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O zprávě: 

Jednotný mechanismus pro řešení krizí je systém EU, který řídí proces řešení krizí 
bank v selhání v eurozóně. Ústřední roli v této oblasti má Jednotný výbor pro řešení 
krizí (SRB) spolu s Komisí a Radou. Jednotný výbor pro řešení krizí dohlíží na Jednotný 
fond pro řešení krizí (SRF), který je možné při řešení krizí bank využít. Naší povinností 
je každý rok podat zprávu o případných podmíněných závazcích, které vznikly. 

Jednotný fond pro řešení krizí nebyl dosud využit, avšak první řešení krize a další 
rozhodnutí a také příspěvky předem do fondu SRF jsou předmětem značně 
rostoucího počtu probíhajících soudních řízení. Za rozpočtový rok 2021 Komise a 
Rada nevykázaly v této souvislosti žádné podmíněné závazky. V návaznosti na naše 
doporučení ze zprávy z předchozího roku vypracoval Jednotný výbor pro řešení krizí 
metodu výpočtu podmíněných závazků souvisejících s právním napadením příspěvků 
předem a vykázal výrazně nižší částku těchto závazků ve srovnání s částkou v účetní 
závěrce za rok 2020. SRB nezveřejnil žádné podmíněné závazky týkající se rozhodnutí 
o řešení krize. Nezjistili jsme žádné důkazní informace, které by vyhodnocení SRB 
významně odporovaly. Konstatujeme však, že soudní řízení týkající se příspěvku 
předem do fondu se vztahovala na specifické aspekty výpočtů SRB a riziko odlivu 
ekonomických zdrojů bylo v některých případech vyhodnoceno jako možné. 
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Shrnutí 
I Jsme povinni každoročně podat zprávu o veškerých podmíněných závazcích 
Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB), Komise nebo Rady vyplývajících z plnění 
jejich úkolů v oblasti řešení krizí bank. Posuzovali jsme, zda SRB, Komise a Rada 
patřičně zveřejnily svá finanční rizika v podobě podmíněných závazků a rezerv. V době 
jejich finančních uzávěrek za rok 2021 v červnu 2022 probíhala proti SRB a Komisi 
(nikoli však Radě) v souvislosti s jejich úkoly v oblasti řešení krizí bank různá soudní 
řízení, a to jak před soudy EU, tak na vnitrostátní úrovni. 

II V červnu 2022 probíhalo v EU celkem 95 řízení týkajících se řešení krize Banco 
Popular Español S.A., které se uskutečnilo v roce 2017. Tribunál původně určil šest 
pilotních věcí, které mají být projednány přednostně. Ty byly mezitím zamítnuty, stejně 
jako jeden související opravný prostředek. Na národní úrovni se v souvislosti s řešením 
krize Banco Popular Español S.A. stále projednává 919 správních a soudních řízení. 
Tribunál také projednával dvě žaloby na zrušení rozhodnutí SRB o neřešení krize. 

III Jednotný výbor pro řešení krizí nezveřejnil podmíněné závazky týkající se 
zmíněných 95 řízení, neboť považuje související riziko za vzdálené. U souvisejících řízení 
na národní úrovni SRB zveřejnil povahu podmíněných závazků spojených s příslušnými 
spory, avšak možný finanční dopad není s to vyčíslit. 

IV Jednotný výbor pro řešení krizí shromažďuje příspěvky předem od bank do 
Jednotného fondu pro řešení krizí, které lze použít při řešení krizí bank. V červnu 2021 
probíhalo na úrovni EU celkem 63 řízení proti rozhodnutím o příspěvcích předem. 
V návaznosti na rozsudek Soudního dvora z července 2022 a doporučení z naší zprávy 
za rok 2020 vypracoval Jednotný výbor pro řešení krizí novou metodu výpočtu, aby 
mohl lépe vykazovat skutečné finanční riziko těchto řízení. Na základě toho zveřejnil 
podmíněné závazky ve výši 5,5 milionu EUR z titulu možných úhrad z Jednotného fondu 
pro řešení krizí. Kromě toho zaúčtoval podmíněné závazky ve výši 2,55 milionu EUR na 
možné náhrady nákladů řízení. Pokud jde o soudní řízení proti rozhodnutím 
o příspěvcích předem, která probíhají na vnitrostátní úrovni, SRB nezveřejnil žádné 
podmíněné závazky, protože považuje související riziko za vzdálené. 
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V Účastníkem soudních řízení, která se týkají řešení krize Banco Popular Español S.A., 
u soudů EU je také Komise, a to jak to samostatně, tak společně s Jednotným výborem 
pro řešení krizí. Žádné podmíněné závazky v této souvislosti nezveřejnila, neboť 
pravděpodobnost odlivu ekonomických zdrojů vyhodnotila jako vzdálenou. 
Zaznamenali jsme, že Tribunál dne 1. června 2022 zamítl všechny probíhající pilotní 
věci. Rada nebyly v souvislosti se svými úkoly v oblasti řešení krize účastníkem žádných 
soudních sporů, a nezveřejnila tudíž žádné podmíněné závazky. 

VI Na základě provedených postupů, získaných důkazů a informací, které byly 
k dispozici v době účetní uzávěrky za rok 2021, jsme nezjistili nic, co by nás vedlo 
k domněnce, že podmíněné závazky vyplývající z plnění úkolů SRB, Komise a Rady 
v oblasti řešení krize obsahují významné (materiální) nesprávnosti. 

VII Doporučujeme, aby Jednotný výbor pro řešení krizí: 

o požádal přímo vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize o písemné prohlášení 
k vnitrostátním řízením, 

o zpřesnil metodu vyčíslení podmíněných závazků souvisejících s úhradou nákladů 
řízení, 

o zveřejňoval více informací o podmíněných závazcích v případech, kdy je riziko 
výplat z Jednotného fondu pro řešení krizí vyhodnoceno jako možné, ale finanční 
expozici nelze spolehlivě odhadnout. 

  



 7 

 

Úvod 
01 Jednotný mechanismus pro řešení krizí byl zřízen nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (nařízení o jednotném mechanismu pro řešení 
krizí) a je druhým pilířem bankovní unie EU. Jeho účelem je řídit proces řešení krize 
bank, které jsou v selhání nebo jejichž selhání je pravděpodobné, s cílem minimalizovat 
dopad na reálnou ekonomiku a využívání veřejných finančních prostředků. Jednotný 
výbor pro řešení krizí (SRB) je klíčovým účastníkem tohoto mechanismu a orgánem 
příslušným k řešení krize pro všechny významné banky1 a méně významné přeshraniční 
bankovní skupiny usazené v eurozóně2. SRB se stal nezávislým subjektem 1. ledna 2015 
a od 1. ledna 2016 má úplné pravomoci k řešení krizí. 

02 Na procesu vedoucím k rozhodnutí zavést v bance režim řešení krize se podílejí 
Evropská centrální banka (ECB), Jednotný výbor pro řešení krizí, Komise a případně 
Rada Evropské unie (Rada)3. Za určitých podmínek může být na podporu řešení krize 
použit Jednotný fond pro řešení krizí (SRF, viz bod 12). Jednotný výbor pro řešení krizí 
i Jednotný fond pro řešení krizí jsou v plné míře financovány bankovním sektorem. 

03 Podle ustanovení čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí 
jsme povinni vypracovat zprávu o všech podmíněných závazcích (ať již SRB, Rady, 
Komise či jiného subjektu) vyplývajících z toho, jak SRB, Rada a Komise plnily své úkoly 
podle tohoto nařízení. 

  

                                                        
1 Pojmem „banka“ se v této zprávě označují subjekty vymezené v článku 2 nařízení 

o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 
2 Seznam bank, pro které je SRB orgánem příslušným k řešení krize. 
3 Článek 18 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
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Rozsah a koncepce auditu 

Rozsah auditu 

04 V této zprávě zkoumáme, zda SRB, Komise a Rada náležitě zveřejnily finanční 
rizika vyplývající z jejich úkolů podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení 
krizí4, zejména podmíněné závazky a rezervy. V souladu s finančním nařízením jsme 
posuzovali všechna tvrzení týkající se zveřejněných rezerv a podmíněných závazků za 
rozpočtový rok 2021. 

05  Kromě podmíněných závazků vzniklých v roce 2021 musí účetní zohlednit 
veškeré relevantní informace získané až do data předložení konečné účetní závěrky5. 
Aby byl obraz účetní závěrky věrný a poctivý, může být tedy potřeba provést další 
úpravy či zveřejnit doplňující údaje, které mohou odrážet informace získané do 
uzávěrky v červnu 2022. Konečná účetní závěrka k 31. prosinci 2021 byla předložena: 

o SRB dne 15. června 2022, 

o Komisí dne 17. června 2022, 

o Radou dne 7. června 2022. 

06 Provedli jsme také audit roční účetní závěrky SRB6, Komise a Rady7 za rozpočtový 
rok 2021. Výsledky těchto auditů se předkládají v jiných zprávách. 

