s využitím pákového efektu 

Zdroj: EÚD, upraveno na základě údajů SRB. 

V případě bank, které by měly podléhat běžnému úpadkovému řízení, odpovídá MREL 
obvykle kapitálovým požadavkům podle nařízení o kapitálových požadavcích, které 
zahrnují pouze částku k absorpci ztrát (LAA). 

Podle nových pravidel celkový objem rizikové expozice (TREA) v rámci MREL pro LAA již 
nemusí zahrnovat požadavky kombinovaných kapitálových rezerv, a nevyžaduje se taky 
rezerva tržní důvěry (MCC), avšak SRB může stále upravit RCA o MCC. 

V tomto případě bude odpočet z MCC ve výši 1,25 % podle politiky SRB pro MREL roku 
2018 nahrazen odpočtem proticyklické kapitálové rezervy. Proticyklická kapitálová 
rezerva zahrnuje část požadavků kombinovaných kapitálových rezerv. Předchozí 
zvýšení požadavků kombinovaných kapitálových rezerv kompenzuje odpočet. 

V novém bankovním balíčku, kterým se převádí požadavky Basel III, se zavádí pákový 
poměr ve výši 3 %. V důsledku toho zavedl SRB druhé měřítko MREL založené na 
expozici pákového poměru. 
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Zkratková slova a zkratky 
BRRD: směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (Bank Recovery and 
Resolution Directive) 

EBA: Evropský orgán pro bankovnictví 

ECB: Evropská centrální banka 

FTE: ekvivalent plného pracovního úvazku (full-time equivalent) 

LAA: částka k absorpci ztrát (loss-absorption amount) 

MCC: rezerva tržní důvěry (market confidence charge) 

MREL: minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (minimum requirement 
for own funds and eligible liabilities) 

SFEU: Smlouva o fungování Evropské unie 

SRB: Jednotný výbor pro řešení krizí (Single Resolution Board) 

SREP: proces dohledu a hodnocení (supervisory review and evaluation process) 

SRM: jednotný mechanismus pro řešení krizí (Single Resolution Mechanism) 

SRMR: nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí (Single Resolution 
Mechanism Regulation) 
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Glosář 
Dohled: bankovní dohled spočívá v monitorování finanční výkonnosti a operací bank 
veřejnými orgány, aby banky fungovaly bezpečně a stabilně a dodržovaly pravidla a 
předpisy. 

Evropská bankovní unie: Evropská bankovní unie je přenesení odpovědnosti za 
bankovní politiku z vnitrostátní úrovně na úroveň EU. V současnosti se skládá 
z jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí, které 
jsou založeny na jednotném souboru pravidel EU. Evropské bankovní unie se účastní 
členské státy eurozóny.  

Hlavní linie podnikání: obory podnikání a související služby, které pro instituci nebo 
skupinu, jíž je instituce součástí, představují podstatný zdroj příjmů, zisku či franšízové 
hodnoty. 

Kolegium k řešení krize: kolegia k řešení krize jsou subjekty, které zajišťují spolupráci 
mezi všemi stranami, jako jsou orgány příslušné k řešení krize, centrální banky, 
příslušná ministerstva nebo EBA, ve všech fázích plánování řešení krize a při řešení 
krize banky v selhání. 

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky: požadavek, který musí banky 
trvale splňovat tím, že budou držet nástroje snadno použitelné k rekapitalizaci 
z vnitřních zdrojů, aby bylo možné absorbovat ztráty a banky rekapitalizovat v případě, 
že se dostanou do finančních problémů a následně je u nich zahájen režim řešení krize. 

Nástroj rekapitalizace z vnitřních zdrojů: mechanismus, který umožňuje, aby se 
v případě řešení krize finanční instituce dluhy s určitými výjimkami, jako jsou pojištěné 
vklady, odepsaly nebo konvertovaly na vlastní kapitál. Závazky, na které by se mohl 
nástroj rekapitalizace z vnitřních zdrojů vztahovat, jsou označovány jako „použitelné 
k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů“. 

Obezřetnostní kapitálové požadavky: obezřetnostní kapitálové požadavky se týkají 
objemu kapitálu, který banky vlastní. Cílem těchto pravidel je posílit jejich odolnost a 
zároveň zajistit, aby banky nadále financovaly hospodářskou činnost a růst. 

Ocenění: jednotný soubor pravidel stanoví formální postup se třemi oceněními, na 
jejichž základě se stanoví, zda je banka v selhání nebo je její selhání pravděpodobné 
(ocenění 1), rozhodne o použití nástrojů k řešení krize včetně rekapitalizace z vnitřních 
zdrojů (ocenění 2) a zajistí, aby byla dodržena podmínka, že žádný věřitel se nesmí 
dostat do méně výhodného postavení (ocenění 3). 
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Ozdravný plán: ozdravné plány zajišťují, aby byly banky připraveny obnovit svou 
životaschopnost i v obdobích závažných finančních obtíží. 

Plán řešení krize: plán řešení krize je komplexní dokument, v němž se podrobně 
uvádějí charakteristiky banky a popisuje preferovaná strategii řešení krize dané banky, 
včetně toho, které nástroje k řešení krize se uplatní na které subjekty. Jsou v něm 
označeny překážky bránící řešení krize banky a popsáno jejich řešení a také stanoven 
MREL banky. 

Podřízené nástroje/závazky: v případě selhání banky má podřízený dluh nižší prioritu 
než přednostní dluh, ale vyšší prioritu než vlastní kapitál.  

Přednostní dluh: přednostní dluh se v případě selhání banky splácí přednostně. 
Vzhledem k této prioritě představuje přednostní dluh ve srovnání s podřízeným 
dluhem nebo vlastním kapitálem nižší riziko. 

Řešení krize: řešení krize je řízená likvidace banky v selhání, aby byla zajištěna 
kontinuita jejích základních činností a zachována finanční stabilita. Jejím cílem je 
rovněž chránit veřejné finanční prostředky tím, že se minimalizuje spoléhání se na 
mimořádnou veřejnou finanční podporu (viz článek 2 BRRD). 

Systém pojištění vkladů: systém pojištění vkladů chrání do určité výše a v rámci 
určitých limitů vkladatele před ztrátami v případě úpadku banky. 

Vnitřní týmy příslušné k řešení krize: podle článku 83 nařízení o jednotném 
mechanismu pro řešení krizí může Jednotný výbor pro řešení krizí zřídit vnitřní týmy 
příslušné k řešení krize složené z vlastních zaměstnanců a ze zaměstnanců 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize, včetně případných pozorovatelů 
z členských států mimo eurozónu. Vnitřní týmy jsou klíčové pro spolupráci a 
komunikaci mezi SRB a vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize při přípravě 
plánů řešení krize. Zřizují se pro všechny banky spadající do působnosti SRB. V jejich 
čele stojí koordinátoři, kteří jsou jmenováni z řad vedoucích zaměstnanců SRB. 

Zásadní funkce: činnosti, služby nebo operace banky, jejichž přerušení by 
pravděpodobně vedlo k narušení finanční stability nebo služeb, jež mají zásadní 
význam pro reálnou ekonomiku. 

Závažné překážky: závažné překážky, které mohou bránit likvidaci nebo řešení krize 
banky, které zjistí orgány příslušné k řešení krize během posuzování toho, zda je banka 
způsobilá k řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize mají rozsáhlé pravomoci od 
bank vyžadovat, aby ve stanovené lhůtě tyto překážky vyřešily nebo odstranily. SRB 
může například požadovat, aby se banka zbavila konkrétních aktiv, omezila své činnosti 
nebo změnila svou právní či provozní strukturu. 
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KONEČNÉ ODPOVĚDI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ NA 
ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA: „PLÁNOVÁNÍ 
ŘEŠENÍ KRIZÍ V RÁMCI JEDNOTNÉHO MECHANISMU PRO ŘEŠENÍ 

KRIZÍ“ 
 

SHRNUTÍ 

VI. Jednotný výbor pro řešení krizí vítá pokrok, který vzal EÚD na vědomí. Nesouhlasí se závěrem EÚD, 
který se týká neexistence „klíčových prvků“, protože by mohl vyvolat dojem, že jednotný mechanismus pro 
řešení krizí dosud neplní své povinnosti, neboť mu chybí nějaké prvky, které jsou pro Jednotný výbor pro 
řešení krizí relevantní, což tak není. Hlavní chybějící části jsou jasně propojeny s vývojem rámce (tj. likvidita 
pro řešení krize / mechanismus jištění nebo určité prvky týkající se minimálního požadavku na kapitál a 
způsobilé závazky), což jsou prvky, které jsou mimo kontrolu Jednotného výboru pro řešení krizí (dále jen 
„SRB“). Kromě toho žádný z těchto „klíčových“ prvků nezabránil jednotnému mechanismu pro řešení krizí 
v plnění jeho povinností.  V tomto ohledu je třeba minimálně upozornit na následující: 

a) SRB vytvořil a aktualizoval vysoký počet politik v letech 2018 a 2019, což bylo období, které se 
vyznačovalo měnícím se právním prostředím, kdy se neustále vyvíjely pokyny Rady pro finanční 
stabilitu a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a připravovala se směrnice BRRD II. V tomto 
náročném právním prostředí musel SRB pokračovat v plnění svých regulačních funkcí a musel zajistit 
správné provádění důležitých legislativních změn týkajících se celé řady otázek, včetně minimálního 
požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL). 

b) Aktualizace politik plánování řešení krizí je průběžný proces, který prokazuje zdravou správu a řízení 
a odráží změny právního rámce, které je SRB povinen provádět. Pokud jde o zjištění, že politiky SRB 
„se dosud nezabývaly všemi příslušnými oblastmi“, je nutné říci, že vývoj politik je postupný 
dynamický proces, který stále probíhá. To je podpořeno také skutečností, že některé prvky nutné 
k vytváření politik, jako je například pokrok v oblasti likvidity a mechanismu jištění, jsou mimo 
kontrolu SRB. 

c) Jednotný mechanismus pro řešení krizí přijímá nutná rozhodnutí, pokud jde o činnosti řešení krizí 
v každém cyklu řešení krize (MREL, plány řešení krize, posouzení způsobilosti k řešení krize atd.). 
Skutečně tomu tak je, pokud vezmeme v úvahu, že ve zprávě je hlavním důkazem chybějících prvků 
ne zcela souladný vývoj plánů řešení krize v rozporu s jednotným souborem pravidel. K tomu je třeba 
uvést, že 70 % prvků vyhovuje nebo částečně vyhovuje pravidlům a významný počet prvků, které 
pravidlům nevyhovují, jsou prvky, které se do takové situace dostaly v důsledku změn právního rámce. 

VII. Metodika posuzování způsobilosti k řešení krize, která je uvedena v manuálu pro plánování řešení krizí, 
upravuje identifikaci překážek bránících způsobilosti k řešení krize. Identifikace a možné určení podstatných 
překážek, pokud takové existují, nezáleží na čase, který banky potřebují k vyřešení nevyřešených záležitostí. 

VIII. Pokud jde o banky spadající do působnosti SRB, odkazuje se na komentář Jednotného výboru pro řešení 
krizí o odstavci 108 a na obecné poznámky k odstavcům 69 až 73, v nichž je zdůrazněno, že 70 % požadavků 
bylo zcela nebo částečně splněno a zbytek je částečně navázán na změny právního rámce, což je třeba případ 
interních požadavků MREL. Pokud jde o načasování plánování řešení krize, odkazuje se na komentáře SRB 
k odstavcům 76 až 80. 

