
ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2016, spolu 
s odpovědí výboru

(2017/C 417/42)

ÚVOD

1. Jednotný výbor pro řešení krizí (dále jen „výbor“ nebo „SRB“), který sídlí v Bruselu, byl ustaven nařízením (EU) č. 806/ 
2014 o jednotném mechanismu pro řešení krizí („nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí“) (1). Úkolem výboru 
je zajišťovat řádné řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v selhání (dále jen „úvěrové 
instituce“) s minimálním dopadem na reálnou ekonomiku a veřejné finance účastnických členských států bankovní unie.

2. Výbor vykonává správu Jednotného fondu pro řešení krizí (dále jen „fond“), který byl zřízen nařízením o jednotném 
mechanismu pro řešení krizí a který jednotný mechanismus pro řešení krizí podporuje. Fond bude postupně budován 
v období 2016 až 2023 a do 31. prosince 2023 dosáhne cíle nejméně 1 % hodnoty pojištěných vkladů všech úvěrových 
institucí v evropské bankovní unii.

3. Výbor má samostatný rozpočet, který není součástí rozpočtu EU. Přispívají do něj úvěrové instituce zřízené 
v členských státech účastnících se bankovní unie. Rozpočet na rok 2015 se skládal pouze z části I (správní rozpočet). 
Rozpočet na rok 2016 se skládal z části I ve výši 65 milionů EUR a z části II (příspěvky úvěrových institucí do fondu) ve 
výši 11 800 milionů EUR.

4. Tabulka obsahuje základní údaje o výboru (2).

Tabulka

Základní údaje o výboru

2015 2016

Rozpočet (v mil. EUR)

Část I (správní rozpočet výboru) 22 65

Část II (rozpočet fondu) 0 11 800

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (1) 108 180

(1) Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl výbor.

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

5. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol 
v systémech dohledu a kontroly, které výbor zavedl. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce 
jiných auditorů a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.
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(1) Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Více informací o pravomocích a činnostech výboru je k dispozici na jeho internetových stránkách: https://srb.europa.eu/.

https://srb.europa.eu/


VÝROK AUDITORA

6. Provedli jsme audit:

a) účetní závěrky výboru, jež obsahuje finanční výkazy (1) a zprávy o plnění rozpočtu (2) za rozpočtový rok 2016;

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá,

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

7. Podle našeho názoru účetní závěrka výboru za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) 
ohledech finanční situaci výboru k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za 
daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí 
z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Příjmy

Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

8. Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech 
významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Platby

Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

9. Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech 
významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

10. Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení výboru je vedení odpovědné za vypracování 
a prezentaci účetní závěrky na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu 
a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést 
a udržovat vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž odpovědné za zajištění toho, aby 
činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy. Konečnou 
odpovědnost za legalitu a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, nese vedení výboru.

11. Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost výboru pokračovat ve své činnosti 
a v příslušných případech zveřejnit záležitosti související s jeho schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím 
účetnictví založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

12. Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví subjektu.
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(1) Finanční výkazy obsahují výkaz finanční pozice, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech 
a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

(2) Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

13. Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka výboru neobsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému 
parlamentu a Radě nebo dalším orgánům příslušným k udělení absolutoria prohlášení o věrohodnosti týkající se 
spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota 
představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou, že při auditu se vždy odhalí případy významné (materiální) 
nesprávnosti nebo nesouladu, které se vyskytly. Může k nim dojít v důsledku podvodu nebo chyby a za významné 
(materiální) se považují tehdy, pokud lze rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická 
rozhodnutí uživatelů přijatá na základě této účetní závěrky.

14. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Výběr postupů 
závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, 
že uskutečněné operace nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky 
právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik se zkoumají vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení 
a věrné prezentaci účetní závěrky a legalitě a správnosti uskutečněných operací, s cílem navrhnout auditorské postupy, 
které jsou za daných okolností vhodné, ale nikoliv pro účely vyjádření výroku o účinnosti vnitřních kontrol. Při auditu se 
rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a také 
celková prezentace účetní závěrky.