07 Podmíněné závazky se musí vykázat v roční účetní závěrce, jak stanoví účetní 
pravidlo EU č. 10, které vychází z mezinárodního účetního standardu pro veřejný sektor 
č. 19 o rezervách, podmíněných závazcích a podmíněných aktivech (viz rámeček 1). 
Podmíněné závazky a rezervy v zásadě odrážejí finanční riziko, kterému je daný subjekt 
vystaven. 

                                                        
4 Čl. 92 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 
5 Čl. 98 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715. 
6 Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2021 (27.10.2022). 
7 Výroční zprávy za rozpočtový rok 2021 (13.10.2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=CS
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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Rámeček 1 

Definice podmíněného závazku 

Podmíněný závazek je: 

o možný závazek, který vzniká jako důsledek událostí v minulosti a jehož 
existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo 
více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou 
Evropské unie, 

o nebo současný závazek, který vzniká jako důsledek událostí v minulosti, avšak 
nebyl vykázán, protože není pravděpodobné, že ke splnění závazku bude 
nutný odliv ekonomických zdrojů představujících ekonomický prospěch nebo 
možný užitek, anebo výši závazku není možné dostatečně spolehlivě stanovit. 

08 Pro rozhodnutí o tom, zda se má zveřejnit podmíněný závazek nebo vykázat 
rezerva, je nutno posoudit pravděpodobnost odlivu ekonomických zdrojů (zpravidla 
hotovosti). Je-li budoucí odliv zdrojů: 

o pravděpodobný, musí se vykázat rezerva, 

o možný, musí se zveřejnit podmíněný závazek, 

o vzdálený, zveřejnění není nutné. 

09 SRB, Komise a Rada tuto pravděpodobnost blíže upřesnily ve svých příslušných 
účetních zásadách. V souladu s tržními postupy definují SRB a Rada pojem „vzdálený“ 
jako pravděpodobnost nižší než 10 % a „možný“ pak v rozmezí 10 % až 50 % (viz 
obrázek 1). Komise definuje pojem „vzdálený“ jako pravděpodobnost nižší než 20 % 
a „možný“ pak v rozmezí 20 % až 50 %. 

Obrázek 1 – Meze pravděpodobnosti pro podmíněné závazky a rezervy 

 
Zdroj: účetní postupy SRB, Komise a Rady. 
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Koncepce auditu 

10 K datu zveřejnění účetní závěrky probíhalo proti SRB a Komisi v souvislosti s jejich 
úkoly podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí několik soudních řízení 
(viz tabulka 1). Proti Radě žádná soudní řízení vedena nebyla. SRB vykázal za 
rozpočtový rok 2021 podmíněné závazky ve výši 5,5 milionu EUR (2020: 5 561,1 
milionu EUR) v souvislosti s probíhajícím soudním řízením, u nichž v důsledku přepočtu 
příspěvků vyhodnotil riziko odlivu ekonomických zdrojů jako možné. Důvodem 
značného rozdílu oproti předchozímu roku je nová judikatura a nová výpočetní 
metoda, kterou SRB použil (viz bod 33). Dále SRB vykázal právní poplatky na právní 
zastoupení protistrany ve výši 2,55 milionu EUR (2020: žádné) v případech, kdy byla 
pravděpodobnost úspěchu žalobce vyhodnocena jako možná. Vykázané podmíněné 
závazky se všechny týkají příspěvků předem do SRF. Komise nevykázala žádné 
podmíněné závazky, stejně jako v předchozích letech. Pro svůj audit jsme vybrali 
vzorek 46 soudních řízení, která se projednávají před soudy EU, a přezkoumali 
příslušné spisy. 

Tabulka 1 – Probíhající soudní řízení proti SRB anebo Komisi v souvislosti 
s jejich úkoly podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí 
k 15. červnu 2022 

Věci týkající se Před soudy EU Před vnitrostátními soudy 
nebo ve správním řízení 

Řešení krize Banco Popular 
Español S.A. (BPE) 95 919 

Rozhodnutí o neřešení krize ABLV 
a PNB Bank 2 – 

Rozhodnutí o BPE podle zásady, že 
se žádný věřitel nesmí dostat do 
méně výhodného postavení 6 – 

Příspěvků předem 63 711 

Správních příspěvků 0 – 

CELKEM 166 1 630 
Zdroj: EÚD na základě údajů SRB a Komise k datu podpisu účetní závěrky; tabulka neobsahuje řízení, 
v nichž se pouze vyžaduje přístup k dokumentům, nebo řízení týkající se ochrany údajů nebo 
personálních záležitostí, které s úkoly SRB podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí 
nesouvisí. 
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11 Kromě vzorku soudních řízení sestávaly naše důkazní informace z údajů 
shromážděných během rozhovorů, dokumentace SRB, Komise a Rady a prohlášení 
externích právníků. Posuzovali jsme novou metodu, kterou SRB vypracoval pro odhad 
podmíněných závazků souvisejících s příspěvky předem, a interní systém pro 
monitorování soudních řízení na vnitrostátní úrovni, který SRB zavedl. Analyzovali jsme 
rovněž důkazní informace od vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize a veřejně 
dostupné údaje. Dále jsme přezkoumali dokumentaci soukromého externího auditora 
SRB, který byl pověřen úkolem ověřit roční účetní závěrku SRB8. 

  

                                                        
8 Čl. 104 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=CS
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Připomínky 

Část I: Podmíněné závazky SRB 

12 Účetní závěrka SRB má dvě části (viz obrázek 2). Část I se týká běžné činnosti SRB. 
Ta je financována z ročních správních příspěvků od všech bank. Tyto příspěvky se 
používají na správu a provoz SRB. Část II se týká SRF, který je řízen SRB. SRF je 
financován bankami prostřednictvím ročních příspěvků placených předem až do 
dosažení jeho cílové úrovně (viz rámeček 3). Kromě toho může SRB za určitých 
okolností vybírat i mimořádné následné příspěvky9. Je-li to nutné, lze finanční zdroje 
SRF použít v rámci řešení krize prostřednictvím zvláštních nástrojů, pokud je splněno 
několik podmínek10. 

Obrázek 2 – Rozpočet Jednotného výboru pro řešení krizí 

 
*S výhradou určitých omezení. 

Zdroj: EÚD, na základě nařízení (EU) č. 806/2014. 

Podmíněné závazky týkající se soudních řízení na základě rozhodnutí 
o řešení a neřešení krize 

13 Dne 7. června 2017 proběhlo první řešení krize na úrovni EU, a to ve vztahu 
k bance BPE. SRB přijal program řešení krize BPE a Komise jej potvrdila. Od té doby SRB 
rozhodoval o řešení krize nebo zahájení vnitrostátního úpadkového řízení u několika 
dalších bank (viz tabulka 2). Příloha I obsahuje stručné shrnutí pracovních ujednání 

                                                        
9 Viz článek 71 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí . 

10 Viz článek 76 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 

FINANCOVÁNÍ

VÝDAJE

PROVOZ JEDNOTNÝ FOND 
PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

Správní příspěvky

Zaměstnanci, kanceláře, 
provoz SRB Financování řešení krizí*

Příspěvky předem

Část I Část II

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
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Soudního dvora Evropské unie (SDEU) a možných opravných prostředků proti 
rozhodnutím orgánů, úřadů, agentur a dalších subjektů EU. Příloha II znázorňuje 
proces rozhodování, jehož vyústěním je buď řešení krize banky, nebo vnitrostátní 
úpadkové řízení. 

Tabulka 2 – Rozhodnutí přijatá SRB 

Datum Banka Rozhodnutí Důvod 

7. června 2017 Banco Popular 
Español S.A. Rozhodnutí Nedostatek likvidity a 

veřejný zájem 

23. června 2017 

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A. 

Vnitrostátní 
úpadková řízení 

Nedostatek kapitálu, ale 
žádný veřejný zájem 

Veneto Banca 
S.p.A. 

Vnitrostátní 
úpadkové řízení 

Nedostatek kapitálu, ale 
žádný veřejný zájem 

24. února 2018 ABLV Bank, AS Vnitrostátní 
úpadkové řízení 

Otázky boje proti praní 
peněz, ale žádný veřejný 
zájem 

15. srpna 2019 AS PNB Banka Vnitrostátní 
úpadkové řízení 

Nedostatek kapitálu, ale 
žádný veřejný zájem 

1. března 2022 

Sberbank 
Europe AG 

Vnitrostátní 
úpadkové řízení 

Nedostatek likvidity, ale 
žádný veřejný zájem 

Sberbank d.d. Rozhodnutí Nedostatek likvidity a 
veřejný zájem 

Sberbank d.d. Rozhodnutí Nedostatek likvidity a 
veřejný zájem 

Zdroj: EÚD na základě údajů ECB o SRB. 

Žaloby proti rozhodnutí o řešení krize Banco Popular Español  

14 V červnu 2017 byla BPE vyhodnocena Evropskou centrální bankou jako subjekt, 
„jenž je v selhání nebo jehož selhání je pravděpodobné“. SRB došel k závěru, že 
neexistuje reálná vyhlídka, že by jiná opatření soukromého sektoru mohla selhání BPE 
zabránit a že řešení krize je ve veřejném zájmu. Součástí řešení byl odpis a konverze 
kapitálových nástrojů a prodej banky za 1 EUR. 

