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Zátěžové testy prováděné EBA by se měly zaměřovat více na 
systémová rizika v celé EU, tvrdí auditoři 

Nejnovější zátěžové testy bank prováděné Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) měly 
být náročnější z hlediska testování bank vůči systémovým rizikům v celé EU, uvádí se v poslední 
zprávě Evropského účetního dvora. Simulované otřesy byly ve skutečnosti mírnější než otřesy, 
ke kterým došlo během finanční krize v roce 2008, a nepříznivý scénář vhodným způsobem 
nezohlednil všechna relevantní systémová rizika pro finanční systém EU, tvrdí auditoři. Orgán 
EBA se navíc při koncipování i provádění testů ve vysoké míře spoléhal na národní orgány 
dozoru, ale neměl dostatečné zdroje a nemohl jejich práci účinně kontrolovat. 

Orgán EBA od roku 2011 realizuje zátěžové testy bank v celé EU, aby posoudil odolnost bank proti 
otřesům, kterými mohou být závažná recese, pád akciových trhů nebo ztráta důvěry v banky. 
Auditoři prověřovali, zda zátěžové testy v roce 2018 vyhovovaly svému účelu. Zaměřili se na 
kritéria pro výběr bank a na proces identifikace rizik. 

„Evropské banky měly být podrobeny testování vůči silnějším finančním otřesům,“ uvedl člen 
Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu Neven Mates. „Kromě toho klíčová 
rozhodnutí v EBA přijímají zástupci národních orgánů dohledu a perspektiva celé EU nebyla při 
koncipování i realizaci zátěžových testů dostatečně zohledněna.“ 

Zátěžové testy v roce 2018 pracovaly s méně závažnými nepříznivými scénáři v zemích se slabšími 
ekonomikami a zranitelnějšími finančními systémy. Z tohoto důvodu mohl menší dopad na určité 
banky souviset nikoli s jejich lepším finančním zdravím, ale menší intenzitou uplatněného otřesu. 
Auditoři rovněž zjistili, že ne všechny zranitelné banky byly do testování zahrnuty a že byly vyňaty 
určité banky s vyšší úrovní rizika.  

Orgán EBA však testování úspěšně koordinoval, přičemž zátěžové testy měly krátké lhůty a 
podílelo se na nich množství zainteresovaných subjektů. Zároveň při koncipování testů hrály 
velmi významnou úlohu Evropská centrální banka (ECB), národní centrální banky a národní 
orgány dozoru. Při ověřování toho, jak banky odhadují dopady scénářů, se orgán EBA rozhodl 
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zcela spoléhat na národní orgány dozoru a na ECB. To spolu s omezenou schopností EBA 
kontrolovat proces zátěžového testování, jeho omezenými zdroji a složitou správní strukturou 
nepřispělo k zajištění srovnatelných, nezaujatých a spolehlivých výsledků bank v různých 
členských státech.  

Ačkoli orgán EBA dal k dispozici zatím největší množství údajů o bankách, určité velmi zásadní 
informace chyběly – konkrétně o kapitálových požadavcích pro každou banku a také informace 
o tom, kolik bank by při zátěži tyto požadavky nesplňovalo.  

Auditoři doporučili, aby Evropská komise revidovala a posílila správní strukturu orgánu EBA a 
zvýšila jeho zdroje, aby se při budoucích zátěžových testech podobné nedostatky neopakovaly. 
Orgán EBA by zároveň měl: 

• rozšířit zeměpisné rozložení svých testů a vybírat banky také na základě systémových rizik, a 
nikoli pouze na základě jejich velikosti; 

• stanovit minimální úrovně zatížení pro EU jako celek a posuzovat rizika z hlediska finančního 
systému celé Unie; 

• zvýšit svou kontrolu nad koncepcí testů a posílit svůj přístup v oblasti dozoru. 

Poznámky pro redaktory 

Orgán EBA byl zřízen v roce 2010. Jedním z jeho úkolů přitom bylo provádění celounijních 
zátěžových testů bank, které realizoval v letech 2011, 2014, 2016 a 2018. Zátěžové testy v roce 
2018 se týkaly 48 bank v celkem 15 zemích. Nepříznivý scénář vycházel z negativního tříletého 
odhadu makroekonomických podmínek zahrnujících HDP, nezaměstnanost, ceny nemovitostí a 
úrokové sazby. 

Od roku 2014 auditoři EU zveřejnili celou řadu zpráv týkajících se bankovní unie, například o EBA 
v měnícím se kontextu, jednotném mechanismu dohledu, Jednotném výboru pro řešení krizí a 
provozní efektivnosti krizového řízení ECB pro řešení krizí bank. EÚD předkládá své zvláštní zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, které o to mají zájem, jako jsou 
národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci občanské společnosti.  

Zvláštní zpráva č. 10/2019 „Celounijní zátěžové testy pro banky: bylo poskytnuto zatím největší 
množství informací o bankách, ale jsou zapotřebí větší koordinace a větší zaměření na rizika“ je 
k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
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