15. Pokud jde o příjmy, kontrolujeme postupy výboru pro výpočet a výběr příspěvků do fondu a případných jiných 
příjmů (1). Příspěvky do fondu jsme ověřovali na základě informací sdělených úvěrovými institucemi prostřednictvím 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize, přičemž spolehlivost těchto informací jsme neověřovali. Kromě toho 
příspěvky do fondu, které jsou předmětem správního odvolání nebo soudního řízení mezi některými úvěrovými 
institucemi a vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize a soudního řízení mezi některými úvěrovými orgány 
a výborem u Tribunálu Evropské unie, nebyly předmětem našeho auditu, aby nebylo jakkoli ovlivněno postavení stran 
v těchto řízeních. Podrobné informace o správních odvoláních nebo soudních řízeních jsou uvedeny v bodě 7 
písm. i) roční účetní závěrky výboru.

16. Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a přijaty. Tato 
kontrola se vztahuje na všechny kategorie plateb kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby se 
kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a výbor tyto doklady přijme zúčtováním zálohové platby, 
a to v témže roce nebo později.

17. V souladu s čl. 102 odst. 1 finančního nařízení výboru jsme při vypracovávání této zprávy a prohlášení 
o věrohodnosti vzali v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní závěrkou 
výboru.

Zdůraznění skutečnosti

18. Aniž by Účetní dvůr zpochybňoval výrok vyjádřený v bodech 6 až 17, rád by zdůraznil, že příspěvky do fondu se 
vypočítávají na základě informací, které úvěrové instituce poskytnou výboru prostřednictvím vnitrostátních orgánů 
příslušných k řešení krize. Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí však nestanoví komplexní a jednotný 
kontrolní rámec pro zajištění spolehlivosti informací. Kromě toho Účetní dvůr konstatuje, že metodika pro výpočet 
příspěvků stanovená v právním rámci je velmi složitá, a vzniká tak riziko pro správnost. Výbor navíc nemůže uvolnit 
podrobnosti o výpočtech příspěvků jednotlivých úvěrových institucí, u nichž bylo vyhodnoceno riziko, neboť spolu 
vzájemně souvisí a obsahují důvěrné informace o jiných úvěrových institucích. To má vliv na transparentnost těchto 
výpočtů.
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(1) Příspěvky do fondu za rok 2015 převedené na výbor v roce 2016 vypočetly vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize, takže 
nejsou předmětem auditu Účetního dvora.



19. Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují.

PŘIPOMÍNKY KE SPOLEHLIVOSTI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

20. Účetní zatím nepotvrdil platnost účetního systému výboru.

21. Podle čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí je Účetní dvůr zejména povinen upozornit na 
všechny podmíněné závazky výboru, Rady a Komise vyplývající z toho, jak plnily své úkoly podle tohoto nařízení. Účetní 
dvůr pojedná o této záležitostí v samostatné zprávě.

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

Část I (správní rozpočet výboru)

22. Míra plnění rozpočtu byla nízká a dosáhla 62 % (2015: 67 %), tj. 35 milionů EUR (2015: 15 milionů EUR) 
disponibilních prostředků. Příčinou je hlavně povaha činností výboru a platný právní rámec pro rozpočet. Rozpočet 
poskytuje prostředky pro běžnou činnost výboru a správu případů řešení krize, avšak v roce 2016 k žádnému řešení krize 
nedošlo. Nevyužité prostředky sníží budoucí příspěvky od úvěrových institucí.

23. Přenesené prostředky přidělené na závazky v rozpočtové hlavě II (správní výdaje) činí 3,1 milionu EUR, tj. 35 % 
(2015: 3,3 milionu EUR, tj. 70 %) celkových prostředků přidělených na závazky. Týkají se hlavně smluv na IT podepsaných 
v roce 2016 (1,9 milionu EUR) a bezpečnostních služeb poskytnutých v roce 2016, které ještě nebyly fakturovány 
a zaplaceny (0,6 milionu EUR).

24. Přenesené prostředky přidělené na závazky v rozpočtové hlavě III (operační výdaje) činí 5,3 milionu EUR, tj. 66 % 
(2015: 1,6 milionu EUR, tj. 40 %) prostředků přidělených na závazky. Týkají se hlavně služeb poskytnutých Evropskou 
centrální bankou (1,9 milionu EUR), právních služeb (1,5 milionu EUR) a smluv na IT (1,3 milionu EUR), které jsou splatné 
v roce 2017. Takto vysoký objem přenosů je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu.