IX. V čl. 18 odst. 4 písm. a) až d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (SRMR) jsou 
stanovena jasná kritéria stanovení toho, zda je banka v selhání nebo je její selhání pravděpodobné.  Kromě 
toho měl Evropský orgán pro bankovnictví podle čl. 32 odst. 6 směrnice BRRD povinnost vytvořit pokyny pro 
testování, zda je subjekt v selhání nebo je jeho selhání pravděpodobné. Učinil tak v roce 2015, když zveřejnil 
vyčerpávající soubor pokynů k interpretaci různých okolností, kdy by se mělo mít za to, že instituce je v selhání 
nebo je její selhání pravděpodobné pro účely čl. 32 odst. 6 směrnice BRRD. V tomto ohledu jsou objektivní a 
kvantifikovaná kritéria vítána, ale je třeba se vyhnout jakýmkoliv automatismům vyplývajícím z těchto limitů. 

X. Ačkoliv SRB souhlasí s uvedeným zlepšením a s různými úrovněmi pracovníků přidělených ve 
vnitrostátních orgánech příslušným k řešení krize, nesouvisí to nutně s přidělováním pracovníků v rámci SRB 
(např. v některých vnitrostátních orgánech příslušných k řešení krize trvala výběrová řízení déle než rok; 
v jiných jsou pracovníci služebně starší a v otázkách řešení krizí zkušenější atd.). 

Kromě toho by SRB rád zdůraznil, že tento odstavec zprávy o pracovnících přidělených z vnitrostátních orgánů 
příslušných k řešení krize k vnitřním týmům příslušným k řešení krize představuje skutečnost, která by neměla 
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být interpretována tak, že úbytek pracovníků vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize je kompenzován 
jakýmkoliv navýšením u SRB. SRB vyžaduje minimální počet pracovníků pro zajištění kvality práce nezávisle 
na počtu pracovníků vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize; kromě toho mechanismy distribuce práce 
v rámci vnitřních týmů příslušných k řešení krize mezi SRB a pracovníky vnitrostátních orgánů příslušných 
k řešení krize, nezáleží na pouhém „počtu přepočtených pracovníků“, ale i na dalších faktorech (např. nižší 
počet přepočtených pracovníků, kteří jsou služebně starší nebo mají více zkušeností v určitých oblastech by 
mohl být relevantnější než „množství přepočtených pracovníků“). (Viz komentáře k odstavci 105.) 

XI. Viz podrobné komentáře SRB v kapitole o závěrech a doporučeních. 

 

ÚVOD 

Jednotný mechanismus pro řešení krizí – základní informace 

03. SRB zdůrazňuje, že účel rovněž zahrnuje zajištění jednotného uplatňování režimu řešení krize 
v zúčastněných členských státech, neboť tato úloha je zdůrazněna v 11. bodě odůvodnění SRMR. 

Potřeba zajištění kontinuity zásadních funkcí banky a vyhnutí se významným negativním dopadům na finanční 
stabilitu jsou řešeny v kontextu posuzování veřejného zájmu. 

Spolupráce v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí 

Úloha SRB a orgánů příslušných k řešení krize 

11. SRB by rád objasnil, že vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize se účastní plenárních zasedání a také 
výkonných zasedání týkajících se záležitostí konkrétních bank, včetně plánů řešení krize. 

Úkoly výkonných zasedání jsou ty, které jsou jim svěřeny v souladu s článkem 54 SRMR. 

Kromě toho jednací řád pro výkonná zasedání SRB – platný v okamžiku posouzení EÚD (a podobný novému 
jednacímu řádu pro výkonná zasedání, který byl přijat dne 24. června 2020) -  předpokládá v čl. 3 odst. 1 účast: 

• jmenovaného zástupce příslušného vnitrostátního orgánu příslušného k řešení krize z členského státu 
při rozhodování o jednotlivém subjektu či skupině subjektů usazených pouze v jednom zúčastněném 
členském státě a jmenovaného zástupce orgánu příslušného k řešení krize na úrovni skupiny a také 
jmenovaného zástupce příslušného vnitrostátního orgánu příslušného k řešení krize, kde je usazen 
dceřiný podnik nebo subjekt, na který se vztahuje konsolidovaný dohled, v případě rozhodování o 
přeshraniční skupině. 

Spolupráce s dalšími orgány EU a členských států 

13. Účelem konzultace ozdravného plánu s orgánem příslušným k řešení krize je identifikovat jakékoliv kroky, 
které jsou v něm obsažené a mohly by negativně ovlivnit způsobilost banky k řešení krize. 

14. Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout regulační i prováděcí technické normy, které (Komise) 
přijme jako akty v přenesené pravomoci, respektive prováděcí akty. 

16. Viz komentář k odstavci 14 výše. 

Přístup k důkazním informacím a otázky důvěrnosti 

22. Proběhlo několik rozhovorů k prodiskutování MREL u vzorových plánů, včetně různých vysvětlení stran 
výpočtu MREL. Bohužel to bylo ve stejné době, kdy platila opatření omezující volný pohyb osob v souvislosti 
s pandemií COVID-19, což EÚD zabránilo v konzultaci dokumentů v prostorech Jednotného výboru pro 
řešení krizí. 

Přístup, který SRB uplatnil v souvislosti s omezeným porovnáním dokumentů, byl odůvodněn ochranou 
totožnosti jednotlivých bank. V tomto ohledu splňuje povinnosti profesního tajemství podle článku 88 SRMR 
a je v souladu s rozhodnutím SRB o klasifikaci údajů a se systémem klasifikace údajů Evropské centrální 
banky. Pokud vyvstaly konkrétní otázky související s porovnáním dokumentů a pokud bylo odůvodnění EÚD 
dostatečné, souhlasil SRB s poskytnutím důkazu. Bylo to ovšem ve stejné době, kdy platila opatření omezující 
volný pohyb osob v souvislosti s pandemií COVID-19. 

23. V souladu s odstavcem 13 Memoranda o porozumění mezi SRB a Evropskou centrální bankou, by SRB 
měl získat výslovný souhlas ECB předtím, než zpřístupní jakékoliv informace získané od ECB třetí straně. 
SRB ochotně spolupracoval s ECB ve snaze zajistit si souhlas se zpřístupněním ozdravných plánů EÚD za 
účelem usnadnění provedení auditu. Ačkoliv vyvinul SRB maximální snahu o vyhovění žádosti EÚD v tomto 
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ohledu, ECB informovala SRB o tom, že s ohledem na kritéria bezpečnosti údajů nesouhlasí s tím, aby 
Jednotný výbor pro řešení krizí sdílel ozdravné plány mimo uzavřený prostor. 

Ozdravné plány byly proto od 15. března 2020 k dispozici k inspekci EÚD v informační místnosti SRB. Za 
normálních okolností by proto ozdravné plány mohly být přezkoumány v prostorech SRB. Vzhledem 
k neexistenci souhlasu ECB nebyl SRB v takové pozici, aby mohl s EÚD sdílet informace ECB mimo 
uzavřený prostor. SRB konstatuje, že bylo nešťastné, že v důsledku opatření omezujících volný pohyb osob 
v souvislosti s pandemií COVID-19 nemohl EÚD ozdravné plány vidět. 

 

PŘIPOMÍNKY 

Rámec politiky byl posílen, ale v některých zásadních oblastech přetrvávají nedostatky 

25. Obrázek 5: 

V rámci aktualizace manuálu pro plánování řešení krizí z roku 2020 SRB posuzuje zbývající obsah 
horizontálních technických poznámek a pokynů, které mají být zařazeny do manuálu pro plánování řešení krizí 
buď jako klíčová politika, nebo jako vzdělávací materiály týkající se souvislostí. 

26. SRB používal do srpna 2020 dostupné politiky pro významné instituce jako referenci při posuzování 
návrhů opatření na řešení krize méně významných institucí předložených vnitrostátními orgány příslušnými 
k řešení krize. 

V srpnu 2020 pokyny pro méně významné instituce zavedly formální požadavek na vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení krize, aby se při přípravě návrhů opatření na řešení krize méně významných podniků opíraly 
o politiky týkající se významných institucí. 

Stále chybí několik důležitých politik vztahujících se na banky v působnosti SRB 

30. Manuál pro plánování řešení krizí byl přijat na výkonném zasedání SRB podle článku 5b rámce spolupráce: 
„Pokyny jsou interní dokumenty JSRB adresované vnitřním týmům příslušným k řešení krize, jejichž cílem je 
poskytnout pokyny, pokud jde o subjekty a skupiny pod přímou působností SRB bez ohledu na jejich povahu či 
formu.“ 

Manuál pro plánování řešení krizí je pro vnitřní týmy příslušné k řešení krize závazný v rozsahu, v němž je to 
u manuálu, který ze své podstaty není právně závazným dokumentem, ale spíše vodítkem pro práci vnitřních 
týmů příslušných k řešení krize v oblasti plánování řešení krize, možné. 

31. Vývoj politiky v oblasti finanční kontinuity je víceletý projekt, který by měl skončit do roku 2022 v souladu 
s časovým harmonogramem pro postupné zavádění zásad „očekávání od bank“. V roce 2019 vytvořila interní 
technická síť podpůrnou poznámku pro vnitřní týmy příslušné k řešení krize týkající se likvidity a finančního 
krytí v rámci řešení krize, aby jim poskytla pokyny pro vytváření návrhů plánů řešení krize pro rok 2020. 
Podpůrná poznámka, komentovaná vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize a jednotným 
mechanismem dohledu, se zabývá aspekty souvisejícími s odhady potřeb finančního krytí při řešení krizí a 
posuzování schopností bank identifikovat a mobilizovat dostupné finanční krytí a zajištění v rámci řešení krize. 
Kromě toho byla v dubnu 2020 zveřejněna „očekávání od bank“, podle nichž se očekává, že budou mít banky 
do zahájení cyklu plánování řešení krizí pro rok 2021 vytvořené metodiky odhadu potřeb v oblasti finančního 
krytí v rámci řešení krize. 

Likvidita je přednostní politikou pro cyklus plánování řešení krizí pro rok 2021. V tomto ohledu pracuje interní 
technická síť v současné době na vytváření politiky SRB v oblasti likvidity a finančního krytí v rámci řešení 
krizí. 

Politická práce na finanční kontinuitě je doplněna prací interní technické sítě solventní likvidace obchodních 
portfolií, která připravuje návrh pokynů a politiky pro banky systémového významu a banky s významnými 
obchodními činnostmi, se zaměřením na náklady a dopady na likviditu. 

32. Vnitřní simulace a analýza k odhadu potřeb v oblasti finančního krytí v rámci řešení krizí se zabývají 
obavami a nároky v souvislosti s velikostním omezením. 

33. Politika SRB v oblasti systému správy a řízení a komunikace před řešením krize a během něj je objasněna 
v „očekáváních od bank“ a předtím v prioritním dopise zaslaném bankám. 

Konkrétní systém správy a řízení je rovněž objasněn v dokumentech s provozními pokyny vydaných SRB dne 
29. července 2020 k tématu provozní kontinuity v rámci řešení krize, infrastruktury finančních trhů 
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(https://srb.europa.eu/en/node/1042) a dne 10. srpna 2020 k tématu operacionalizace pomocí rekapitalizace 
z vnitřních zdrojů (https://srb.europa.eu/en/content/operational-guidance-bail-implementation). 

