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Řešení krizí bank v EU: zveřejněné informace o rizicích za rok 
2019 jsou náležité, avšak auditoři EU upozorňují na možná 
budoucí rizika 

Evropský účetní dvůr (EÚD) je povinen každoročně informovat o finančních rizicích, která plynou 
zejména ze soudních řízení v souvislosti s jednotným mechanismem pro řešení krizí (SRM), tedy 
systémem EU zajišťujícím řádnou likvidaci bank v selhání v bankovní unii. Jednotný výbor pro 
řešení krizí (SRB) vykázal za rozpočtový rok 2019 podmíněné závazky související s probíhajícími 
soudními řízeními. Auditoři však upozorňují na možné finanční důsledky některých následných 
soudních rozhodnutí a také nových soudních žalob.  

Účelem jednotného mechanismu pro řešení krizí je řídit likvidaci bank v selhání s minimálním 
negativním dopadem na reálnou ekonomiku a na daňové poplatníky. Ústřední roli v tomto 
mechanismu hraje Jednotný výbor pro řešení krizí spolu s Evropskou komisí, Radou a vnitrostátními 
orgány příslušnými k řešení krize. Právní úprava řešení krizí je poměrně nová a vytvořila složité a 
specifické právní prostředí, pro něž neexistují žádné precedenty. V souvislosti s nařízením 
o jednotném mechanismu pro řešení krizí probíhá v současné době u soudů EU i vnitrostátních 
soudů řada řízení.  

Podmíněné závazky a rezervy odrážejí finanční riziko, kterému je daný subjekt vystaven. Za rok 
2019 vykázal SRB podmíněné závazky ve výši 2 047 milionů EUR a Komise a Rada nevykázaly žádné. 
Podmíněné závazky vykázané SRB se týkají soudních sporů o příspěvky předem, kterými banky 
financují Jednotný fond pro řešení krizí bank (SRF). V souvislosti se již přijatými rozhodnutími o 
řešení krize však nebyl zjištěn žádný možný odliv zdrojů, protože SRB a Komise považovaly tuto 
možnost za vzdálenou. Auditoři nenalezli nic, co by tomuto vyhodnocení odporovalo. 

„V roce 2019 zveřejnil SRB náležité informace o finančních rizicích,” uvedl člen Evropského účetního 
dvora odpovědný za zprávu Rimantas Šadžius. „Avšak několik nedávných rozsudků a nové soudní 
spory by mohly představovat další finanční rizika. Předjímat taková rizika je jednou ze zásad řádné 
a obezřetné správy veřejných financí. Proto doporučujeme, aby SRB pro účetní závěrku za rok 2020 
svá rizika důkladně přehodnotil.“ 
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S ohledem na několik nedávných rozsudků soudů EU auditoři konstatují, že SRB bude muset znovu 
vyhodnotit všechna probíhající a nová řízení související s výpočtem příspěvků předem do SRF. 
Souvisí to zejména s tím, že Tribunál zjistil, že právní rámec upravující výpočet je částečně 
protiprávní. Auditoři podotýkají, že některé žaloby byly SRB oznámeny teprve nedávno, a proto by 
je SRB měl zohlednit v účetní závěrce za rok 2020.  

Většina probíhajících řízení na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni je spojena s řešením krize Banco 
Popular Español v roce 2017. Žalobci se domáhají zrušení programu řešení krize SRB a zrušení 
rozhodnutí Komise o potvrzení. Kromě toho jsou u soudů EU podány tři žaloby na zrušení 
rozhodnutí SRB o neřešení krize v případě dvou bank ABLV a PNB Banky (všech se sídlem v Lotyšku). 
Někteří žalobci vznesli námitky protiprávnosti proti základnímu právnímu rámci a žaloby na 
náhradu škody vůči EU. Auditoři v této souvislosti doporučují, aby SRB a Komise ve své konečné 
účetní závěrce zohlednily všechny soudní spory a také veškeré informace, které by mohly vést 
k odlivu zdrojů.  

Základní informace 

Dne 15. června 2020 probíhalo u soudů EU 107 řízení týkajících se rozhodnutí o řešení a neřešení 
krize, sedm řízení týkajících se zásady, že žádný věřitel se nesmí dostat do méně výhodného 
postavení (tj. zacházení s věřiteli a akcionáři v úpadkovém řízení), a 23 řízení týkajících se příspěvků 
předem do Jednotného fondu pro řešení krizí. Kromě toho bylo SRB oznámeno 2 112 řízení na 
vnitrostátní úrovni.  

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 2019. Zpráva je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 
jazycích EU.  
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