25. V období od července do října 2016 přijal výbor závazky ke 2 milionům EUR na zadání právních služeb, kterému 
nepředcházelo rozhodnutí o financování ani nebylo plánováno v ročním pracovním programu a rozpočtu.

Část II (rozpočet fondu)

26. V souladu se zápornou sazbou vkladové facility, kterou v roce 2016 uplatňovala Evropská centrální banka, zaplatil 
fond národním centrálním bankám záporné úroky ve výši 24 milionů EUR. Snížila se tak částka kumulovaných příspěvků, 
která je k dispozici pro budoucí řešení krizí.

OSTATNÍ PŘIPOMÍNKY

27. Výbor by měl zrychlit svá výběrová řízení na zaměstnance, stanovit jasné minimální limity, které mají uchazeči 
splňovat, a lépe vymezit role a povinnosti členů výběrových komisí.

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech 
uvádí příloha.

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 19. září 2017.

Za Účetní dvůr

předseda

Klaus-Heiner LEHNE 
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PŘÍLOHA

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let

Rok Připomínka Účetního dvora
Stav nápravného opatření

(dokončeno/probíhá/zatím neprovedeno/ 
není relevantní)

2015

Výbor začal fungovat v roce 2015 a postupně si vytvořil vlastní 
systém vnitřní kontroly. Zatím však stále nebyla navržena, schválena 
či zavedena řada zásadních postupů a kontrol, včetně řízení rizik 
a strategie kontroly, standardů vnitřní kontroly, periodických 
hodnocení řádného fungování systému vnitřní kontroly a strategie 
pro boj proti podvodům.

Probíhá

2015

Rozpočet SRB je financován z příspěvků úvěrových institucí a v roce 
2015 činil 22 milionů EUR. SRB přijal závazky k 67 % tohoto 
rozpočtu a vyčerpal 45 %. Nízká míra čerpání vedla k významným 
rozpočtovým přebytkům ve výši 7,7 milionu EUR.

Není relevantní

2015

V hlavě II (správní výdaje) byl přenesen značný objem prostředků 
přidělených na závazky, a sice ve výši 3,6 milionu EUR (70,4 %). 
Tyto přenosy se týkají především smluv k novým prostorám SRB, 
které byly uzavřeny v roce 2015 (např. na infrastrukturu IT, 
bezpečnostní infrastrukturu a vybavení kanceláří), v souvislosti 
s nimiž nebyly do konce roku 2015 příslušné služby a zboží 
poskytnuty či vyfakturovány v plném rozsahu.

Není relevantní

2015

Velký objem prostředků přidělených na závazky byl přenesen 
i v hlavě III (operační výdaje), a sice 0,6 milionu EUR, tj. 40,3 %. Tyto 
přenosy se týkají především konzultačních služeb v souvislosti 
s projektem „Výběr příspěvků“, které nebyly do konce roku 2015 
poskytnuty nebo vyfakturovány v plném rozsahu.

Není relevantní

2015

V roce 2015 podepsal SRB smlouvu k novým prostorám svého 
ředitelství v Bruselu s minimální dobou trvání v délce 15 let 
a v celkové hodnotě minimálně 42,4 milionu EUR. Dokumentace 
tohoto zadávacího řízení byla nedostatečná a v oznámení o zakázce 
byla vymezena lokalita v jedné z nejdražších čtvrtí Bruselu, což 
vyloučilo možné levnější varianty.

Není relevantní
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ODPOVĚĎ VÝBORU

18. Výbor poukazuje na to, že směrnice o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních 
podniků a nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí obsahují povinnost členských států vytvořit příslušný 
předpisový a účetní rámec a rámec pro podávání zpráv s cílem zajistit mimo jiné správnost příspěvků. Dále velká většina 
informací potřebných pro výpočet vychází z platných požadavků na oznamování orgánům dohledu. Kromě toho výbor 
v rámci svého pověření zavedl řadu ochranných opatření umožňujících kontrolovat správnost údajů poskytovaných 
úvěrovými institucemi. Přestože obavy o zachování důvěrnosti ovlivňují transparentnost výpočtu, metodika výpočtu je 
navíc plně zpřístupněna a výbor poskytl vnitrostátním regulačním orgánům veškeré bližší informace, které lze sdílet 
v souladu s nařízením.