34. Politika SRB v oblasti informačních požadavků je objasněna v „očekáváních od bank“, která jsou výrazně 
doplněna souvisejícími veřejnými pokyny pro každý cyklus (https://srb.europa.eu/en/content/2020-resolution-
reporting), pokyny k datovým bodům pro provedení rekapitalizace z vnitřních zdrojů zveřejněnými v srpnu 
2020, pokyny SRB k tématu infrastruktury finančního trhu a provozní kontinuita v rámci řešení krize, 
zveřejněnými v červenci 2020, kde jsou rovněž dále upřesněny požadavky na informační systémy vedení, a 
rámcem SRB pro oceňování a datovým souborem SRB pro oceňování (https://srb.europa.eu/en/content/public-
consultation-srbs-data-set-valuation). Kromě toho SRB už několik let shromažďuje od bank informace ve 
speciálních oblastech týkajících se plánování řešení krizí (https://srb.europa.eu/en/content/reporting). 

35. Ačkoliv politika týkající se podmínek aplikace strategie zahájení řešení krize ve více okamžicích byla 
vytvořena již v roce 2019, nebyla do formátu manuálu pro plánování řešení krizí zařazena. Podle plánu bude 
do manuálu pro plánování řešení krizí zařazena v roce 2020. 

36. Politiky stanovují zásady, které musejí plány splňovat, a nevyžadují tutéž úroveň detailu u jednotlivých 
témat. 

Stanovené politiky trpí určitými nedostatky 

37. Pravidelný přezkum politik je postupem zdravé správy a řízení a provádí se zejména za účelem zapracování 
změn v právním rámci, což nelze vnímat jako nedostatky. 

Posuzování veřejného zájmu 

38. SRB zdůrazňuje, že pokud jde o ochranu veřejných finančních prostředků, je cílem „chránit veřejné 
finanční prostředky tím, že se minimalizuje spoléhání se na mimořádnou veřejnou finanční podporu“ v souladu 
s čl. 14 odst. 2 písm. c) SRMR. 

39. SRB sdílí názor, že soustavné posuzování veřejného zájmu je klíčovým prvkem celkového rámce řešení 
krize. V červenci 2019 zveřejnil SRB svůj přístup k posuzování veřejného zájmu. Dokument objasňuje 
faktory, které SRB zohledňuje při posuzování veřejného zájmu, a vysvětluje, jak SRB aplikuje kritéria 
stanovená v právu Unie. Cílem zveřejnění této metodiky je poskytnout bankám a trhům více transparentnosti 
a jistoty. SRB provádí posuzování veřejného zájmu u bank spadajících do jeho působnosti soustavně a pracuje 
na vylepšení nástrojů k zajištění soudržnosti. Přístup posuzování veřejného zájmu stejně jako všechny politiky 
SRB podléhá průběžnému přezkumu a potvrzování, které zohledňují zkušenosti s plánováním řešení krize a 
řízením krizí a kvantitativní i kvalitativní analýzu provedenou SRB. 

40. Zpráva o vnitřním auditu SRB obsahovala četná doporučení na zlepšení soudržnosti hodnocení zásadních 
funkcí napříč SRB v souladu s pracovním plánem SRB pro řešení zásadních funkcí. Byl vytvořen akční plán 
k řešení těchto doporučení, který zahrnuje průběžná plnění pro roky 2019 a 2020. V listopadu 2019 provedl 
SRB jako první krok inventarizaci svých aktuálních zásadních funkcí. Pro zlepšení soudržnosti hodnocení 
zásadních funkcí vytvořil SRB četné standardizované přehledy ukazatelů, které mají vnitřní týmy příslušné 
k řešení krizí používat v rámci cyklu plánování řešení krizí pro rok 2020. Tyto přehledy ukazatelů se opírají o 
zprávy o zásadních funkcích z roku 2020 a umožňují každému vnitřnímu týmu příslušnému k řešení krize 
porovnat výsledky bank(y), za které odpovídá, s kolegy z Bankovní unie. V dalším kroku SRB zavede 
indikativní finanční limity pro cyklus plánování řešení krizí pro rok 2021. 

41. SRB přikládá všem cílům řešení krize tutéž důležitost. Hodnocení SRB v rámci plánování řešení krize je 
vedeno snahou nenahrazovat žádné povinnosti vnitrostátních orgánů ve vztahu ke směrnici o systémech 
pojištění vkladů. 

42. Pokud jde o ochranu veřejných finančních prostředků, SRB zdůrazňuje, že je jeho cílem „chránit veřejné 
finanční prostředky tím, že se minimalizuje spoléhání se na mimořádnou veřejnou finanční podporu“ v souladu 
s čl. 14 odst. 2 písm. c) SRMR. 

Omezení rekapitalizace z vnitřních zdrojů na 8 % celkových finančních závazků a kapitálu pro využití 
Jednotného fondu pro řešení krizí se použije tehdy, když Jednotný fond pro řešení krizí dodá příspěvek namísto 
závazků vyloučených z rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle čl. 27 odst. 5 SRMR nebo když jeho využití 
nepřímo vede k tomu, že část ztrát daného subjektu je převedena na Jednotný fond pro řešení krizí. 

43. SRB se při provádění posuzování veřejného zájmu řídí ustanoveními BRRD, jakož i veřejným 
dokumentem, v němž je shrnuta politika SRB. Tato ustanovení byla navržena tak, aby zajistila, že výchozí 
variantou řešení krize bank v selhání bude běžné úpadkové řízení. Na základě toho musí SRB zaručit, že 
opatření k řešení krize je nutné a přiměřené ve vztahu k jednomu nebo více účelům řešení krize a že likvidací 

https://srb.europa.eu/cs/node/1042
https://srb.europa.eu/en/content/operational-guidance-bail-implementation)
https://srb.europa.eu/en/content/2020-resolution-reporting
https://srb.europa.eu/en/content/2020-resolution-reporting
https://srb.europa.eu/en/content/public-consultation-srbs-data-set-valuation
https://srb.europa.eu/en/content/public-consultation-srbs-data-set-valuation
https://srb.europa.eu/en/content/reporting
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v rámci běžného úpadkového řízení by nebylo dosaženo účelů řešení krize v tomtéž rozsahu jako opatřením 
k řešení krize. 

44. Viz komentáře k odstavci 43. Zejména je třeba zdůraznit, že při provádění posuzování veřejného zájmu by 
SRB neměl pouze „posuzovat, zda by selhání banky mělo významný nepříznivý dopad na finanční stabilitu, a 
minimalizovat poskytnutí poskytnuté mimořádné veřejné finanční podpory“, ale přesněji zváží, zda by 
likvidací v rámci běžného úpadkového řízení nebylo dosaženo účelů řešení krize (jež jsou stanoveny v čl. 31 
odst. 2 BRRD) v tomtéž rozsahu jako opatřením k řešení krize. Přitom SRB samozřejmě mimo jiné posuzuje 
dopad na finanční stabilitu. Avšak místo posuzování toho, zda by selhání banky mělo významný nepříznivý 
dopad na finanční stabilitu, SRB posuzuje, jaký dopad na finanční stabilitu by mělo použití vnitrostátního 
úpadkového řízení vůči bance, a porovnává ho s dopadem, který by v oblasti téhož účelu mělo opatření k řešení 
krize. Totéž platí u zbývajících účelů. Pokud tedy likvidací (bez ohledu na to, zda je poskytnuta státní podpora, 
nebo ne) bude dosaženo účelů řešení krize v tomtéž rozsahu jako opatřením k řešení krize, nedochází k žádné 
nesrovnalosti, kterou by bylo třeba zdůrazňovat. 

49. SRB v současné době reviduje svou metodiku ve světle zveřejnění dokumentu „očekávání od bank“, což 
je součástí běžné aktualizace pokynů pro vnitřní týmy příslušné k řešení krize. 

52. „Očekávání od bank“ a jejich zavádění mohou být přizpůsobena specifikům jednotlivých bank a strategií 
řešení krize. V „očekáváních od bank“ je výslovně uvedeno: „Zatímco požadavky jsou ze své povahy obecné, 
jejich použití na každou banku bude muset být upraveno na míru se zohledněním zásady proporcionality a 
opírat se o dialog mezi každou bankou a vnitřním týmem příslušným k řešení krize.“ 

Kromě toho je v „očekáváních od bank“ uvedeno: „Tento dokument se zaměřuje pouze na způsobilost k řešení 
krize u bank, u nichž je strategií řešení krize.“ „Očekávání od bank“ se tedy vztahují na všechny banky, u nichž 
je posuzování veřejného zájmu v okamžiku plánování pozitivní. 

54. Vnitřní týmy příslušné k řešení krize posuzují překážky způsobilosti k řešení krize každoročně. Rovněž se 
očekává, že vnitřní týmy příslušné k řešení krize dospějí při sestavování návrhu plánů řešení krize k závěrům 
ohledně podstatných překážek, pokud nějaké existují. 

56. Toto prohlášení reprezentuje názory autora, které SRB nesdílí. SRB by rád zdůraznil, že dokument „Správa 
ekonomických záležitostí“, který je zde zmíněn, nepředstavuje oficiální stanovisko Evropského parlamentu 
ani nevedl k žádným usnesením Evropského parlamentu. 

Kromě toho se zpráva Správa ekonomických záležitost opírá pouze o veřejně dostupné informace. 

Pokyny k minimálnímu požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL) a rekapitalizaci z vnitřních zdrojů 

61. Revidované směrnice BRRD a SRMR zavádějí čtyři kategorie bank a všechny čtyři kategorie musejí 
splňovat cíl v oblasti minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky. 

Pouze tři kategorie (globální systémově významné instituce, nejvýznamnější banky a další banky z pilíře 1) 
ovšem musejí splňovat cíl minimální podřízenosti, což je součást cíle MREL. 

Čtvrtá kategorie (banky mimo pilíř 1) nemusejí nutně splňovat požadavek minimální podřízenosti, tj. nastavení 
požadavků podřízenosti se u této čtvrté kategorie odvíjí od posouzení s ohledem na zásadu, že žádný věřitel se 
nesmí dostat do méně výhodného postavení. 

62. Rozmanité postupy jsou logickým důsledkem správního uvážení orgánů příslušných k řešení krize. Některé 
z uvedených rozdílů nejspíš omezí směrnice BRRD II (např. u globálních systémově významných institucí, 
nejvýznamnějších bank a dalších bank z pilíře 1 zavádí směrnice BRRD2 jednotné minimální požadavky 
podřízenosti). 

Rámeček 1 – Viz komentář k odstavci 62. 

63. Retailoví investoři mají a nadále budou mít právo zakoupit závazky způsobilé k rekapitalizaci z vnitřních 
zdrojů (žádné právní ustanovení tuto možnost nevylučuje). Podle práva Unie taková investorská činnost 
podléhá ochranným opatřením směrnice o trzích finančních nástrojů. BRRD II zavádí dodatečná ochranná 
opatření pro retailové investory. Členské státy musejí směrnici provést vnitrostátním předpisem do 28. 
prosince 2020. 