15 Vzhledem k počtu a náročnosti žalob týkajících se řešení krize BPE a podobným 
žalobním důvodům určil Tribunál šest pilotních věcí, které mají být projednány 
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přednostně11, zatímco všechny ostatní byly až do vyřešení pilotních věcí pozastaveny. 
Dne 24. října 2019 Tribunál odmítl první pilotní věc jako nepřípustnou12. Žalobci podali 
kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru, jenž rozsudkem ze dne 4. března 2021 
usnesení Tribunálu potvrdil13. 

16 Dne 1. června 2022 rozhodl Tribunál v pěti zbývajících pilotních věcech týkajících 
se programu řešení krize BPE. Ve všech pěti případech se žalobci domáhali zrušení 
rozhodnutí o řešení krize, přičemž v jednom z nich14 žalobce rovněž požadoval náhradu 
škody. Tribunál žaloby zamítl (viz rámeček 2). 

Rámeček 2 

Tribunál zamítl všechny pilotní věci týkající se Banco Popular 

Dne 1. června 2022 Tribunál zamítl všechny žalobní důvody vznesené žalobci, a ve 
všech případech tak rozhodl ve prospěch SRB. 

Tribunál potvrdil legalitu rozhodnutí SRB o řešení krize Banco Popular Español a 
rozhodnutí Komise, kterým byl tento program řešení krize schválen. Žaloba na 
náhradu škody byla zamítnuta a žalujícím stranám byla uložena náhrada nákladů 
řízení vynaložených SRB a Komisí. 

Tribunál konstatoval, že rozhodnutí SRB o programu řešení krize není přípravným 
aktem, nýbrž aktem, který má právně závazné účinky a který lze napadnout 
u soudů EU. 

Tribunál upřesnil, že proti programu řešení krize přijatému SRB lze podat žalobu, 
aniž by byla podána žaloba proti rozhodnutí Komise, kterým byl tento program 
schválen. 

Tribunál považoval svůj přezkum za přezkum omezeného rozsahu vzhledem 
k tomu, že program řešení krize je založen na velmi složitých ekonomických a 
technických posouzeních. 

                                                        
11 Výroční zpráva SRB za rok 2020, oddíl 5.4.1. 

12 Věc T-557/17. 

13 Věc C-947/19 P. 

14 Věc T-523/17. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-557/17&language=cs
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-947%252F19P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&num=T-523/17
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Pokud jde o tvrzení, že ocenění15 provedené nezávislým odhadcem nebylo 
„spravedlivé, obezřetné a realistické“, měl Tribunál za to, že vzhledem k časovým 
omezením a dostupným informacím je určitá nejistota a aproximace vlastní 
jakémukoli prováděnému prozatímnímu ocenění. S ohledem na naléhavost situace 
Komise dospěla ke správnému závěru, že SRB mohl při přijímání programu řešení 
krize z tohoto ocenění vycházet. 

Pokud jde o žaloby na náhradu škody proti SRB a Komisi, Tribunál měl za to, že 
žalobci neprokázali, že SRB nebo Komise jednaly protiprávně. Dále neprokázali, že 
SRB nebo Komise zveřejnily důvěrné informace, a tudíž SRB ani Komise neporušily 
svou povinnost zachovávat služební tajemství. 

17 Proti rozhodnutím Tribunálu lze podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru, 
omezený na právní otázky, a to ve lhůtě dvou měsíců a deseti dnů od oznámení 
rozhodnutí. Ve čtyřech z pilotních případů bylo proti rozsudkům Tribunálu podáno pět 
kasačních opravných prostředků16. 

18 SRB ve své konečné účetní závěrce za rok 2021 nezveřejnil žádné podmíněné 
závazky plynoucí z probíhajících žalob souvisejících s řešením krize BPE. Předpovědět 
výsledek těchto žalob je sice vzhledem ke složitosti platného právního rámce, novosti 
vznesených otázek a nedostatku příslušné judikatury obtížné, nicméně nenalezli jsme 
žádné důkazní informace, které by byly v rozporu s rozhodnutím SRB žádné podmíněné 
závazky v účetní závěrce za rok 2021 nezveřejnit. 

Žaloby proti rozhodnutí neprovést konečné následné ocenění Banco Popular Español 

19 Proti SRB byly podány tři žaloby na neplatnost z důvodu neexistence konečného 
následného ocenění. Všechny tyto žaloby Tribunál odmítl jako nepřípustné17. Soudní 
dvůr, který rozhodoval o kasačním opravném prostředku proti dvěma z těchto 
usnesení18, v rozsudcích ze dne 21. prosince 2021 konstatoval, že Tribunál správně 
dospěl k závěru, že následné ocenění by nemělo za okolností projednávaných věcí 
žádný vliv na právní postavení navrhovatele. Rovněž konstatoval, že nástroj převodu 
činnosti nepatří mezi situace stanovené v čl. 20 odst. 12 nařízení o jednotném 
mechanismu pro řešení krizí, v nichž může být náhrada vyplacena na základě 
konečného následného ocenění. 

                                                        
15 Čl. 20 odst. 10 rozhodnutí č. 806/2014. 

16 Věc C-448/22 P, věc C-535/22 P, věc C-539/22 P, věc C-541/22 P a věc C-551/22 P. 
17 Věci T-2/19, T-599/18 a T-512/19. 
18 Věci C-874/19 P a C-934/19 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-448%252F22P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=cs&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=cs&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=cs&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=cs&lg=&cid=3159758
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219287&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260268&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
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20 SRB ve své konečné účetní závěrce za rok 2021 nezveřejnil žádné podmíněné 
závazky plynoucí z konečného následného ocenění. S ohledem na rozsudky Soudního 
dvora ze dne 21. prosince 2021 a rozsudek Tribunálu ze dne 1. června 2022 (viz 
rámeček 2), v němž je zopakováno odůvodnění Soudního dvora, jsme nenašli žádné 
důkazní informace, které by odporovaly rozhodnutí SRB nezveřejnit v tomto ohledu 
žádné podmíněné závazky. 

Žaloby proti vnitrostátnímu prováděcímu rozhodnutí o řešení krize Banco Popular 
Español 

21 Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí stanoví, že na základě 
rozhodnutí o řešení krize a za určitých okolností může mít SRB povinnost vyplatit 
vnitrostátním orgánům příslušným k řešení krize náhradu škody, které jim nařídil 
uhradit vnitrostátní soud19. Je tedy důležité, aby SRB věděl o projednávaných žalobách 
o náhradu škody podaných proti vnitrostátním orgánům příslušným k řešení krize 
v zúčastněných členských státech. 

22 Španělský vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize, jímž je Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), poté, co Komise potvrdila program řešení 
krize BPE, vydal v červnu 2017 prováděcí rozhodnutí20. Proti tomuto jeho rozhodnutí 
bylo podáno několik správních opravných prostředků a nároků ohledně odpovědnosti 
za škody a bylo zahájeno několik soudních řízení. Prováděcí rozhodnutí vychází 
z vnitrostátního práva, a podléhá tedy vnitrostátnímu soudnímu přezkumu. Orgán 
FROB musí každý měsíc předložit SRB zprávu o provádění programu řešení krize 
a veškerých souvisejících opravných prostředcích a nárocích21. 

23 Na základě zprávy orgánu FROB z června 2022 obdržel orgán FROB proti výše 
uvedenému prováděcímu rozhodnutí 118 správních opravných prostředků, přičemž 
všechny z nich zamítl nebo prohlásil za nepřípustné. Dále obdržel 1 073 žádostí 
o zahájení správního řízení ohledně mimosmluvní odpovědnosti státu podle 
španělského práva, přičemž 414 z nich zamítl. Žalobci podali proti FROB 260 žalob, ale 
správní senát španělského vrchního soudu všechny pozastavil. 

                                                        
19 Čl. 87 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 
20 Rozhodnutí o Banco Popular Español S.A. přijaté řídicím výborem FROB dne 7. června 2017. 
21 Čl. 28 odst. 1) písm. b) bod iii) nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
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24 Konstatujeme, že vnitrostátní řízení do velké míry závisí na platnosti programu 
řešení krize a na rozhodnutí Komise o potvrzení. Podle našich zjištění FROB 
o vnitrostátních řízeních SRB pravidelně informuje. Pokud budou navrhovatelé 
v uvedených 260 soudních řízeních probíhajících před vnitrostátními soudy úspěšní a 
FROB bude nakonec muset zaplatit náhradu škody, je možné, že SRB bude muset 
odpovídající částky v plném rozsahu nebo částečně vrátit22. SRB si před dokončením 
roční účetní závěrky za rok 2021 nevyžádal od FROB prohlášení o odhadované 
pravděpodobnosti odlivu zdrojů. Po naší žádosti si SRB takové prohlášení vyžádal a 
obdržel. SRB povahu podmíněných závazků spojených s tímto sporem zveřejnil, avšak 
domnívá se, že finanční dopad není schopen vyčíslit. Nenašli jsme žádné důkazní 
informace, které by odporovaly rozhodnutí SRB nezveřejnit v tomto ohledu žádné 
podmíněné závazky. 

