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Auditoři volají po trvalé obezřetnosti vůči finančním rizikům 
plynoucím ze systému EU pro řešení krizí bank  

V roce 2021 se rizika pro systém, který EU slouží k řízení řádné likvidace bank v selhání 
v bankovní unii, snížila. Není to však důvod, aby EU polevila ve své obezřetnosti, upozorňuje 
Evropský účetní dvůr v dnes zveřejněné zprávě.  

Evropský účetní dvůr je povinen každoročně informovat o finančních rizicích v souvislosti 
s jednotným mechanismem pro řešení krizí (SRM), tedy systémem EU zajišťujícím řádnou likvidaci 
bank v selhání v bankovní unii. Za rozpočtový rok 2021 Komise a Rada nevykázaly žádné podmíněné 
závazky, zatímco Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) vykázal několik závazků souvisejících 
s probíhajícími soudními spory, jež se týkají příspěvků bank do Jednotného fondu pro řešení krizí 
(SRF), který je možné použít na podporu řešení krizí bank. Auditoři považují zveřejněné informace 
za náležité, avšak doporučují zlepšit monitorování finančních rizik a metodu výpočtu možných 
náhrad nákladů řízení. 

„Evropský soudní dvůr dosud vydal rozsudky v pěti klíčových žalobách proti prvnímu rozhodnutí SRB 
o řešení krize, které se týkalo Banco Popular Español,“ uvedl Rimantas Šadžius, člen EÚD odpovědný 
za audit během svého funkčního období. „Ve zprávě konstatujeme, že výsledná právní jistota snížila 
míru finančního rizika pro bankovní unii. Předkládáme podrobný přehled zbývajících rizik 
a doporučujeme další zlepšení monitorování a výpočtu možných finančních následků.“ 

Od řešení krize Banco Popular Español v roce 2017 bylo na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni 
podáno množství žalob. Pět klíčových žalob proti rozhodnutí o řešení krize Evropský soudní dvůr 
počátkem letošního roku zamítl. Ačkoli SRB již dříve vyhodnotil pravděpodobnost prohry v těchto 
žalobách jako nízkou, zamítnutí žalob napadajících rozhodnutí o řešení krize finanční rizika pro SRB 
dále snížilo. SRB nevykázal za rok 2021 žádné související podmíněné závazky plynoucí z žalob na 
úrovni EU. Auditoři nenalezli nic, co by tomuto vyhodnocení odporovalo. Pokud jde o vnitrostátní 
žaloby, spoléhá se SRB na informace španělského vnitrostátního orgánu příslušného k řešení krize. 
SRB však příslušné informace obdržel až po sestavení své účetní závěry. Auditoři SRB doporučují, 
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aby si pro účely účetní závěrky za rok 2022 tento typ informací vyžádal dříve a začlenil je do 
příslušného procesu.  

Pokud jde o soudní spory v souvislosti s výpočtem příspěvku bank do SRF, auditoři uvádějí, že po 
doporučení v auditní zprávě z předchozího roku SRB související podmíněné závazky přehodnotil 
a  vykázal výrazně nižší částku než v roce 2020. Za rok 2021 vykázal SRB podmíněné závazky ve výši 
5,5 milionu EUR související s 63 soudními spory na úrovni EU a nevykázal žádné závazky 
v souvislosti s vnitrostátními řízeními, což je v souladu s rozsudkem Soudního dvora, který rozhodl, 
že vnitrostátní soudy nemají pravomoc tato rozhodnutí zrušit. V účetní závěrce byla vykázána 
částka 2,55 milionu EUR jako možná náhrada nákladů řízení. Způsob vyčíslení těchto nákladů by se 
podle auditorů měl zdokonalit, zejména zohledněním charakteristik jednotlivých řízení. SRB by měl 
dále zlepšit vykazované informace o podmíněných závazcích v případech, kdy je riziko výplat 
z Jednotného fondu pro řešení krizí vyhodnoceno jako možné, ale finanční expozici nelze spolehlivě 
odhadnout.  
 
Základní informace 

Na národní úrovni se v souvislosti s řešením krize Banco Popular Español S.A. stále projednává 900 
správních a soudních řízení. Na úrovni EU zamítl Tribunál dvě žaloby na zrušení rozhodnutí SRB 
o neřešení krize ABLV Bank. V řízení o rozhodnutí o neřešení krize PNB Banky Tribunál rozhodl, že 
počká, dokud související žaloby proti hodnocení Evropské centrální banky, že banka je „v selhání 
nebo je její selhání pravděpodobné“, nedospějí do fáze pravomocného rozhodnutí.  
 
Objevilo se několik nových žalob, jejichž možné finanční důsledky budou zohledněny až v účetní 
závěrce za příští rok. Geopolitické napětí vedlo ke zhoršení likvidity Sberbank Europe AG (kterou 
vlastní Sberbank of Russia, která je ve většinovém vlastnictví Ruské federace) a jejích dceřiných 
společností v Chorvatsku a Slovinsku, které ECB vyhodnotila jako „v selhání nebo pravděpodobném 
selhání“. SRB se proto rozhodl přijmout programy řešení krize. Sberbank Europe a Sberbank of 
Russia se snaží dosáhnout zrušení těchto rozhodnutí a podaly proti SRB, Komisi a Radě žalobu.  
 
Tato auditní zpráva se zabývá výhradně podmíněnými závazky vyplývajícími z toho, jak SRB, 
Evropská komise a Rada plnily své úkoly podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí 
za rozpočtový rok 2021. Zpráva je k dispozici na internetové stránce EÚD.  
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