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Tisková zpráva 
Lucemburk 27. března 2019 

Auditoři prověřují dohled EU nad státní 
podporou pro banky 

Evropský účetní dvůr provádí audit toho, jak EU monitoruje veřejnou podporu, která byla 
v posledních letech poskytnuta finančnímu sektoru. Auditoři se zejména zaměří na to, jak 
Evropská komise zajišťuje, aby tato podpora zůstávala i nadále výjimečnou a aby byla omezena 
na to, co je nezbytně nutné. Rovněž budou posuzovat přiměřenost a účinnost postupů 
používaných pro kontrolu státní podpory. 

Právní předpisy EU státní podporu (tj. veřejnou finanční podporu) obecně zakazují, neboť může 
narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Za určitých zvláštních okolností, jakými byla 
například finanční krize v roce 2008, ovšem mohou být vládní intervence nezbytné a mohou být 
povoleny. Mezi lety 2008 a 2017 EU schválila pomoc pro finanční sektor v celkovém objemu 
1 459 miliard EUR ve formě kapitálové podpory a dalších 3 659 miliard ve formě podpory v oblasti 
likvidity. Výhradní odpovědnost za kontrolu takovéto státní podpory má přitom Komise.  

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu dohledu EU nad státní podporou pro 
banky. Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj 
informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu.  

„Od krize v roce 2008 dokonce až do současnosti byl odvětví finančních služeb poskytnut ve 
srovnání s jakýmikoli jiným odvětvím ekonomiky zdaleka největší objem státní podpory“, uvedl 
člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit Mihails Kozlovs. „Vhodná a důkladná 
kontrola této státní pomoci má klíčový význam pro ochranu jak hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu, tak daňových poplatníků v EU před zátěží v podobě záchrany bank.”  

https://www.eca.europa.eu/


2 

 CS 

Audit se bude týkat činností v oblasti kontroly státní podpory v období po finanční krizi, a to 
konkrétně od přijetí nového sdělení o bankovnictví v roce 2013. Vzhledem k tomu, že Komise 
pravidla týkající se státní podpory připravuje i prosazuje, bude při auditu posuzována jak koncepce, 
tak provádění její kontroly.  

Auditoři budou především zkoumat, zda: 

o má Komise ke kontrole státní podpory přiměřené nástroje a zdroje včetně spolehlivých 
vnitřních kontrol, 

o současná pravidla a postupy pro oblast státní podpory jsou dostatečné pro zjišťování a 
kontrolu státní podpory bankám a zda účinně omezují narušování hospodářské soutěže na 
nezbytné minimum, 

o Komise ověřuje, že se jí očekávaných výsledků skutečně daří dosahovat. 

 

 

 

Poznámka pro redaktory  

Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána na konci roku 2019. 
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