Žaloby proti rozhodnutí o neřešení krize 

25 V květnu 2018 byly u Tribunálu podány dvě žaloby proti rozhodnutí SRB 
nepřijmout žádná opatření k řešení krize ve vztahu k ABLV Bank AS a její dceřiné 
společnosti ABLV Bank Luxembourg. Pro účely roční účetní závěrky za rok 2021 trvá 
SRB na svém stanovisku, že v souvislosti s těmito případy neexistuje riziko odlivu 
ekonomických zdrojů23, a nevykázal proto žádné podmíněné závazky24. Do 
6. července 2022 Tribunál obě žaloby zamítl, avšak v souladu s předchozí judikaturou 
dospěl k závěru25, že rozhodnutí nepřijmout nástroje k řešení krize ve vztahu k úvěrové 
instituci je napadnutelným aktem. Tribunál uvedl, že s ohledem na prostor pro uvážení, 
který má SRB, se SRB nedopustil zjevně nesprávného posouzení, když měl za to, že 
žalobce je v selhání nebo že je jeho selhání pravděpodobné. Kromě toho dospěl 
k závěru, že SRB měl právo spoléhat se na posudek ECB, podle něhož šlo o „selhání 
nebo pravděpodobné selhání“, když ověřoval, že neexistuje přiměřená vyhlídka na to, 
že by selhání mohla v přiměřené lhůtě zabránit jiná alternativní opatření. Společnosti 
ABLV Bank AS byla uložena náhrada nákladů řízení, které vynaložil SRB. 

26 Na základě posouzení ECB, že banka je „v selhání nebo je její selhání 
pravděpodobné“, dospěl SRB v srpnu 2019 k závěru, že řešení krize AS PNB Banka není 
nezbytné ve veřejném zájmu. Rozhodnutí SRB nepřijmout opatření k řešení krize banka 

                                                        
22 Čl. 87 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 
23 Konečná účetní závěrka Jednotného výboru pro řešení krizí – rozpočtový rok 2021, s. 41. 
24 Konečná účetní závěrka Jednotného výboru pro řešení krizí – rozpočtový rok 2021, s. 41. 
25 Usnesení Tribunálu ze dne 14. května 2020 ve věci T-282/18 SRB v. Ernests Bernis a další a 

rozsudek ze dne 6. července 2022 ve věci T-280/18 SRB v. ABLV Bank AS. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=cs&num=T-282/18&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-280%252F18&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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a někteří její akcionáři napadli v žalobě u Tribunálu. V květnu 2022 se Tribunál rozhodl 
přerušit řízení až do vydání pravomocných rozhodnutí v souvisejících věcech26. SRB 
nadále považuje pravděpodobnost odlivu ekonomických zdrojů za vzdálenou, a proto 
ve své účetní závěrce za rok 2021 nezveřejnil žádné podmíněné závazky27. Nenašli jsme 
žádné důkazní informace, které by tomuto závěru SRB odporovaly. 

27  EU a USA v návaznosti na ruskou útočnou válku proti Ukrajině uvalily sankce na 
některé ruské banky. Banky Sberbank d.d. v Chorvatsku a Sberbank banka d.d. ve 
Slovinsku se staly v důsledku zhoršení své likvidity subjekty „v selhání nebo 
pravděpodobném selhání“28. SRB se proto rozhodl přijmout program řešení krize 
v případě Sberbank d.d. A Sberbank banka d.d. V rámci příslušného programu řešení 
krize převedl SRB všechny akcie vydané Sberbank d.d. na banku Hrvatska Poštanska 
Banka d.d. a akcie Sberbank banka d.d. na banku Nova ljubljanska banka d.d. Dále se 
SRB rozhodl nepřijmout opatření k řešení krize Sberbank Europe AG. Až do podpisu 
konečné účetní závěrky SRB za rok 2021 nebylo proti tomuto rozhodnutí zahájeno 
žádné soudní řízení. SRB proto nevykázal v této souvislosti žádné podmíněné závazky 
ani rezervy29. Avšak po účetní závěrce podaly Sberbank Europe a Sberbank of Russia 
proti SRB, Komisi a Radě několik žalob.30 Tyto žaloby proto budou zohledněny až 
v rámci účetní závěrky za rok 2022. 

Podmíněné závazky související se zásadou, že žádný věřitel se nesmí 
dostat do méně výhodného postavení 

28 Aby byla ochráněna základní majetková práva, nařízení o jednotném mechanismu 
pro řešení krizí stanoví, že žádný věřitel v režimu řešení krize se nesmí dostat do méně 
výhodného postavení, než do jakého by se dostal při běžném úpadkovém řízení. Podle 
zásady, že žádný věřitel se nesmí dostat do méně výhodného postavení, musí být 
věřitelům, kterým by se dostalo lepšího zacházení v běžném úpadkovém řízení, 
vyplaceno odškodnění ze SRF. Aby se posoudilo zacházení s věřiteli a akcionáři, je třeba 
provést ocenění rozdílu v zacházení. V roce 2021 nedošlo v šesti projednávaných 
případech týkajících se zásady, že se žádný věřitel nesmí dostat do méně výhodného 
postavení, k žádnému novému vývoji. Viz naše zpráva za rok 2020. 

                                                        
26 T-275/19 PNB Banka v. ECB, T-301/19 PBN Banka v. ECB a T-330/19 PNB Banka v. ECB. 
27 Konečná účetní závěrka Jednotného výboru pro řešení krizí – rozpočtový rok 2021, s. 41. 
28 Konstatování ECB o selhání nebo pravděpodobném selhání, 28. února 2022. 
29 Konečná účetní závěrka Jednotného výboru pro řešení krizí – rozpočtový rok 2021, s. 47. 
30 Věci T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22, T-572/22. 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-275%252F19&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-301%252F19&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-330%252F19&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.en.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-450%252F22&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=289957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=CS
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Podmíněné závazky související s příspěvky bank do Jednotného fondu 
pro řešení krizí 

29 Banky v bankovní unii jsou ze zákona povinny přispívat na základě svého 
individuálního rizikového profilu vypočteného metodou stanovenou v nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 do Jednotného fondu pro řešení krizí a na 
základě cílové úrovně, kterou vypočte SRB (viz rámeček 3 a příloha III). 

Rámeček 3 

Jednotný fond pro řešení krizí (SRF) 

Cílová úroveň SRF je nejméně 1 % celkové hodnoty pojištěných vkladů v bankovní 
unii do konce roku 2023. Při zohlednění současného ročního růstu pojištěných 
vkladů by se jednalo o přibližně 80 miliard EUR. Roční příspěvky oznámené 2 896 
bankám v roce 2022 činily 13,67 miliardy EUR. Dostupné finanční prostředky fondu 
včetně příspěvků předem cyklu roku 2022 budou činit zhruba 66 miliard EUR. 

 
Poznámka: Rozdíl se upravuje každý rok do roku 2023. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=CS&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=CS&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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Ve dnech 27. ledna a 8. února 2021 podepsaly členské státy Evropského 
mechanismu stability dohodu, kterou se mění smlouva o zřízení Evropského 
mechanismu stability. Jednou ze změn je mechanismus jištění pro SRF, který by 
podle návrhu rozhodnutí Rady guvernérů poskytl úvěrovou linku až do 
nominálního limitu 68 miliard EUR31. Reformovaná smlouva vstoupí v platnost, až 
ji ratifikují parlamenty všech 19 členů Evropského mechanismu stability32. 

Zdroj: SRB, Evropský mechanismus stability. 

Podmíněné závazky plynoucí ze žalob týkajících se příspěvků předem na úrovni EU 

30 V době podpisu konečné účetní závěrky SRB za rok 2021 bylo proti SRB vedeno 63 
žalob týkajících se příspěvků předem (2020: 44 žalob), a to před Tribunálem (62) a 
Soudním dvorem (1). Proti rozhodnutím SRB o příspěvcích předem na rok 2022 nebyly 
podány žádné žaloby. Po podpisu účetní závěrky bylo proti příspěvkům předem na rok 
2022 podáno 24 žalob33 (viz obrázek 3). Tyto žaloby však budou zohledněny až v rámci 
účetní závěrky za rok 2022. 

Obrázek 3 – Přehled žalob týkajících se příspěvků předem, které 
projednávaly soudy EU v září 2022 

 
Zdroj: SRB. 

                                                        
31 Evropský mechanismus stability. 

32 Dohoda, kterou se mění Smlouva o zřízení Evropského mechanismu stability. 

33 První žalobou proti rozhodnutí SRB o příspěvcích předem na rok 2021, podanou dne 
21. června 2021, byla věc T-347/21. 
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https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty-amending-agreement
https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer?_sm_au_=iVVDSDkfWT1DMWkNVkFHNKt0jRsMJ
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=cs
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-347%252F21&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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31 Ve své konečné účetní závěrce za rok 2021 vykázal SRB podmíněné závazky 
z titulu příspěvků předem ve výši 5,5 milionu EUR (2020: 5 561 milionů EUR) související 
s osmi (2020: 41) žalobami projednávanými před Tribunálem34 (viz obrázek 4), neboť 
SRB vyhodnotil riziko odlivu ekonomických zdrojů v těchto případech jako možné. 
V souvislosti s 51 žalobami pak SRB vykázal částku 2,55 milionu EUR, odpovídající 
nákladům žalobce na řízení, které by SRB musel uhradit, pokud tak rozhodne SDEU. 