64. Provozní pokyny SRB, které se týkají nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů, nepopisují provozní 
záležitosti, ale očekávání týkající se operačních protokolů bank pro rekapitalizaci z vnitřních zdrojů. Například 
vyžadují, aby operační protokoly prokazovaly, jaké protokoly budou nutné k identifikaci záruk odpovídajících 
úrokům způsobilým k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů. Vklady jsou přirozeně méně složité a jsou drženy na 
vlastních účtech bank. Rekapitalizace z vnitřních zdrojů je proto provozně přímější. 
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Pokud jde o harmonogram, je třeba uvést, že přesné harmonogramy do značné míry závisí na provozní 
způsobilosti zúčastněných subjektů (zejména centrálních depozitářů cenných papírů), a to bez ohledu na 
členský stát. 

65. Politika SRB v oblasti stanovení variantní strategie je v souladu s právními požadavky. Předpokládá 
vytvoření varianty strategie, která by v potřebném rozsahu řešila scénáře a okolnosti, v nichž by 
upřednostňovaná strategie řešení nebyla spolehlivá nebo proveditelná (Manuál pro plánování řešení krizí, který 
se zde opírá o čl. 23 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2016/1075), a to bez ohledu na použitý 
nástroj, včetně rekapitalizace z vnitřních zdrojů při zachování nepřerušeného fungování. Kromě toho je v čl. 25 
odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2016/1075 uvedeno, že orgány příslušné k řešení krize 
posoudí, zda jsou k řešení scénářů či okolností, v nichž nelze strategii řešení krize naplnit proveditelným a 
věrohodným způsobem, nezbytné varianty této strategie. 

Pokud vnitřní týmy příslušné k řešení krize vyhodnotí, že preferovaná strategie řešení krize, jíž může být 
rekapitalizace z vnitřních zdrojů při zachování nepřerušeného fungování, je věrohodná a proveditelná, nemusí 
být stanovena variantní strategie. 

Při plánování řešení krize bylo dosaženo pokroku, avšak ještě není v souladu s požadavky právních 
předpisů 

66. Pokud jde o četnost aktualizací plánů řešení krize, viz komentář SRB k odstavci II Shrnutí. 

Pokud jde o datum plánu řešení krize, viz komentáře SRB k odstavci 113. 

Kvalita plánů řešení krize bank v působnosti SRB se zlepšila 

72. Tabulka 4: Společné poznámky týkající se odstavců 69 až 73: 

Strategická obchodní analýza: 

Pokud je preferovanou strategií rekapitalizace z vnitřních zdrojů, nemělo by být nutné prokazovat 
oddělitelnost, neboť ta je nedílnou součástí použití nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů, takže z ní 
nevyplývají strukturální změny. Pouze při použití dalších nástrojů, které mění strukturu (prodej podniku, 
překlenovací banka, oddělení aktiv), by byla nutná analýza a příprava oddělitelnosti. 

MREL, finanční a provozní kontinuita, komunikace: 

Vzorové plány byly v době své přípravy v souladu s politikami SRB. Politiky v těchto oblastech nicméně 
s ohledem na vyvíjející se právní rámec v roce 2018 nebyly v době, kdy byly tyto plány připravovány, ještě 
plně dotvořeny. Při neexistenci příslušných politik by bylo nesoudržné, pokud by vnitřní týmy příslušné 
k řešení krize začaly ze své vlastní iniciativy stanovovat individuální minimální požadavky na kapitál a 
způsobilé závazky (MREL) pro banky při přípravě plánů řešení krize. Takovými kroky by nebylo možné 
zajistit rovné podmínky pro banky a SRB by nemohl přijímat správná správní rozhodnutí. Totéž platí v případě 
dalších zde uvedených politických oblastí. Pokud by vnitřní týmy příslušné k řešení krize vyvíjely činnost při 
neexistenci jasných politických pokynů, způsobilo by to nesoudržné uplatňování právního rámce. 

Proces posouzení způsobilosti k řešení krize: 

Uvedené příklady identifikují prvky, které při globálním posouzení v rámci plánů řešení krize nemusejí být 
nejrelevantnější pro všechny případy. Například pokud jde o reorganizaci podniku, ta může být relevantnější 
pro velké mezinárodní a diverzifikované banky, které mohou opustit některé linie podnikání. 

73. Společné poznámky týkající se odstavců 69 až 73: 

Bankovní test nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů: 

Použití nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů je složité a banky potřebují čas na zavedení potřebné IT 
infrastruktury. K dosažení tohoto výstupu jsou nutné četné interakce mezi orgány příslušnými k řešení krize a 
bankami, jako jsou požadavky na datové body, operační protokoly pro rekapitalizaci z vnitřních zdrojů, 
posouzení operačních protokolů pro rekapitalizaci z vnitřních zdrojů. Proto již harmonogram předpokládaný 
v „očekáváních od bank“ byl považován za příliš ambiciózní pro mnoho zúčastněných subjektů. 

Podstatné překážky: 

SRB odkazuje na své odpovědi na odstavce VII a 48 ve vztahu k metodice identifikace potenciálních překážek 
a podstatných překážek. Přístup přijatý v plánech odpovídá podrobné metodice SRB. V souladu s platnou 
politikou pro identifikaci a bodování překážek spočívá první krok v identifikaci potenciálních překážek. Pokud 
mají vnitřní týmy příslušné k řešení krize dostatek informací k tomu, aby mohly učinit závěr ohledně povahy 
překážky, použijí metodiku bodování v souladu s touto politikou. 
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MREL: 

SRB nenastavil vyšší cíle v oblasti MREL v důsledku podstatných překážek, protože při zavádění požadavku 
MREL nebyla identifikována žádná související podstatná překážka. SRMR ve skutečnosti umožňuje stanovit 
přechodné období a banky v posledních pěti letech celkově prokázaly dobrý pokrok směrem k dosažení 
dodržování požadavku MREL. Tento pružný přístup potvrzují i BBRD II a SRMR II, které zavádějí zákonná 
přechodná období pro úplné splnění požadavku MREL až do roku 2024. 

74. Pokud jde o oba plány, podle metodiky, která se na tyto plány vztahuje, by vnitřní týmy příslušné k řešení 
krize měly identifikovat potenciální překážky způsobilosti k řešení krize (buď ve formě seznamu, nebo jinak), 
a to s ohledem na platné politiky a informace poskytnuté bankami k hodnocené způsobilosti k řešení krize. 

U druhého plánu vnitřní tým příslušný k řešení krize vyhodnotil pokrok, jehož banka dosáhla ve vztahu 
k zásadám SRB v oblasti způsobilosti k řešení krize u příslušného tématu. Část týkající se celkového posouzení 
rovněž zahrnuje analýzu mezer mezi dosaženým pokrokem a úkoly, jež ještě daná banka musí splnit, aby 
splňovala zásady SRB v oblasti způsobilosti k řešení krize. Odstranění těchto mezer v rozumné lhůtě je jádrem 
práce, kterou vnitřní tým příslušný k řešení krize a banka realizují v procesu plánování řešení krize a vylepšení 
způsobilosti k řešení krize. Vnitřní tým příslušný k řešení krize tuto činnost provedl přesně a svědomitě a 
zajistil, aby měla banka realistický pracovní plán na odstranění této mezery. Průběžná kontrola výstupů a 
opakované hodnocení dosaženého pokroku jsou nedílnou součástí činnosti plánování řešení krize a jsou 
zaznamenány v každém opakování plánu řešení krize. 

75. V roce 2020 SRB podstatně vylepšil svou metodiku, pokud jde o zajištění řízení kvality v rámci plánování 
řešení krize, která byla zavedena ve dvou fázích (předběžný přezkum během fáze přípravy návrhu a konečný 
přezkum, který umožní provedení dalších oprav před konečným schválením). Obojí zahrnuje kontrolní 
činnosti, které jsou systematicky zaznamenávány. 

Zpoždění při přijímání plánů řešení krize v působnosti SRB 

76. Viz komentář SRB k odstavci 113. 

77. Pokud jde o naznačené zpoždění při přijímání plánů řešení krize v cyklech plánování řešení krizí pro roky 
2018 a 2019, je zde několik záležitostí, které by měly být vzaty v úvahu. Tyto úvahy jsou zde shrnuty a vztahují 
se ke všem místům ve zprávě, kde je zmínka o cyklech plánování řešení krizí. 

Především je třeba upozornit, že daný harmonogram představuje orientační plán operacionalizace ročních 
cyklů plánování řešení krizí. Proto slouží pouze jako milník vysoké úrovně a plánování musí být upraveno 
podle konkrétních okolností. 

Kromě toho některé z okolností nelze při počátečním plánování harmonogramů předvídat. Například 
v některých případech by SRB (rozšířené výkonné zasedání) nemohl dosáhnout konsenzu ohledně 
navrhovaného plánu řešení krize, což by vyžadovalo hlasování nebo nový návrh pro výbor. 

Kromě toho mnoho těchto okolností nezáleží jen na SRB a zahrnuje zákonné požadavky, což si může vyžádat 
určitý čas. Například: 

• čtyřměsíční konzultace kolegia k řešení krize, 
• potřeba zavést pro banky proces práva být vyslyšen ve vztahu k rozhodnutím týkajícím se MREL, 
• potřeba umožnit bankám používat jejich primární jazyk v komunikaci se SRB, což tedy vyžaduje 

nutné úsilí a čas vynaložené na překlady (prováděné překladatelskou službou Komise a kontrolované 
vnitřními týmy příslušnými k řešení krize a vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize), 

• složení SRB vyžaduje rozšířená výkonná zasedání pro konkrétní banku. Z tohoto požadavku na řízení 
právních záležitostí vyplývá další problém, který bude vyžadovat dodatečný čas na cykly plánování 
řešení krizí. 

Tabulka 5: 

Plány řešení krize pro banky bez kolegia k řešení krize: 

SRB se domnívá, že ze způsobu, jímž jsou v tabulce 5 prezentovány statistiky, vyplývá mnohem negativnější 
dojem, než jaká je situace ve skutečnosti. Poslední plán pro banky bez kolegia k řešení krize byl opravdu přijat 
v listopadu 2019. 

Je však důležité uvést, že do září 2019 bylo přijato 71 ze 76 plánů (93 %), přičemž 64 z nich bylo přijato již 
do května 2019 (84 %). Naprostá většina plánů tedy byla schválena již mnohem dřív. 

Plány řešení krize pro banky s kolegiem k řešení krize: 
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Také zde se SRB se domnívá, že ze způsobu, jímž jsou v tabulce 5 prezentovány statistiky, vyplývá mnohem 
negativnější dojem, než jaká je situace ve skutečnosti. Poslední plány pro banky s kolegiem k řešení krize byly 
skutečně přijaty v červenci 2020, ale 32 ze 40 plánů již bylo přijato před koncem roku 2019 (80 %). Všechny 
kromě jednoho byly přijaty do února 2020 (39 ze 40).  Naprostá většina plánů tedy byla schválena již mnohem 
dřív. 

78. Viz komentáře SRB k odstavci 77, které objasňují systémové výzvy, jež jsou součástí procesu schvalování. 
Ve světle postupného zavádění a operacionalizace postupů plánování řešení krize v 19 různých jurisdikcích je 
přirozené, že mohou být během tohoto procesu nutné určité úpravy. 