20. Výbor připomínku uznává. Zatímco výbor používá účetní systém Evropské komise, první ověření zvláštních funkcí 
specifických pro výbor bylo naplánováno do konce roku 2017. Nicméně vzhledem k tomu, že výbor ve 4. čtvrtletí roku 
2017 a v 1. čtvrtletí roku 2018 zavede nový systém pro výpočet a fakturaci správních příspěvků, z důvodů efektivity 
provede v první polovině roku 2018 jedno jediné ověření zahrnující všechny účetní systémy.

22. Výbor potvrzuje, že čelí výzvám souvisejícím s jeho posláním v oblasti řízení krizí, a přijímá opatření s cílem zvýšit 
transparentnost při podávání zpráv o plnění rozpočtu. V roce 2017 výbor reformoval strukturu svého rozpočtu a zavedl 
jasný rozdíl mezi plánovanými výdaji a podmíněnými závazky. Toto uspořádání bude lépe odpovídat plnění rozpočtu 
souvisejícímu s „běžným“ provozem a plnění rozpočtu předpokládanému v případě krize (podmíněný rozpočet). Nová 
struktura již byla použita pro návrh rozpočtu na rok 2018.

23. Výbor připomínku uznává. Vzhledem k tomu, že část plateb v rozpočtové hlavě II závisí na fakturaci několika útvary 
Komise (Úřad pro infrastrukturu a logistiku včetně bezpečnosti, Generální ředitelství pro lidské zdroje atd.), několik 
zadávacích řízení pro projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií bylo zahájeno až v pozdější části roku. 
Vzhledem k počáteční fázi existence výboru nebylo možné dosáhnout plného souladu projektů v oblasti informačních 
a komunikačních technologií s rozpočtovým cyklem.

24. Vzhledem ke své přísné zásadě „návratnosti nákladů“ může ECB vystavit výboru fakturu až po 31. prosinci každého 
roku. Kvůli této skutečnosti je převádění prostředků vztahujících se k službám od ECB nevyhnutelné.

Převáděná částka za právní služby odpovídá mimořádným a nepředvídatelným výdajům vztahujícím se k řešení krizí 
a k soudním procesům. Převádění tohoto druhu výdajů lze očekávat a mělo by být považováno za přímo související se 
specifickou povahou poskytovaných služeb a s úlohou výboru při řízení krizí.

Výbor uznává připomínku týkající se zakázek v oblasti IT v souladu s odpovědí uvedenou v bodě 24.

25. Výbor poukazuje na to, že veškeré provozní výdaje byly pokryty rozhodnutím o financování ve formě 
přílohy I k ročnímu pracovnímu programu v souladu s finančním nařízením výboru. Výbor však uznává, že rozdělení mezi 
činnosti v rámci rozhodnutí o financování neodpovídalo rozsahu pořízených služeb. Dotčené služby byly pořízeny za 
účelem právní obhajoby v souvislosti s fondem, zatímco rozhodnutí o financování přidělilo rozpočet na poradenské služby 
v oblasti připravenosti na řešení krizí.

26. Výbor připomínku připouští. I přes žádosti určené Eurosystému, aby v případě výboru nebyly uplatňovány záporné 
sazby, fondu byly naúčtovány záporné sazby na jeho účtech u centrální banky. Výbor pravidelně posuzoval alternativy 
k peněžním účtům ve formě termínovaných vkladů, ale ty nenabízely finančně atraktivní alternativu. V září 2016 výbor 
přijal investiční strategii, která bude postupně prováděna. Avšak za současné situace na trhu není možné vytvořit portfolio, 
které by nabízelo kladný očekávaný výnos při přijatelné úrovni rizika a splňovalo potřeby v oblasti likvidity.

27. Výbor uznává připomínku a již učinil opatření s cílem nedostatky v průběhu roku 2017 napravit. Výbor navrhl 
a zavedl náborovou příručku, která vymezuje role a povinnosti členů výboru pro výběr uchazečů a obsahuje pokyn 
k minimálním limitům. 
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