Obrázek 4 – Historický vývoj výše podmíněných závazků ve vztahu 
k příspěvkům předem do SRF v účetní závěrce SRB  

 
Zdroj: účetní závěrka SRB; 2021: 5 509 446,47 EUR podmíněných závazků z titulu soudních sporů 
týkajících se příspěvků předem na úrovni EU a 2 550 000,00 EUR, pokud jde o náklady řízení v případě 
projednávaných věcí. 

32 Značný rozdíl ve vykázané výši podmíněných závazků je způsoben především 
dvěma faktory. Prvním je zrušení rozhodnutí SRB z roku 2017 o příspěvcích předem 
Soudním dvorem a z toho plynoucí vyjasnění, pokud jde o platnost právního rámce, 
jímž se tyto příspěvky řídí (viz bod 42 a rámeček 5). Tím se finanční riziko výplaty 
prostředků ze SRF výrazně snížilo. Namísto toho SRB zveřejnil podmíněné závazky 

                                                        
34 Konečná účetní závěrka Jednotného výboru pro řešení krizí – rozpočtový rok 2021, s. 39–40. 
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z titulu nákladů řízení souvisejících s procesními nedostatky. Druhým faktorem je nová 
metoda výpočtu odhadu podmíněných závazků (viz bod 35), kterou SRB přijal na 
základě našeho předchozího doporučení35 a kterou uplatňuje v případech, kdy se 
pravděpodobnost odlivu ekonomických zdrojů ze SRF považuje za možnou a lze ji 
spolehlivě vyčíslit. 

33 SRB ve své účetní závěrce za rok 2020 vykázal celkovou hodnotu příspěvků 
předem ve sporných případech jako podmíněné závazky, a to z důvodu nejistoty 
ohledně přístupu Soudního dvora k platnosti právního rámce v návaznosti na rozsudek 
Tribunálu z roku 202036. Ve své účetní závěrce za rok 2021 SRB zveřejnil při použití 
nové metody odhadovaný rozdíl mezi obdrženými částkami a možným přepočtem 
příspěvků předem na rok 2021 u těch soudních sporů, v nichž bylo riziko odlivu 
ekonomických zdrojů vyhodnoceno jako možné. 

34 Pokud jde o platební cykly příspěvků předem na rok 2016, 2017, 2018, 2019 nebo 
2020, SRB nevykázal jiné podmíněné závazky než podmíněné závazky související 
s náklady řízení, neboť riziko odlivu ekonomických zdrojů ze SRF vyhodnotil jako 
vzdálené. Poté, co Soudní dvůr rozhodl ve třech věcech týkajících se příspěvkového 
cyklu v roce 2017, byly tyto právní spory obnoveny37. 

Metoda, kterou SRB použil k výpočtu rozdílu mezi částkou podle původního rozhodnutí 
o příspěvcích předem a částkou podle možného revidovaného rozhodnutí v souvislosti 
se žalobami týkajícími se příspěvků předem na rok 2021 

35 Na základě doporučení EÚD38 vypracoval SRB novou metodu výpočtu 
odhadovaného rozdílu ve výši příspěvků podle původního rozhodnutí o příspěvcích 
předem a možného revidovaného rozhodnutí na základě přepočtu ovlivněného 
rozporovanými ukazateli rizik a procesem úpravy příspěvku podle rizikového profilu 
(viz obrázek 5 a obrázek 6). Nová metoda však byla použita pouze ve vztahu k těm 
soudním řízením týkajícím se příspěvků předem na rok 2021, v nichž bylo riziko 
vyhodnoceno jako možné, a to v závislosti na druhu žalobních důvodů uvedených 
v příslušných žalobách. U zbývajících řízení, která se týkají rozhodnutí o příspěvcích 
předem na období 2016–2021 a která se nyní projednávají, SRB vyhodnotil riziko jako 

                                                        
35 Výroční zpráva o podmíněných závazcích za rok 2020, doporučení 1, s. 43. 

36 Rozsudek z 15. července 2021 ve věcech C-584/20 P a C-621/20 P Komise v. Landesbank 
Baden-Württemberg a SRB v. Landesbank Baden-Württemberg. 

37 Věci C-584/20 P a C-621/20 P, C-663/20 P a C-664/20 P. 

38 Výroční zpráva o podmíněných závazcích za rok 2020, doporučení 1, s. 43. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_CS.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_CS.pdf
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vzdálené. V těchto případech proto novou metodu výpočtu nepoužil, ani nezaúčtoval 
žádné podmíněné závazky. 

Obrázek 5 – Výpočet příspěvků předem: stanovení rizikového profilu 
orgánů a institucí 

 
Zdroj: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, tabulka bodu odůvodnění 136 rozhodnutí 
SRB/ES/2021/22 a soudní řízení týkající se platebního cyklu příspěvků předem na rok 2021. 
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Obrázek 6 – Postup při výpočtu faktorů pro úpravu příspěvku podle 
rizikového profilu 

 
Zdroj: nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 a soudní spory týkající se platebního cyklu 
příspěvků předem na rok 2021. 

36 Někteří žalobci tvrdí, že jelikož se na ně vztahuje institucionální systémy ochrany, 
měla by jim být bez ohledu na jejich velikost, obchodní činnost nebo rizikový profil 
poskytnuta stejná ochrana. Dále tvrdí, že regulační rámec je protiprávní, protože 
v rozporu s obecnými zásadami unijního práva umožňuje SRB stanovit různé ukazatele 
institucionálního systému ochrany a disproporčním způsobem uplatnit na faktor 
institucionálního systému ochrany multiplikátory pro úpravu příspěvku podle 
rizikového profilu. Vzhledem k novosti a složitosti této problematiky dospěl SRB 
k závěru, že existuje riziko nepříznivého výsledku soudních řízení, což by mohlo vést 
k odlivu ekonomických zdrojů, a v příslušných případech proto vypočítal podmíněný 
závazek. 

37 V některých případech žalobci také tvrdí, že SRB porušil nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, pokud jde o zohlednění celkové derivátové 
expozice v rámci ukazatele rizika „obchodní činnosti, podrozvahové expozice, deriváty, 
složitost a způsobilost k řešení krize“ a použití multiplikátoru pro úpravu příspěvku 

Výpočet hrubých ukazatelů na základě informací 
poskytnutých bankami prostřednictvím formulářů pro 
hlášení údajů

Hodnocení rizik bank na základě hrubých ukazatelů a 
seskupování bank do intervalů („discretizace“) 

Přepočet hrubých ukazatelů tak, aby se jejich hodnota 
pohybovala mezi 1 a 1 000

Zahrnutí znaménka hrubých ukazatelů (+/–) a přepočet na 
transformované ukazatele rizika

Agregace transformovaných ukazatelů rizika všech 
ukazatelů rizika do jednoho souhrnného ukazatele na 
základě váhy ukazatelů rizika a souborů ukazatelů rizika 
definovaných v článku 7 nařízení v přenesené pravomoci

Stanovení hodnoty multiplikátoru pro úpravu příspěvku 
podle rizikového profilu v rozmezí 0,8 a 1,5 přepočtem 
souhrnného ukazatele

SRB tvrdí – a SDEU uznal –, 
že pokud jde o kroky 2, 4 a 6, 
spoléhá se na důvěrné údaje 
jiných bank a zpřístupněním 
těchto údajů by porušil 
obchodní tajemství

Kroky při úpravě příspěvku 
podle rizikového profilu, které 
jsou rozporovány v žalobách 
týkajících se příspěvků 
předem na rok 2021

1

2
3
4

5
6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=CS&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=CS&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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podle rizikového profilu. SRB vyhodnotil pravděpodobnost odlivu ekonomických zdrojů 
v této souvislosti jako možné a vypočetl podmíněný závazek. 

38 Jiné žaloby zpochybňují výklad nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze 
strany SRB s odůvodněním, že SRB ve svém výpočtu nezohlednil některé ukazatele 
rizik, konkrétně „kapitál a způsobilé závazky držené nad rámec minimálního požadavku 
na kapitál a způsobilé závazky“, „ukazatel čistého stabilního financování“ a dílčí 
ukazatele „složitost“ a „způsobilost k řešení krize“ (viz obrázek 5 a obrázek 4 a glosář). 
SRB ve svém výpočtu tyto ukazatele rizik skutečně nezohlednil s poukazem na 
nedostatek srovnatelných údajů o všech bankách a na potřebu rovného zacházení 
s nimi. Nemohl například vypočítat přebytky všech bank nad rámec „minimálních 
požadavků na kapitál a způsobilé závazky“, neboť u těchto požadavků SRB a 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize dosud nestanovily pro všechny banky 
v jejich působnosti závazné cíle. Na tuto záležitost jsme upozornili v předchozích 
zprávách39. Přestože SRB vyhodnotil celkové riziko odlivu ekonomických zdrojů 
v některých z těchto soudních řízení jako možné, nevykázal žádné podmíněné závazky 
pro konkrétní věcné žalobní důvody kvůli nedostupnosti příslušných údajů (viz rámeček 
4). Navíc v účetní závěrce neuvedl důvody, proč případné související podmíněné 
závazky nevykázal. 