79. Na základě svých zkušeností během počátečních cyklů restrukturalizoval SRB cyklus plánování řešení 
krizí, mimo jiné kvůli zajištění každoroční aktualizace, jež je vyžadována právním rámcem. Ovšem tato 
restrukturalizace a zavedení ustáleného stavu vyžadují plánování a čas. Proto se SRB strategicky rozhodl 
využít rok 2019 jako přechodný rok, během něhož by se zaměřoval pouze na ty plány, u nichž upřednostňoval 
formální schválení na základě zásadních změn nebo jiných faktorů. SRB by rád zdůraznil, že tím nedošlo 
k zastavení práce na plánování řešení krize u bank SRB. V roce 2019 vnitřní týmy příslušné k řešení krize 
pokračovaly v plánování řešení krize pro všechny banky v působnosti SRB. Pouze ve vztahu k formálnímu 
schválení u bank bez kolegia k řešení krize se SRB zaměřoval na dílčí soubor plánů řešení krize v souladu 
s jasným postupem (přístup založený na přidané hodnotě). Kromě toho zveřejnění bankovního balíčku (BRRD 
II atd.) v létě 2019 navíc poskytlo příležitost k opětovnému sladění všech bank v působnosti SRB do 
dvanáctiměsíčního cyklu a k jejich lepší synchronizaci s externími zúčastněnými subjekty (např. ECB/SRB). 

80. Odkazujeme na komentář SRB k odstavcům 77, 79 a 115. 

Přístup SRB předjímaný pro cyklus plánování řešení krizí pro rok 2018 se opíral o snahu zajistit, aby se na 
banky s kolegii k řešení krize, které jsou obvykle těmi nejsložitějšími v působnosti SRB, vztahovaly ty 
nejpokročilejší politiky v oblasti řešení krizí (včetně MREL), což by zajistilo vyšší kvalitu plánů řešení krizí. 
Současně by banky bez kolegií k řešení krize podléhaly dvoustupňovému přístupu v závislosti na jejich stupni 
priority, jak bylo dohodnuto SRB a příslušnými vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize, a to mimo 
jiné na základě velikosti, složitosti a rizikového profilu bank. 

Přístup přijatý pro cyklus plánování řešení krizí pro rok 2019 se zaměřoval na banky bez kolegia k řešení krize 
a zajišťoval, aby všechny banky v působnosti SRB podléhaly témuž souboru politik řešení krize. 

V rámci cyklu plánování řešení krizí pro rok 2020 se na všechny banky (s kolegiem k řešení krize i bez něj) 
bude vztahovat nejkomplexnější soubor politik řešení krize. 

SRB neřídil kvalitu u všech plánů méně významných bank ve stejném rozsahu 

83. Viz komentáře SRB k odstavci VI. 

84. V říjnu 2018 přijal SRB Pokyny ke zjednodušeným povinnostem pro banky v jeho přímé působnosti, které 
nahrazují politické poznámky původně přijaté SRB na jeho výkonném zasedání v roce 2016, kde byl 
identifikován minimální obsah plánu řešení krize méně významných institucí podle zjednodušených 
povinností. Ačkoliv Pokyny z roku 2018 nejsou pro vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize při přípravě 
návrhu plánů řešení krize méně významných institucí / rozhodnutí ke zjednodušeným povinnostem závazné, 
sloužily – s využitím zásady proporcionality – jako reference pro posuzování plánů méně významných 
institucí. V kombinaci se schválením návrhu plánů řešení krize méně významných institucí SRB monitoroval 
aplikování zjednodušených povinností vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize a podrobné 
kvantitativní a kvalitativní posouzení, které v tomto ohledu provádějí. 

86. Od cyklu plánování řešení krizí pro rok 2019 začal SRB ověřovat také podrobné kvantitativní a kvalitativní 
posouzení, které v tomto ohledu vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize provádějí. 

87. Rozhodnutí vyjádřit se je politické rozhodnutí, a ne zákonná povinnost. Rozhodnutí nevyjádřit se bylo 
v případech zkoumaných EÚD přijato po zohlednění argumentů předložených zapojenými vnitrostátními 
orgány příslušnými k řešení krize. 

88. Připomínka EÚD je správná, nicméně je zapotřebí připomenout, že vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
krize ani SRB neprovedly analýzu překážek způsobilosti k řešení krize, protože v cyklu plánování řešení krizí 
pro rok 2018 dosud nebyla v platnosti relevantní politika, která by se vztahovala na vybrané návrhy plánu 
řešení krize méně významných institucí. Kromě toho při posuzování plánů méně významných institucí pro 
cyklus plánování řešení krizí pro rok 2018, a zejména pro rok 2019 SRB provedl posouzení potenciálních 
překážek způsobilost k řešení krize, které z plánů méně významných institucí vyplývaly. Výsledky tohoto 
posouzení jsou prezentovány v poznámce prodiskutované plenárním zasedáním SRB dne 24. června 2020. 
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89. Pouze v cyklu plánování řešení krizí méně významných institucí pro rok 2018 zaznamenal SRB zpoždění 
u několika posouzení v důsledku problémů s novou politikou. Následujícího roku už k tomu nedocházelo. 

Organizační uspořádání v rámci SRM ještě není optimální 

Spolupráce mezi zúčastněnými stranami je dobrá, avšak orgány příslušné k řešení krize závisí na včasných 
reakcích orgánů dohledu 

94. SRB není v postavení, aby mohl komentovat příspěvky vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize 
v kontextu průzkumu. 

J95. SRB by rád zdůraznil, že po každém cyklu plánování řešení krizí byla pravidelně prováděna hodnocení 
ex post v podobě horizontální analýzy. Tyto poznámky byly vždy prodiskutovány na schůzce vedení, a vnitřní 
týmy příslušné k řešení krize byly proto informovány o jejich závěrech. Pro cyklus plánování řešení krizí pro 
rok 2019 jsou organizována jednání s určitými vnitřními týmy příslušnými k řešení krize za účelem zajištění 
následných zjištění. 

96. SRB není v postavení, aby mohl komentovat příspěvky vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize 
v kontextu průzkumu. 

99. Pokud jde o opatření včasného zásahu, postoj SRB je takový, že by skutečně byly potřeba změny legislativy 
na úrovni 1, neboť jak se zdá, současný regulační rámec nenastavuje správné pobídky a časové rámce ani 
dostatečně nevyvažuje zaujatost orgánů dohledu vůči předchůdcům. To je jasně potvrzeno omezeným 
používáním opatření včasného zásahu ze strany příslušných orgánů. 

Zástupce SRB u Evropského orgánu pro bankovnictví rovněž vyjádřil tyto názory v diskuzi ke konzultačnímu 
dokumentu EBA na zasedání rady orgánů dohledu v květnu 2020. Postoj SRB je takový, že struktura opatření 
včasného zásahu by mohla být přezkoumána, aby došlo ke sladění pobídek a aby příslušné orgány účinně řídily 
postup od dohledu k řešení krize (tj. S jasnějšími a včasnějšími výzvami ke spolupráci). SRB rovněž 
požadoval, aby orgán dohledu informoval a zapojil orgán příslušný k řešení krize dříve, než jak nyní stanoví 
BRRD/SRMR. 

Tento postup se již v praxi osvědčil a mohl by se odrazit i v legislativě. Orgány dohledu a orgány příslušné 
k řešení krize (ve svých příslušných rolích a přípravách) by si měly vyměňovat informace a spolupracovat, 
nejen při přijímání opatření včasného zásahu, ale také v rámci procesu posuzování, zda jsou opatření včasného 
zásahu dodržována. 

100. V čl. 18 odst. 4 písm. a) až d) SRMR jsou stanovena kritéria stanovení toho, zda je banka v selhání nebo 
je její selhání pravděpodobné. Evropský orgán pro bankovnictví měl podle čl. 32 odst. 6 BRRD povinnost 
vytvořit pokyny pro testování, zda je subjekt v selhání nebo je jeho selhání pravděpodobné. Učinil tak v roce 
2015, když zveřejnil vyčerpávající soubor pokynů k interpretaci různých okolností, kdy by se mělo mít za to, 
že instituce je v selhání nebo je její selhání pravděpodobné pro účely čl. 32 odst. 6 směrnice BRRD1. 
Připomínáme, že Evropský orgán pro bankovnictví zvažoval vydání definice „blízké budoucnosti“ v rámci 
přípravy pokynů EBA a dospěl k závěru, že výhody toho, když nebude definice existovat, převažují nad 
výhodami jejího stanovení (viz strany 26–27 příslušných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví). 

Počet zaměstnanců SRM se zvýšil, ale vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize mírně snížily své přispění 

101. Na konci března 2020 zaměstnával SRB 358 přepočtených osob, měl ale dalších 15 potvrzených nově 
příchozích pracovníků a probíhalo také několik výběrových řízení na obsazení všech zbývajících volných míst. 
Několik volných míst částečně vykryli dočasní pracovníci (22 ke konci března), zatímco se čekalo na příchod 
nováčků nebo dokončení výběrových řízení. Kromě toho je třeba zohlednit přirozenou fluktuaci pracovníků. 

103. SRB by rád zdůraznil, že přidělování pracovníků z vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize 
k vnitřním týmům příslušným k řešení krize představuje skutečnost, která by neměla být interpretována, jako 
že úbytek pracovníků vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize je kompenzován jakýmkoliv navýšením 
u SRB. Porovnání poměrů SRB a ECB nemusí být nutně vhodné. Typ, uspořádání, organizace a přidělování 
práce v oblasti dohledu a v oblasti řešení krize jsou zcela odlišné. Průběžný dohled vyžaduje mnohem více 
místních pracovníků, kteří jsou blízko bankám a pracují na místě. 

Tabulka 6: SRB centralizoval shromažďování informací, ale není v pozici, aby mohl ověřovat údaje 
poskytnuté vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize. 

                                                           
1 Obecné pokyny k výkladu různých podmínek, za nichž se instituce považuje za instituci, jež je v selhání nebo jejíž 

selhání je pravděpodobné, podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2014/59/EU. 
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104. SRB nemá žádnou kontrolu nad kvantitativním příspěvkem vnitrostátních orgánů příslušných k řešení 
krize do vnitřních týmů příslušných k řešení krize. Kromě toho procenta pracovníků podle počtu bank nemusejí 
být nejlepším referenčním údajem. Nejsou zohledněny takové parametry, jako je služební stáří pracovníků a 
velikost nebo složitost bank. 

105. Aspekty, jako je počet a služební stáří pracovníků, velikost nebo složitost bank a specifické dovednosti 
pracovníků, představují v rámci složení vnitřního týmu příslušného k řešení krize relevantní prvky. Je však 
zapotřebí flexibilita, aby bylo možno dovednosti a kvalifikace účinně přidělovat tam, kde jsou zapotřebí, a to 
s ohledem na specifika každé banky. Heterogennost složení vnitřního týmu příslušného k řešení krize je 
přirozeným a neodmyslitelným důsledkem jedinečného charakteru každé banky. Rigidní složení týmu by mělo 
za následek neefektivitu přidělování pracovníků. 

Kromě toho by při diskuzi o „ideálním“ nebo vyváženém složení vnitřních týmů příslušných k řešení krize 
měly být zohledněny následující připomínky: 

• Příspěvek vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize nelze hodnotit pouze z hlediska „čísel“. 
Příspěvek a kvalita podílu na návrzích plánů by mohly v některých případech představovat problém a 
v některých případech by přispění vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize mohlo být 
omezené. SRB potřebuje minimální počet svých pracovníků, aby mohl zachovat standardy kvality. 