Rámeček 4 

Rizikové ukazatele rozporované bankami, pro něž SRB nevypočítal 
finanční expozici 

Vykazování ukazatele čistého stabilního financování se stalo podstatným 
obezřetnostním pravidlem v červnu 202140. Nařízením (EU) 2019/876 byl 
s platností od 28. června 2021 zaveden požadavek v oblasti dohledu, podle 
kterého musí ukazatel čistého stabilního financování činit 100 %41. Před tímto 
datem žádný závazný harmonizovaný standard pro ukazatel čistého stabilního 
financování neexistoval. Výbor SRB se proto rozhodl tento ukazatel pro cyklus 
příspěvků předem na rok 2021 nepoužít. SRB bude uplatňovat ukazatel čistého 
stabilního financování počínaje cyklem příspěvků na rok 2023. 

                                                        
39 Zvláštní zpráva č. 23/2017, doporučení 2a, a zvláštní zpráva č. 1/2021, bod 73. 
40 EBA/ITS/2020/05 Final Draft implementing technical standards on supervisory reporting 

requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013. 
41 Body odůvodnění č. 45–48, čl. 2 odst. 4 a čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2019/876. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=CS
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=57531
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=CS
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U žádné ze žalob, které obsahují žalobní důvody týkající se ukazatele rizika 
„závazky držené nad rámec minimálních požadavků na kapitál a způsobilé 
závazky“, nebylo možné, aby SRB vypočítal rozdíl mezi výší příspěvků podle 
původních rozhodnutí o příspěvcích předem a možného revidovaného rozhodnutí. 
SRB tedy v těchto věcech, pokud jde o dotčené žalobní důvody, žádné podmíněné 
závazky nevyčíslil. 

SRB uvedl, že uplatnění ukazatele rizika „kapitál a způsobilé závazky držené nad 
rámec minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky“ pouze u institucí, 
u nichž již minimální požadavky na kapitál a způsobilé závazky byly stanoveny, by 
porušilo zásadu rovného zacházení. 

Podobně v případě dílčích ukazatelů „složitost“ a „způsobilost k řešení krize“ 
nejsou k dispozici údaje o všech institucích v zúčastněných členských státech 
v harmonizované podobě za referenční rok 2019 (cyklus příspěvků předem na rok 
2021). SRB proto dospěl k závěru, že tyto dílčí ukazatele nemůže pro cyklus 
příspěvků předem na rok 2021 použít. 

39 Vzhledem k vysoké míře nejistoty a složitému regulačnímu rámci jsme dospěli 
k závěru, že uplatnění nové metody, kterou se stanoví odhad podmíněných závazků 
u soudních řízení souvisejících s příspěvky předem, zlepšilo přesnost zveřejňované 
částky. 

Vývoj žalob týkajících se rozhodnutí SRB o příspěvcích předem na rok 2016 

40 V září 2019 podala NRW Bank kasační opravný prostředek42 proti rozsudku 
Tribunálu z června 2019 ve věci T-466/16, kterým byla žaloba zamítnuta jako 
nepřípustná. V říjnu 2021 Soudní dvůr rozsudek Tribunálu zrušil a věc vrátil Tribunálu 
k rozhodnutí ve věci samé. SRB vyhodnotil riziko v tomto případě jako vzdálené a 
nezaúčtoval žádné podmíněné závazky. Nenašli jsme žádné důkazní informace, které 
by závěru SRB odporovaly. 

                                                        
42 Věc C-662/19 P. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-662%252F19P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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Vývoj žalob týkajících se revidovaného rozhodnutí SRB o příspěvcích předem na rok 
2016 

41 Dne 28. listopadu 2019 Tribunál z procesních důvodů zrušil rozhodnutí SRB 
o příspěvcích předem na rok 2016 týkající se tří bank43. Jelikož výpočet příspěvků zůstal 
v platnosti, vydal SRB na základě revidovaného procesního postupu nové rozhodnutí 
o sporných příspěvcích předem na rok 2016. V květnu, červnu a srpnu 2020 podaly 
dotčené tři banky k Tribunálu žalobu na neplatnost nového rozhodnutí SRB 
o příspěvcích předem na rok 2016. Tribunál pokračoval v řízení v těchto třech věcech44 
poté, co Soudní dvůr vydal rozhodnutí ve třech neuzavřených věcech týkajících se 
příspěvků předem na rok 201745. SRB vyhodnotil riziko v těchto případech jako 
vzdálené a nezveřejnil žádné podmíněné závazky. Nenašli jsme žádné důkazní 
informace, které by závěru SRB odporovaly. 

Vývoj žalob týkajících se rozhodnutí o příspěvcích předem na rok 2017 

42 Dne 15. července 2021 velký senát Soudního dvora zrušil rozsudek Tribunálu 
v jedné věci46. Soudní dvůr zrušil rozhodnutí SRB o příspěvku předem na základě 
nedostatečného odůvodnění a potvrdil platnost napadených ustanovení nařízení 
Komise v přenesené pravomoci 2015/6347. Na základě tohoto rozsudku vydal SRB dne 
15. prosince 2021 nové rozhodnutí o příspěvcích předem. Dne 15. března 2022 
požádala banka o zrušení tohoto nového rozhodnutí48. SRB rovněž podal opravný 
prostředek proti dalším dvěma rozsudkům Tribunálu ze dne 23. září 2020 a Soudní 
dvůr vydal své rozhodnutí dne 3. března 202249 (viz rámeček 5). 

                                                        
43 Věc T-365/16, spojené věci T-377/16, T-645/16 a T-809/16 a rovněž věc T-323/16. 
44 Věci T-336/20,T-339/20 a T-499/20. 

45 Věci C-584/20 P a C-621/20 P, C-663/20 P a C-664/20 P. 
46 Rozsudek ze dne 23. září 2020, věc T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg v. SRB. 
47 Věci C-584/20 P a C-621/20 P Komise v. Landesbank Baden-Württemberg a SRB v. 

Landesbank Baden-Württemberg. 
48 Věc T-142/22, Landesbank Baden-Württemberg v. SRB. 

49 Věci C-663/20 P, SRB v. Hypo Vorarlberg Bank a C-664/20 P, SRB v. Portigon a Komise. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=CS&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=CS&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-365%252F16&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-377%252F16&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-645%252F16&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-809%252F16&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-323%252F16&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-336%252F20&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-339%252F20&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=cs&num=T-499/20&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&num=T-411/17
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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Rámeček 5 

Obecné důsledky rozsudků Soudního dvora ze dne 3. března 2022 ve 
věci rozhodnutí SRB o příspěvcích předem na rok 2017 

Soudní dvůr zrušil rozhodnutí SRB o příspěvcích předem na rok 2017 ve vztahu ke 
dvěma bankám50 v souladu s postupem, který Soudní dvůr zvolil ve svém 
předchozím rozsudku ze dne 15. července 2021. Soudní dvůr zejména vyjasnil, že: 

1) rozhodnutí SRB o příspěvcích předem na rok 2017 a jeho příloha byly řádně 
autentizovány; 

2) rozhodnutí SRB o příspěvcích předem na rok 2017 nebylo dostatečně 
odůvodněno, avšak jeho povinnost předložit odůvodnění nesmí být v rozporu 
s jeho povinností chránit důvěrné údaje jiných bank. Pokud jde o rozsah 
povinnosti SRB předložit odůvodnění, odkazujeme na příslušný rozsudek a 
usnesení Soudního dvora.51  

Soudní dvůr v případě obou bank zachoval účinky zrušeného rozhodnutí SRB 
o příspěvcích předem na rok 2017 po dobu nejvýše šesti měsíců, dokud nevstoupí 
v platnost nové rozhodnutí SRB týkající se cyklu příspěvků předem na rok 2017. 

Vývoj žalob týkajících se cyklů příspěvků předem na období 2018–2020 

43 V jedné z věcí předložených Tribunálu týkající se příspěvkových cyklů na rok 2018 
(T-758/18, ABLV Bank v. SRB) považoval SRB riziko zrušení za vzdálené a nevykázal 
žádný podmíněný závazek. To je v souladu s rozsudkem, kterým Tribunál v lednu 2021 
žalobu zamítl a vůči kterému banka v březnu 2021 podala kasační opravný 
prostředek52. V záři 2022 Soudní dvůr opravný prostředek zamítl. 

44 SRB však považoval za možné, že všechny ostatní žaloby související s jeho 
rozhodnutími o příspěvcích předem v příspěvkových cyklech 2018, 2019 a 2020 budou 
zrušeny z procesních důvodů na základě nedostatečného odůvodnění, protože nejsou 
plně v souladu se standardy odůvodnění, které stanovil Soudní dvůr ve třech 
odvolacích řízeních (viz bod 42). U uvedených žalob se SRB domnívá, že i v případě, že 
by rozhodnutí o příspěvcích předem byla na základě rozsudku znovu přijata, nemělo by 
to na výpočet výše příspěvků předem žádný vliv (a to ani přes případné věcné důvody), 
neboť rozhodnutí by pouze napravila příslušná odůvodnění. Mohlo by to však mít 

                                                        
50 Věci T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank v. SRB a T-420/17, Portigon AG v. SRB a Komise. 
51 Věci C-584/20 P a C-621/20 P, bod 137, C-663/20 P, bod 102 a C-664/20 P, bod 105. 

52 Věc C-202/21 P, ABLV Bank v. SRB. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-414%252F17&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-420%252F17&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-202%252F21P&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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dopad na výpočet příspěvků předem v budoucnu, ale pouze pokud by se dotčené 
banky rozhodly proti znovu vydaným rozhodnutím vznést kasační opravný prostředek a 
uplatnit věcné žalobní důvody. Proto u žalob týkajících se let 2018, 2019 a 2020 
vyhodnotil SRB související riziko odlivu ekonomických zdrojů ze SRF jako vzdálené, 
s výjimkou nákladů řízení, a novou metodu výpočtu neuplatnil. Naopak v případě žalob 
týkajících se roku 2021, u nichž bylo riziko vyhodnoceno jako možné, SRB novou 
metodu použil, neboť podle jeho názoru bylo možné důvodně předpokládat, že soudy 
EU budou rozhodovat o skutkové podstatě žalob ve vztahu k výpočtu příspěvků 
předem. 

45 Celkově jsme nenalezli žádné důkazní informace, které by odporovaly závěrům, 
které SRB učinil o svých podmíněných závazcích na základě informací dostupných 
v době účetní závěrky za rok 2021. 

Vývoj žalob týkajících se cyklu příspěvků předem na rok 2021 

46 Bylo podáno dvacet dva žalob na zrušení rozhodnutí o příspěvcích předem na rok 
2021 a Tribunál je stále projednává. Pokud bylo riziko odlivu ekonomických zdrojů 
vyhodnoceno jako možné, použil SRB novou metodu a vypočítal podmíněný závazek 
(viz body 35–39). 

47 Nenašli jsme žádné důkazní informace, které by byly v rozporu se závěrem SRB 
ohledně pravděpodobnosti odlivu ekonomických zdrojů v souvislosti s žalobami 
týkajícími se roku 2021. 

Případ týkající se neodvolatelných platebních příslibů 

48 Před Tribunálem se projednává další věc53 týkající se výkladu čl. 7 odst. 3 
prováděcího nařízení Rady (EU) 2015/81 v souvislosti s dohodami o neodvolatelných 
platebních příslibech uzavřenými se SRB. Žalující strana, která přestala působit jako 
úvěrová instituce, má za to, že SRB tím, že odmítl vrátit částky odpovídající 
hotovostnímu zajištění týkajícímu se neodvolatelných platebních příslibů v období 
2015–2021, porušil své smluvní povinnosti. SRB vyhodnotil riziko odlivu ekonomických 
zdrojů ze SRF v této souvislosti jako vzdálené. Nenašli jsme žádné důkazní informace, 
které by tomuto závěru SRB odporovaly. 

                                                        
53 Věc T-688/21, BNP Paribas Public Sector v. SRB. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=CS
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-688%252F21&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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Odhad podmíněných závazků z titulu náhrady nákladů řízení protistrany 

49 Ve své konečné účetní závěrce za rok 2021 SRB poprvé vykázal samostatné 
podmíněné závazky související s vypořádáním nákladů na právní zastoupení protistrany 
v případech, kdy považuje pravděpodobnost úspěchu žaloby za možnou (aniž by to 
nutně vedlo k vyplacení prostředků ze SRF). SRB odhadl celkové náklady řízení všech 
těchto projednávaných žalob na 2,55 milionu EUR. Tento odhad vychází z nejnovějšího 
vypořádání v případě žaloby podobné povahy54. SRB však dostatečně neanalyzoval 
rozdíly ve složitosti a délce příslušných řízení, které mají dopad na vynaložené náklady. 

50 V pěti žalobách, u nichž SRB vyhodnotil pravděpodobnost odlivu ekonomických 
zdrojů jako pravděpodobné, zaúčtoval jako náklady právního zastoupení protistrany 
rezervy ve výši 242 750 EUR. V této souvislosti upozorňujeme, že SRB přímo zaúčtoval 
úhradu nákladů řízení u jedné žaloby, která byla rozhodnuta v lednu 2021, aniž by 
využil rezervu, která pro ni byla zaúčtována v účetní závěrce za rok 2020. 

Podmíněné závazky vyplývající ze soudních řízení o příspěvcích předem v členských 
státech 

51 Kromě výše uvedených případů zahájila řada bank ve čtyřech členských státech 
(Rakousko, Itálie, Finsko a Německo) správní nebo soudní řízení proti rozhodnutím 
o příspěvcích předem. Sporná částka 4 712 milionů EUR (viz tabulka 3) se týká 
rozhodnutí o příspěvcích předem do doby, než budou na vnitrostátní úrovni podána 
odvolání (702 správních odvolání a 9 odvolání u vnitrostátního soudu ve čtyřech 
dotčených zemích). Většina žalob byla podána v Německu. Konstatujeme, že celková 
sporná částka se oproti roku 2020 zvýšila. 

52 Přestože Soudní dvůr svým rozsudkem z prosince 2019 rozhodl, že legalitu 
rozhodnutí SRB týkajících se příspěvků předem do SRF55 může přezkoumávat pouze 
SDEU, na vnitrostátní úrovni se stále předkládají nové žaloby. SRB považuje riziko 
odlivu ekonomických zdrojů v důsledku žalob proti příspěvkům předem na vnitrostátní 
úrovni za vzdálené, a nevykázal proto v této souvislosti žádné podmíněné závazky ani 
rezervy56. 

                                                        
54 Konečná účetní závěrka Jednotného výboru pro řešení krizí – rozpočtový rok 2021, s. 41. 

55 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-414/18 dne 3. prosince 2019. 

56 Konečná účetní závěrka Jednotného výboru pro řešení krizí – rozpočtový rok 2021, s. 40. 

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221243&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2411217
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-414%252F18&for=&jge=&dates=&language=cs&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Tabulka 3 – Vývoj sporných částek týkajících se příspěvků předem do 
SRF, které jsou předmětem řízení na vnitrostátní úrovni 

Příspěvky 
vztahující se 
k roku 

Počet 
řízení 

2022 

Sporné částky 

2022 

(v mil. EUR) 

Počet 
řízení 

2021 

Sporné částky 

2021 

(v mil. EUR) 

2022 3 232 – – 

2021 57 1 402 28 632 

2020 30 679 30 679 

2019 135 646 136 662 

2018 113 566 113 566 

2017 131 559 132 578 

2016 238 544 239 545 

2015 4 84 4 84 

Celkem 711 4 712 682 3 746 
Zdroj: EÚD na základě údajů SRB; všechny částky jsou ke květnu příslušného roku; částky jsou 
zaokrouhleny na nejbližší milion. 

53 SRB ve své účetní závěrce za rok 2021 sice vnitrostátní řízení a související sporné 
částky nezveřejnil, ale žaloby na rozhodnutí SRB o příspěvcích předem podané 
u vnitrostátních soudů nadále sledoval. Kromě toho si v souladu s naším předchozím 
doporučením57 jménem soukromého externího auditora od vnitrostátních orgánů 
příslušných k řešení krize vyžádal a obdržel písemná prohlášení. 

54 Rozsah informací poskytovaných vnitrostátními regulačními orgány se značně liší. 
Jeden vnitrostátní orgán ve svém písemném ujištění uvedl, že u žádné z žalob kromě 
těch z roku 2016, jejichž riziko bylo vyhodnoceno jako vzdálené, není schopen posoudit 
pravděpodobnost zrušení rozhodnutí o příspěvcích předem, která jsou předmětem 
vnitrostátního správního nebo soudního řízení. Jiný vnitrostátní orgán uvedl, že 
příslušné žaloby nelze posoudit. Třetí vnitrostátní orgán vyhodnotil riziko příslušných 
žalob jako vzdálené. 

                                                        
57 Výroční zpráva o podmíněných závazcích za rok 2020, doporučení 2, s. 44. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_CS.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_CS.pdf
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Podmíněné závazky související se správními příspěvky 

55 Odvolání proti výzvě k zaplacení správních příspěvků lze podat u odvolací komise 
SRB do šesti týdnů ode dne, kdy bylo oznámení vydáno58. Rozhodnutí odvolací komise 
lze napadnout u Tribunálu. V roce 2021 banky žádná odvolání proti výzvám k zaplacení 
správních příspěvků nepodaly. SRB tedy ke správním příspěvkům nezveřejnil žádné 
podmíněné závazky. 