• Bez ohledu na to, kolik osob pracuje ve vnitrostátních orgánech příslušných k řešení krize, potřebuje 
SRB minimální počet přepočtených osob na banku, aby mohl vykonávat úkoly, které mohou být 
vykonány pouze v rámci SRB a aby mohl sledovat všechny záležitosti, aniž by plně spoléhal na 
odborníky z vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize. 

 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

108. Jednotný výbor pro řešení krizí vítá pokrok, který vzal EÚD na vědomí. Nesouhlasí se závěrem EÚD, 
který se týká neexistence „klíčových prvků“, protože by mohl vyvolat dojem, že jednotný mechanismus pro 
řešení krizí dosud neplní své povinnosti, neboť mu chybí nějaké prvky, které jsou pro Jednotný výbor pro 
řešení krizí relevantní, což tak není. V tomto ohledu je třeba minimálně upozornit na následující prvky: 

SRB vytvořil a aktualizoval vysoký počet politik v letech 2018 a 2019, což bylo období, které se vyznačovalo 
měnícím se právním prostředím, kdy se neustále vyvíjely pokyny Rady pro finanční stabilitu a Evropského 
orgánu pro bankovnictví (EBA) a připravovala se směrnice BRRD II. V tomto náročném právním prostředí 
musel SRB pokračovat v plnění svých regulačních funkcí a musel zajistit správné provádění důležitých 
legislativních změn týkajících se celé řady otázek, včetně minimálního požadavku na kapitál a způsobilé 
závazky (MREL). 

Aktualizace politik plánování řešení krize bank je průběžný proces, který prokazuje zdravou správu a řízení a 
odráží změny právního rámce, které je SRB povinen provádět. To je podpořeno také skutečností, že některé 
prvky nutné k vytváření politik, jako je například pokrok v oblasti likvidity a mechanismu jištění, jsou mimo 
kontrolu SRB. 

Jednotný mechanismus pro řešení krizí přijímá v každém cyklu řešení krize potřebná rozhodnutí, pokud jde o 
aktivity řešení krize (MREL, plány řešení krize, posouzení způsobilosti k řešení krize atd.). Pokud jde o 
dodržování jednotného souboru pravidel, je třeba upozornit, že 70 % prvků je zcela nebo částečně splňovalo a 
významný počet prvků, které pravidla nesplnily, vyplynul ze změn v právním rámci. 

SRB vítá posouzení EÚD týkající se doporučení uvedených ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 23/2017 a 
chápe, že jakákoliv následná šetření budou pokrývat pouze doporučení obsažená v aktuální zprávě. 

109. Pokud jde o finanční krytí v rámci řešení krizí, je třeba vymezit, že je nutná legislativní pozornost, pokud 
jde o připomínku v odstavci 32, tj. rámcové omezení v důsledku nedostatečné finanční způsobilosti. 

110. Viz komentáře SRB k bodům 31 až 36. 

111. Viz komentáře SRB k bodům 38-41, 47-56 a 57-65. 

SRB je toho názoru, že v rámci aplikace jeho politik je zapotřebí odborný úsudek, aby byla dodržena zásada 
proporcionality a rovné podmínky, čehož nelze dosáhnout jednotným univerzálním přístupem ke všem. 

Je třeba připomenout, že proces identifikace a řešení podstatných překážek je ze své podstaty specifický pro 
každý případ a vyžaduje, aby vnitřní týmy příslušné k řešení krize měly prostor k uvážení na základě 
skutečností týkajících se každého jednotlivého případu, a to se zohledněním zásady proporcionality. A co je 
nedůležitější, podkladové posouzení musí identifikovat překážky, které mají potenciál ovlivnit celkovou 
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způsobilost každé banky k řešení krize v rámci tohoto výkonu. Faktory, o které se opírá toto posouzení, zjišťují 
mimo jiné, jakého pokroku dosáhla konkrétní banka při zlepšování své způsobilosti k řešení krize ve vztahu 
ke konkrétní podmínce způsobilosti k řešení krize, která je předmětem posouzení, zkoumají interakci s dalšími 
podmínkami řešení krize bank a jejich dopad jako celku na způsobilost banky k řešení krize. 

Pokud jde o závaznou povahu manuálu pro plánování řešení krizí, viz komentáře SRB k odstavci 30. 

112. „Očekávání od bank“ stanoví schopnosti, které by měly banky prokázat, aby dokázaly, že jsou způsobilé 
k řešení krize. I když banka plně neprokáže splnění zásad „očekávání od bank“, může být hodnocena jako 
způsobilá k řešení krize (např. některé požadavky se na ni nevztahují, nebo neprokázání jejich splnění 
nepředstavuje zásadní překážku pro úspěšnou realizaci strategie). 

Pokud jde o větu, že „normotvůrci neschválili takový harmonogram, aby se banky staly plně způsobilými 
k řešení krize“, viz komentář SRB k odstavcům 52 a 54. 

Doporučení 1 – Zlepšit politiky SRM 

(a) Přijato, práce již probíhají; viz komentáře SRB k bodům 31 až 34. 

(b) Přijato. 

SRB pravidelně vylepšuje své politiky podle potřeby, zejména v kontextu vyvíjejícího se regulačního rámce 
(viz odstavec 37, pokud jde o slovo „nedostatky“). 

(c) Částečně přijato. 

SRB přijímá, že by měl požadovat, aby vnitřní týmy příslušné k řešení krize aplikovaly přístup „splnit nebo 
vysvětlit“ v rozsahu týkajícím se odchylek, které jsou významné. Viz komentář SRB k odstavci 30. 

Časový rámec: S ohledem na to, že stanovování politik v rámci vyvíjejícího se právního rámce je náročné, 
SRB se domnívá, že časové rámce jsou vhodné, pokud bude právní rámec dostatečně dopředu stabilizovaný. 

113. Výbor stanoví datum, do kterého by měly být vytvořeny první plány řešení krize. S ohledem na to se 
Výbor již veřejně zavázal k tomu, že to bude v cyklu plánování řešení krizí pro roky 2020/2021. Kromě toho 
plánování řešení krize je v každém případě průběžný proces, jak vyžaduje čl. 8 odst. 12 SRMR (stanoví, že 
plány řešení krize se přezkoumávají a v případě potřeby aktualizují nejméně jednou ročně). V rozporu 
s připomínkou EÚD se SRB domnívá, že není právně požadováno stanovení přesného data dokončení každého 
plánu řešení krize pro každou banku samostatně. Proto SRB považuje právní požadavek za splněný. 

S ohledem na odstavec 76 a odkaz na „očekávání od bank“ existuje jasný plán stran toho, kdy mají být splněny 
požadavky na banky, což je nezávislé na tom, kdy bude k dispozici kompletně vytvořený plán řešení krize, 
který bude splňovat jednotný soubor pravidel (viz též komentáře SRB k odstavci 112). 

Viz též komentáře k použité statistice v odstavci 77 (tabulka 5). 

Pokud jde o systém řízení kvality, viz komentáře SRB k odstavci 75. 

114. Při stanovování a zavádění zcela nového režimu (řešení krize) je třeba očekávat, že časem bude potřeba 
metodiky, politiky, pokyny pro provádění a monitorování pokroků bank rozvíjet. 

SRB by rád zdůraznil, že pokud se nebude postupovat krok po kroku na základě zkušeností není možné vytvořit 
spolehlivý a dobře fungující nový rámec. V tomto ohledu SRB v posledních letech pravidelně vytvářel a 
vydával návodné dokumenty (viz komentáře k odstavci 31–34). 

115. Pokud jde o upřednostňování bank během cyklu plánování řešení krizí pro rok 2018, viz vysvětlení 
uvedené u odstavců 76-80. 

Upřednostňování bank systémového významu v cyklu pro rok 2018: 

SRB by rád zdůraznil, že SRMR nepředepisuje, jak má být toto upřednostňování provedeno, takže bylo na 
SRB, aby stanovil, jak tohoto cíle obsaženého v preambuli dosáhnout, zda z hlediska času, nebo z hlediska 
kvality. SRB upřednostňoval kvalitu plánů pro banky systémového významu. 

Počet bank v cyklu pro rok 2019: 

V rámci požadavku na třídění SRB zohlednil skutečnost, že během cyklů plánování řešení krizí pro roky 2018 
a 2019 probíhala jednání o BRRD II a SRMR II. V důsledku toho by bylo kontraproduktivní upřednostňovat 
banky s kolegiem k řešení krize z hlediska načasování. Takový přístup by vedl k tomu, že by i přes neexistenci 
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jasných legislativních požadavků došlo poprvé ke stanovení závazných cílů, přechodných období atd. pro 
banky s několika dceřinými podniky, které vyžadují individuální rozhodnutí o minimálním požadavku na 
kapitál a způsobilé závazky (MREL) a schválení rozhodnutí zahrnujících různé vnitrostátní orgány příslušné 
k řešení krize. 

Doporučení 2 – Zajistit úplné dodržování a včasné přijetí plánů řešení krize 

Doporučení 2a 

Přijato. Plány vytvořené během aktuálního cyklu plánování řešení krizí (vztahující se na všechny banky) již 
využívají vylepšený soubor politik, včetně „očekávání od bank“ a pokynů k operačnímu protokolu o 
rekapitalizaci z vnitřních zdrojů. Na základě těchto doplňujících pokynů se kvalita všech plánů v cyklu pro rok 
2020 oproti cyklům pro roky 2018 a 2019 výrazně zlepšila. 

Víceletý program 2021–2023 předjímá provádění revidovaného právního rámce. Evropský orgán pro 
bankovnictví nicméně v nadcházejících měsících/letech dokončí několik regulačních technických norem, které 
rovněž ovlivní jednotný soubor pravidel. Dodržování jednotného souboru pravidel se tedy neustále vyvíjí. 
S ohledem na to, že se příslušný rámec mění, nemůže být úplné dodržování jednotného souboru pravidel, 
zejména pro rok 2018, v podobě statistického posouzení jediným prvkem zohledňovaným při hodnocení 
kvality plánů řešení krize. Jakmile se referenční základ (regulační technické normy EBA, bankovní balíček, 
vnitrostátní provedení směrnice BRRD II) dostane do „stabilního“ stavu, může být tento přístup relevantnější. 

V tomto vyvíjejícím se prostředí může být tedy vhodnější zaměřovat se na relevantnější ukazatele, jako je 
monitoring dodržování vyvíjejícího se jednotného souboru pravidel, a zohledňovat skutečnost, že po 
dokončení legislativy na úrovni 2 bude třeba vytvořit provozní pokyny. 

Doporučení 2b 

Přijato. SRB již v roce 2020 zefektivnil své postupy, aby byl schopen dosáhnout dvanáctiměsíčního cyklu. 
Výbor pravidelně realizuje cvičení pro získávání znalost, aby zajistil, že bude každý cyklus plánování řešení 
krizí veden účinněji než ten předcházející. Bude v tom pokračovat i do budoucna s ohledem na zajištění 
včasného přijímání plánů řešení krize a rozhodnutí týkajících se MREL. 

SRB by rád zdůraznil, že časově nejnáročnější prvky procesu plánování řešení krize jsou vyžadovány zákonem 
(kolegium k řešení krize, konzultace s ECB) a nejsou plně v rukou SRB. 

Kromě toho v případě bank, u nichž je zřízeno kolegium k řešení krize, je Výbor povinen dodržovat procesy 
přijímání společných rozhodnutí k plánům řešení krize a MREL, jak to vyžaduje právní rámec. 

Splnění povinnosti přezkoumávat plány řešení krize nejméně jednou ročně podle čl. 8 odst. 12 SRMR je 
s ohledem na to vše obzvlášť náročné. Výše uvedená omezení stanovená legislativou EU jsou ze své podstaty 
velmi časově náročná a Výbor musí operovat v jejich rámci. 

Časový rámec: 

Doporučení 2a: 

Viz komentář výše. Jednotný soubor pravidel obsahuje vyvíjející se soubor povinností o pro SRB, proto 
nemůže být stanovena lhůta pro jeho dodržování, dokud nebude tento soubor dokončen. 

Doporučení 2b: 

Viz komentář výše. Harmonogram pro cyklus roku 2020 je již stanoven. Další potenciální opatření (v rozsahu, 
nad nímž má SRB kontrolu) by proto ovlivnila cyklus pro rok 2021. 

116. Viz odpověď SRB na body 80–84. 

117. Viz odpověď SRB na body 86–88. 

118. Aspekty, jako je počet a služební stáří pracovníků, velikost nebo složitost bank a specifické dovednosti 
pracovníků, představují v rámci složení vnitřního týmu příslušného k řešení krize relevantní prvky. Je však 
zapotřebí flexibilita, aby bylo možno dovednosti a kvalifikace účinně přidělovat tam, kde jsou zapotřebí, a to 
s ohledem na specifika každé banky. Heterogennost složení vnitřního týmu příslušného k řešení krize je 
přirozeným a neodmyslitelným důsledkem jedinečného charakteru každé banky. Rigidní složení týmu by 
s sebou skutečně neslo riziko, že dovednosti a zdroje budou přidělovány neefektivně. 
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Příspěvek vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize nelze hodnotit pouze z hlediska „čísel“. Přispění a 
kvalita příspěvků k návrhům plánů se rovněž může lišit. Bez ohledu na to, kolik osob pracuje ve vnitrostátních 
orgánech příslušných k řešení krize, potřebuje SRB minimální počet přepočtených osob na banku, aby mohl 
vykonávat úkoly, které mohou být vykonány pouze v rámci SRB a aby mohl sledovat všechny záležitosti, aniž 
by plně spoléhal na odborníky z vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize. Viz odpověď SRB na 
bod 105. 

Doporučení 3 – Zlepšit organizační uspořádání SRM 

(a) Přijato. 

(b) Přijato. SRB je otevřen myšlence vytvoření kritérií s porozuměním pro zajištění toho, aby byla zachována 
dostatečná flexibilita při objasňování přínosu SRB a vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize pro 
vnitřní týmy příslušné k řešení krize. 

SRB by rád zdůraznil, že rigidní složení týmu, pokud jde o dovednosti a služební stáří, by mohl vést 
k neefektivnímu přidělování pracovníků.  Kromě toho bez ohledu na to, kolik osob pracuje ve vnitrostátních 
orgánech příslušných k řešení krize, potřebuje SRB minimální počet přepočtených osob na banku, aby mohl 
vykonávat úkoly, které mohou být vykonány pouze v rámci SRB a aby mohl sledovat všechny záležitosti, aniž 
by plně spoléhal na odborníky z vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize. 

121. V čl. 18 odst. 4 písm. a) až d) SRMR jsou stanovena jasná kritéria stanovení toho, zda je banka v selhání 
nebo je její selhání pravděpodobné. Kromě toho měl Evropský orgán pro bankovnictví podle čl. 32 odst. 6 
povinnost vytvořit pokyny pro testování, zda je subjekt v selhání nebo je jeho selhání pravděpodobné. Učinil 
tak v roce 2015, když zveřejnil vyčerpávající soubor pokynů k interpretaci různých okolností, kdy by se mělo 
mít za to, že instituce je v selhání nebo je její selhání pravděpodobné pro účely čl. 32 odst. 6 směrnice BRRD. 
Ty stanovují pokyny pro objektivní prvky pro první tři okolnosti selhání nebo pravděpodobného selhání. 
Přístup SRB k posuzování selhání nebo pravděpodobného selhání splňuje pokyny Evropského orgánu pro 
bankovnictví. 

V tomto ohledu jsou objektivní a kvantifikovaná kritéria vítána, ale je třeba se vyhnout jakýmkoliv 
automatismům vyplývajícím z těchto limitů. 

Doporučení 4 – Stanovit jasná a objektivní kritéria pro včasná opatření v oblasti dohledu 

Částečně přijato, za předpokladu, že Komise doporučení schválí. Objektivnější a kvantifikované hranice pro 
spuštění opatření včasného zásahu a přijetí rozhodnutí o tom, že banka je v selhání nebo její selhání je 
pravděpodobné, by byly vítané. Včasný zásah spadá primárně mezi povinnosti jednotného mechanismus 
dohledu. Pokud jde o prohlášení o selhání nebo pravděpodobném selhání, je třeba upozornit, že sám SRB má 
pravomoc prohlásit, že je banka v selhání nebo je její selhání pravděpodobné, a vyvinul pro tyto účely postup, 
který dosahuje souladu s pokyny EBA. Je třeba předejít jakýmkoliv automatismům, které by vyplynuly ze 
stanovení limitů. 

Institucionální možnosti SRB, jak se obrátit na normotvůrce stran případných revizí právních předpisů, jsou 
omezené. Tím samozřejmě není dotčena skutečnost, že SRB je připraven napomáhat Komisi a normotvůrcům 
s tímto úkolem z technického hlediska. SRB skutečně je a nadále bude v kontaktu s Komisí a jednotným 
mechanismem dohledu ohledně možného vylepšení rámce řízení finančních krizí bank a zdokonalení postupů. 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Obrázek 9 

Je třeba zdůraznit, že řídicí orgány opírající se o nařízení SRMR již nyní představují výzvu pro dodržení 
včasnosti ročních cyklů plánování řešení krizí. Pořádání rozšířených výkonných zasedání pro konkrétní banky 
vyžaduje mnoho různých složení výboru. Šlo by o tolik různých složení rozšířených výkonných zasedání, jako 
je počet bank v přímé působnosti SRB. To je další faktor, který ovlivňuje organizaci a operacionalizaci cyklů 
plánování řešení krizí, které jsou mimo kontrolu SRB (kromě dalších otázek nadnesených v bodě 76 výše). 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO 

DVORA: „PLÁN ŘEŠENÍ KRIZE V RÁMCI JEDNOTNÉHO MECHANISMU PRO ŘEŠENÍ 

KRIZÍ“ 

 

SHRNUTÍ 

V. Rámec pro řešení krizí stanoví financování při řešení krizí prostřednictvím povinného zřízení 

fondů pro řešení krizí v celé EU. Zejména na úrovni bankovní unie jsou finanční prostředky při řešení 

krizí poskytovány z Jednotného fondu pro řešení krizí. Komise podotýká, že společné jištění 

Jednotného fondu pro řešení krizí, které má ve formě revolvingové úvěrové linky poskytovat 

Evropský mechanismus stability (ESM), je v rukou členských států. Platební neschopnost se řídí 

vnitrostátními právními předpisy členských států a na banky se vztahuje pouze v případě, že dotčený 

orgán příslušný k řešení krize rozhodne, že banka v problémech nemá být řešena postupy k řešení 

krize. 

ÚVOD 

02. Komise by ráda zmínila, že určitou úlohu hraje i ECB. 

03. Komise poukazuje na to, že „pojištění vkladatelé“ odkazují na vkladatele, na něž se vztahuje 

směrnice o systémech pojištění vkladů. 

04. Komise poukazuje na to, že důležitou součástí rámce pro řešení krizí je rovněž směrnice o 

systémech pojištění vkladů. 

06. Komise zdůrazňuje, že Jednotný výbor pro řešení krizí je rovněž odpovědný za přijetí programu 

řešení krize méně významné instituce, pokud vyžaduje využití Jednotného fondu pro řešení krizí. 

09. Komise se domnívá, že banka je způsobilá k řešení krize, je-li možné a věrohodné řešit krizi 

banky a zároveň minimalizovat nepříznivé dopady na finanční stabilitu a zajistit kontinuitu zásadních 

funkcí. 

14. První odrážka: Komise by ráda objasnila, že Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) je 

odpovědný pouze za vypracování návrhu regulačních technických norem, které jsou poté předkládány 

Komisi a přijímány prostřednictvím nařízení v přenesené pravomoci nebo prováděcích nařízení. 

16. Komise poukazuje na svou zprávu z dubna 2019, ve které se uvádí, že k tomuto závěru se dospělo 

mimo jiné vzhledem k omezeným zkušenostem s uplatňováním rámce a omezenému počtu případů, k 

postupnému provádění některých ustanovení směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank 

(BRRD) a k jednáním o BRRD2, jež byla mezitím uzavřena. BRRD2 v současné době členské státy 

provádějí do svých právních předpisů. 

POZNÁMKY 

38. Komise by ráda podotkla, že v souladu se směrnicí o ozdravných postupech a řešení krize bank 

(BRRD) a nařízením o jednotném mechanismu pro řešení krizí (SRMR) se opatření k řešení krize 

považují za opatření ve veřejném zájmu, pokud jsou nezbytná pro dosažení jednoho nebo více účelů 

řešení krize, jsou ve vztahu k uvedeným účelům přiměřená a likvidací instituce v běžném úpadkovém 

řízení by uvedených účelů řešení krize ve stejné míře dosaženo nebylo. Uvedenými účely řešení krize 

jsou a) zajistit kontinuitu zásadních funkcí; b) zabránit významným nepříznivým důsledkům pro 

finanční systém, zejména zabráněním šíření krize, mimo jiné v rámci tržní infrastruktury, a udržením 

tržní disciplíny; c) chránit veřejné finanční prostředky tím, že se minimalizuje využití mimořádné 

veřejné finanční podpory; d) chránit vkladatele, na které se vztahuje směrnice 2014/49/EU, a 
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investory, na které se vztahuje směrnice 97/9/ES, a e) chránit finanční prostředky a aktiva klientů. Při 

dosahování těchto účelů se orgán příslušný k řešení krize snaží minimalizovat náklady na řešení krize 

a zabránit snižování hodnoty, jež není nezbytné pro dosažení účelu řešení krize. 

42. Pokud jde o obrázek 7, Komise by ráda objasnila, že dostupné finanční prostředky fondu pro 

řešení krizí nepředstavují limit podpory, již může poskytnout. Fond pro řešení krizí může získávat 

následné příspěvky nebo uzavírat smlouvy o půjčce (viz čl. 100 odst. 4 směrnice o ozdravných 

postupech a řešení krize bank). 

Druhá odrážka: Komise by nejprve ráda upozornila na to, že na přednostní věřitele by se při řešení 

krize předtím, než bude moci zasáhnout Jednotný fond pro řešení krizí, vztahovala rekapitalizace z 

vnitřních zdrojů pouze v případě, že tato rekapitalizace musí splnit prahovou hodnotu 8 %. Na 

přednostní věřitele se proto rekapitalizace z vnitřních zdrojů nemusí vždy vztahovat. 

Pokud jde o úpadková řízení, Komise konstatuje, že tato řízení nejsou harmonizována a že směrnice o 

ozdravných postupech a řešení krize bank tato řízení neupravuje, s výjimkou hierarchie věřitelů.  

Komise se domnívá, že požadavky na státní podporu v úpadkovém řízení nejsou relevantní pro 

posouzení veřejného zájmu, které provádí orgán příslušný k řešení krize na základě kritérií 

stanovených jiným právním základem, než je posouzení státní podpory, které provádí Komise na 

základě článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU.  

43. Jak sám uznává Evropský účetní dvůr (EÚD), existují dvě nezávislá posouzení, která provádějí 

odlišné subjekty, konkrétně Jednotný výbor pro řešení krizí a Komise. Komise zdůrazňuje, že tato 

posouzení mají odlišné právní základy a účely, a proto zohledňují různá kritéria. 

Pokud jde o odkaz EÚD na jeho připomínky týkající se podpory při likvidaci v předchozím auditu, 

poznamenává Komise toto:  

- Pravidla státní podpory nejsou hlavním předmětem tohoto auditu. Na rozdíl od posouzení 

veřejného zájmu nepatří uplatňování pravidel státní podpory mezi činnosti, jimiž se Jednotný 

výbor pro řešení krizí zabývá. Komise proto může pouze obecně odkázat na své odpovědi v 

příloze zvláštní zprávy EÚD č. 21/2020. Klíčové prvky těchto odpovědí jsou pro čtenáře 

shrnuty níže. 

- Komise posuzuje státní podporu bankám podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování 

EU, jenž umožňuje podporu k napravení vážné poruchy v hospodářství. 

- Dotčený členský stát musí prokázat, že pokud by podpora nebyla udělena, došlo by k 

vážnému narušení ekonomiky. Komise v této souvislosti posuzuje, zda argumenty předložené 

vnitrostátními orgány jsou dostačující, nebo pokud to bylo možné a nezbytné, zda je zapotřebí 

dalších důkazů. 

- Pokud jde o opatření související s podporou při likvidaci, která EÚD posuzoval ve zmíněném 

předchozím auditu, měla Komise za to, že důkazy poskytnuté členskými státy jsou 

dostačující. Tyto důkazy Komise v případě potřeby posuzovala ve spojení se svými znalostmi 

obecné hospodářské situace dotčeného členského státu. 

44. Komise opakuje, že test veřejného zájmu provedený Jednotným výborem pro řešení krizí a 

posouzení státní podpory, které provedla Komise, mají odlišné právní základy a účely, a proto 

zohledňují různá kritéria. 

V této souvislosti Komise poukazuje na to, že test veřejného zájmu se v rámci pravidel EU pro řešení 

krize bank zabývá pouze otázkou, zda likvidace bank ovlivňuje finanční stabilitu – a zda účely řešení 
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krize nemohou být rovnocenně splněny vnitrostátními právními předpisy upravujícími úpadkové 

řízení.  

Komise konstatuje, že v tomto bodě  se prolínají různé postupy různých aktérů. Pokud jde o 

posouzení státní podpory Komisí v případech, jež přezkoumal předchozí audit, Komise připomíná, že 

zatímco Jednotný výbor pro řešení krizí měl podle příslušného právního základu (SRMR) za to, že 

neexistuje veřejný zájem na tom, aby se na tyto banky uplatnily postupy pro řešení krize, jejich 

odchod z trhu by měl nicméně za následek značně nepříznivé hospodářské dopady v regionech, kde 

tyto banky působily nejvíce. Byla tak splněna podmínka, že podpora musí napravit vážnou poruchu v 

hospodářství podle článku 107 Smlouvy o fungování EU, a Komise mohla na uvedeném základě 

schválit podporu při likvidaci, aby zmíněné banky řádně odešly z trhu. Akcionáři a podřízení věřitelé 

v těchto případech přispěli v plné míře, čímž se snížily náklady dotčeného členského státu. 

45. Komise považuje za důležité vyjasnit, že tento bod hovoří o harmonizaci aspektů vnitrostátních 

„bankovních“ právních předpisů o úpadkovém řízení. 

46. Komise konstatuje, že její komentáře a stanoviska k čl. 8 odst. 6 SRMR byly vyjádřeny v 

souvislosti s písemným postupem Jednotného výboru pro řešení krizí a týkaly se použití uvedeného 

ustanovení v konkrétním případě plánu řešení krize a stanovení MREL pro konkrétní banku 

vnitrostátním orgánem příslušným k řešení krize. V této konkrétní situaci lze ustanovení vykládat 

různě. 

99. Pokud jde o opatření včasného zásahu, a jak je patrné z diskusního dokumentu Evropského orgánu 

pro bankovnictví (EBA) o zmíněných opatřeních, může existovat řada důvodů, proč tato opatření 

nemusí být použita, a jakékoli prahové hodnoty / podmínky jsou pouze částí obrazu, který je třeba při 

navrhování dalšího postupu v této oblasti pečlivě zvážit. 

100. Komise má za to, že vymezení, zda je banka v selhání nebo je její selhání pravděpodobné, ve 

směrnici o ozdravných postupech a řešení krize bank je dostatečně přesná. Podmínky pro posouzení, 

zda je banka v selhání nebo je její selhání pravděpodobné, jsou totiž jasné a plně podléhají soudnímu 

přezkumu, pokud by byly právně napadeny u soudu.  

Podle čl. 32 odst. 4 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank se má za to, že instituce je v 

selhání nebo je její selhání pravděpodobné, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek: a) instituce 

porušuje požadavky pro pokračující povolení způsobem, který by odůvodnil odebrání povolení 

příslušným orgánem, nebo existují objektivní skutečnosti podporující závěr, že instituce v blízké 

budoucnosti požadavky takto poruší, mimo jiné z toho důvodu, že jí vznikly nebo pravděpodobně 

vzniknou ztráty, které vyčerpají veškerý její kapitál nebo jeho významnou část; b) aktiva instituce 

jsou nižší než její závazky, nebo existují objektivní skutečnosti podporující závěr, že tomu tak v 

blízké budoucnosti bude; c) instituce není schopna splácet své splatné dluhy nebo jiné závazky, nebo 

existují objektivní skutečnosti podporující závěr, že tomu tak v blízké budoucnosti bude; d) je 

vyžadována mimořádná veřejná finanční podpora, s výjimkou případů, kdy v zájmu zamezení nebo 

nápravy vážného narušení ekonomiky členského státu a zachování finanční stability má tato 

mimořádná veřejná finanční podpora jednu z těchto podob (…). 

Selhání nebo pravděpodobné selhání je úsudek orgánu dohledu, u něhož zůstává požadovaná míra 

uvážení. Tvrdé kvantitativní podmínky mohou zabránit dostatečnému včasnému opatření nebo naopak 

vynutit si prohlášení o selhání nebo pravděpodobném selhání v situaci, kdy to orgán dohledu tak 

nevyhodnotí.  

Smyslem podmínek pro selhání nebo pravděpodobné selhání je poskytnout orgánům dohledu a 

orgánům příslušným k řešení krize dostatečnou flexibilitu při přijímání tohoto rozhodnutí s ohledem 

na to, že se jedná o úsudek orgánu dohledu, který musí zohlednit posouzení zaměřené do budoucnosti. 
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

121. Komise se domnívá, že právní kritéria pro určení selhání nebo pravděpodobného selhání jsou 

přesná a jasná a umožňují plnohodnotný soudní přezkum v případě právního napadení ze strany 

dotčené banky. 

Pokud jde o opatření včasného zásahu, má Komise za to, že jejich zavedením v dostatečném předstihu 

by se zabránilo selhání nebo pravděpodobnému selhání, a tudíž nutnosti řešit krizi či uplatnit 

úpadkové řízení.  

Viz rovněž odpověď Komise k bodu 99. 

Doporučení 4 – Stanovení objektivních a kvantitativních kritérií pro včasná opatření v oblasti 

dohledu 

Komise toto doporučení nepřijímá. 

Jak je patrné z diskusního dokumentu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) o opatřeních 

včasného zásahu, může existovat řada důvodů, proč tato opatření nemusí být použita, a jakékoli 

prahové hodnoty / podmínky jsou pouze částí obrazu, který je třeba při navrhování dalšího postupu v 

této oblasti pečlivě zvážit. 

Podobný argument platí, pokud jde o podmínky pro selhání nebo pravděpodobné selhání. Selhání 

nebo pravděpodobné selhání je úsudek orgánu dohledu. Tvrdé kvantitativní podmínky mohou zabránit 

dostatečnému včasnému opatření nebo naopak vynutit si prohlášení o selhání nebo pravděpodobném 

selhání v situaci, kdy to orgán dohledu tak nevyhodnotí.  

Smyslem podmínek pro selhání nebo pravděpodobné selhání je poskytnout orgánům dohledu a 

orgánům příslušným k řešení krize dostatečnou flexibilitu při přijímání tohoto rozhodnutí s ohledem 

na to, že se jedná o úsudek orgánu dohledu, který musí zohlednit posouzení zaměřené do budoucnosti. 

Komise by rovněž ráda připomněla, že má výlučné právo iniciativy k legislativním aktům a změnám. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Auditní tým 
Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik 
a programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti 
rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co 
nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem 
příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti. 

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát IV, který odpovídá za oblast regulace trhů 
a konkurenceschopného hospodářství a jemuž předsedá člen EÚD Alex Brenninkmeijer. 
Audit vedl člen EÚD Rimantas Šadžius a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu 
Mindaugas Pakštys a tajemník kabinetu Tomas Mackevičius, vyšší manažerka 
Marion Colonerusová, vedoucí úkolu Helmut Kern a auditoři Marion Schiefeleová, 
Satu Levelä-Ylinenová, Christian Detry a Rafał Migasiewicz. Jazykovou podporu 
zajišťovala Cathryn Lindsayová a Victoria Gilsonová. 

 

 

 



 

 

 

Harmonogram 
 

Událost Datum 

Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 9. 4. 2019 

Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému 
kontrolovanému subjektu) 27. 7. 2020 

Přijetí konečné verze zprávy po sporném řízení 24. 11. 2020 

Oficiální odpovědi SRB byly obdrženy ve všech jazycích 16. 12. 2020 

Oficiální odpovědi Komise byly obdrženy ve všech jazycích 21. 12. 2020 
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V roce 2014 zřídila EU jednotný mechanismus pro řešení krizí 
(SRM), aby zajišťoval řádné řešení krizí bank v selhání s minimální 
zátěží pro daňové poplatníky, a aby se tak banky nemusely 
nákladně rekapitalizovat z vnějších zdrojů. Posuzovali jsme, zda je 
rámec politiky a organizační uspořádání pro plánování řešení krizí 
vhodné a jaká je kvalita a načasování přijatých plánů řešení krize 
bank. Zjistili jsme, že SRM dosáhl určitého pokroku, avšak některé 
klíčové prvky chybí a je zapotřebí dalších kroků. Konkrétně soubor 
politik se dosud nevztahuje na všechny relevantní oblasti či 
odhalené nedostatky. Normotvůrci musí vyřešit určité nedostatky, 
jako je financování při řešení krize či harmonizace vnitrostátních 
insolvenčních řízení pro banky. Doporučujeme, aby SRB zlepšil své 
politiky pro plánování řešení krizí, zajistil včasné přijetí plánů 
řešení krize a jejich plný soulad s požadavky předpisů a vyčlenil 
dostatek zaměstnanců, kteří dohlížejí na to, jak orgány příslušné 
k řešení krize plánují řešení krize méně významných bank. 
Vyzýváme normotvůrce, aby stanovili objektivnější a více 
kvantifikované prahové hodnoty pro zahájení opatření včasného 
zásahu. 

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce 
Smlouvy o fungování EU. 
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