Doplňující informace 

56 SRB prokázal, že zavedl odpovídající vnitřní kontrolní systém, který poskytuje 
přehled o příslušných sporech před soudy EU i vnitrostátními soudy. Vzhledem 
k povaze řízení v členských státech však SRB do značné míry závisí na součinnosti 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize. Zjistili jsme, že právní tým SRB provedl 
interní posouzení rizik, v němž ke každé kategorii soudních sporů uvedl odůvodnění, a 
poskytl je účetnímu. Výbor SRB je o vývoji pravidelně informován. 

Část II: Podmíněné závazky Komise 

57 Komise ve své účetní závěrce k 31. prosinci 2021 nevykázala žádné podmíněné 
závazky vyplývající z jejích úkolů podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení 
krizí. 

58 V červnu 2022, tedy poté, co Komise schválila program řešení krize BPE59 přijatý 
SRB, bylo u Tribunálu projednáváno 26 soudních sporů proti Komisi. Ve čtyřech dalších 
řízeních, v nichž byla Komise žalovanou stranou, vydal Tribunál dne 1. června 2022 
rozhodnutí, v nichž tyto žaloby v plném rozsahu zamítl (viz rámeček 2). V těchto 
případech tedy nedošlo k odlivu ekonomických zdrojů. 

59 Komise je rovněž žalovanou stranou ve dvou případech týkajících se příspěvků 
předem a vedlejším účastníkem v rámci jiných případů týkajících se příspěvků předem. 
Avšak vzhledem k tomu, že Komise se rozhodovacího procesu o příspěvcích předem 
neúčastní, žádné podmíněné závazky v této souvislosti nezveřejnila. 

                                                        
58 Čl. 85 odst. 3 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. 
59 Potvrzení programu řešení krize týkajícího se Banco Popular Español S.A. (BPE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
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60 Nenašli jsme žádné důkazní informace, které by byly v rozporu se závěry Komise 
ohledně probíhajícího soudní řízení v souvislosti s úkolem Komise týkajícím se 
jednotného mechanismu pro řešení krizí. 

Část III: Podmíněné závazky Rady 

61 Rada potvrdila, že k 31. prosinci 2021 neměla žádné podmíněné závazky 
vyplývající z plnění jejích úkolů podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení 
krizí. 

62 Do června 2022 nebyla Rada do žádného rozhodnutí o řešení krize zapojena. 
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Závěry a doporučení 
63 V souvislosti se žalobami proti rozhodnutím o řešení krize a rozhodnutím 
o neřešení krize na úrovni EU vyhodnotil SRB i Komise riziko odlivu ekonomických 
zdrojů jako vzdálené, a proto nezveřejnily žádné podmíněné závazky (viz body 18, 20, 
25, 26 a 57). 

64 V souvislosti s projednávanými žalobami proti rozhodnutím SRB o příspěvcích 
předem přijatým v roce 2021 vykázal SRB v účetní závěrce za rok 2021 podmíněné 
závazky z titulu možných úhrad ze SRF ve výši 5,5 milionu EUR. Dále zveřejnil 
podmíněný závazek ve výši 2,55 milionu EUR na úhradu nákladů právního zastoupení 
protistrany. Učinil tak v souvislosti s většinou projednávaných žalob proti rozhodnutí 
o příspěvcích předem na období 2016–2021 (viz bod 31 a obrázek 4). SRB dostatečně 
neanalyzoval rozdíly ve složitosti a délce příslušných řízení, které mají dopad na 
souhrnné náklady řízení (viz bod 49). 

65 V případě žalob z roku 2021, u nichž SRB vyhodnotil riziko odlivu ekonomických 
zdrojů ze SRF jako možné, použil metodu výpočtu odhadovaného rozdílu mezi částkou 
podle původního rozhodnutí o příspěvcích předem a jejím možným přepočtem. To lépe 
odráží skutečné finanční riziko těchto žalob. Při uplatnění této metody se však braly v 
úvahu pouze případy, které byl SRB s to spolehlivě vyčíslit. U žalob, kde SRB vyhodnotil 
riziko jako možné, ale možnou finanční expozici nebyl s to vyčíslit, nezveřejnil povahu 
ani důvod souvisejí nejistoty (viz bod 38). 

66 U žalob před rokem 2021 SRB novou metodu neuplatnil, neboť riziko odlivu 
ekonomických zdrojů vyhodnotil jako vzdálené. Považoval zároveň za možné, že 
všechny ostatní žaloby proti jeho rozhodnutím o příspěvcích předem v příspěvkových 
cyklech 2018, 2019 a 2020 budou zrušeny z procesních důvodů na základě 
nedostatečného odůvodnění, protože nejsou plně v souladu se standardy odůvodnění, 
které Soudní dvůr stanovil. Podle závěrů SRB by takové zrušení neovlivnilo výpočet 
výše příspěvků předem, ale mohlo by mít důsledky pro povinnost nahradit náklady 
řízení (viz bod 44). 

67 Podobně jako v účetních závěrkách z předchozích rozpočtových let nezveřejnil 
SRB podmíněné závazky související s vnitrostátními řízeními proti příspěvkům předem. 
Je to v souladu s rozhodnutím Soudního dvora o předběžné otázce, v němž se uvádí, že 
vnitrostátní soudy nejsou příslušné k přezkumu rozhodnutí SRB o příspěvcích předem 
do SRF (viz bod 52). 
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68 Na základě provedených postupů a získaných důkazních informací, které byly 
k dispozici v době účetní uzávěrky za rok 2021, jsme nezjistili nic, co by nás vedlo 
k domněnce, že podmíněné závazky vyplývající z plnění úkolů SRB, Komise a Rady 
v oblasti řešení krize obsahují významné (materiální) nesprávnosti. Upozorňujeme 
však, že všechna posouzení výsledku soudních řízení ve věci žalob proti SRB a Komisi, 
která se týkají rozhodnutí o řešení a neřešení krize, jsou velice komplikovaná, neboť 
právní rámec pro řešení krizí je poměrně nový a vytváří složitou, specifickou 
a bezprecedentní právní situaci (viz bod 18). Dále konstatujeme, že soudní řízení ve 
věci příspěvků předem do SRF se zaměřují na konkrétní aspekty výpočtů SRB a že riziko 
odlivu ekonomických zdrojů nelze plně vyloučit (viz body 36 a 37). 

69 Aby účetní závěrka poskytovala věrný a poctivý obraz, musí účetní získat veškeré 
relevantní informace. Pro účely sestavení účetní závěrky SRB za rok 2021 poskytla 
právní služba SRB účetnímu SRB hodnocení rizik všech kategorií probíhajících soudních 
sporů a podrobnou analýzu nové metody výpočtu podmíněných závazků. Hodnocení 
rizik obsahovalo také určitá související odůvodnění (viz bod 56). Účetní však neobdržel 
písemná prohlášení španělského orgánu FROB k vnitrostátním řízením týkajícím se 
řešení krize Banco Popular Español (viz bod 24). Stalo se tak až po konečné účetní 
závěrce. V návaznosti na naše doporučení č. 2 z roku 2020 SRB jménem svého 
externího auditora obdržel od vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize písemné 
prohlášení k vnitrostátním řízením týkajícím se příspěvků předem (viz bod 53). 

Doporučení 1 – Přímá žádost o písemné prohlášení 
k vnitrostátním řízením 

Před dokončením své roční účetní závěrky by SRB měl požadovat písemná prohlášení 
ohledně pravděpodobnosti odlivu ekonomických zdrojů v důsledku vnitrostátních 
řízení souvisejících s řešením krize nebo příspěvky předem do SRF přímo od 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize. 

Časový rámec: předložení účetní závěrky SRB za rok 2022 
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Doporučení 2 – Další zlepšení metody výpočtu možné náhrady 
nákladů řízení 

Při vyčíslení podmíněných závazků z titulu úhrady nákladů na právní zastoupení 
protistrany by měl SRB přesněji analyzovat příslušné případy, přičemž by měl zohlednit 
jejich složitost, včetně možné délky řízení. 

Časový rámec: předložení účetní závěrky SRB za rok 2022 

Doporučení 3 – Zveřejňování možných úhrad z Jednotného 
fondu pro řešení krizí 

U žalob týkajících se příspěvků předem, v nichž SRB považuje odliv ekonomických 
zdrojů za možný, ale nemůže spolehlivě vyčíslit podmíněný závazek, by měl SRB ve své 
účetní závěrce zveřejnit povahu nejistoty a její důvody. 

Časový rámec: předložení účetní závěrky SRB za rok 2022 

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Mihails Kozlovs, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku na svém zasedání dne 8. listopadu 2022. 

Za Účetní dvůr 

Tony Murphy 
předseda 
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Přílohy 

Příloha I – Soudní dvůr Evropské unie a dostupné opravné 
prostředky proti rozhodnutím orgánů, institucí a jiných 
subjektů EU 
Soudní dvůr Evropské unie (viz obrázek 7) se skládá ze dvou soudů: Soudního dvora 
a Tribunálu. V rámci Soudního dvora předkládají generální advokáti svá stanoviska, 
o něž se opírá rozhodování Soudního dvora. Tribunál byl zřízen, aby zmírnil zátěž 
Soudního dvora. Zabývá se převážně žalobami, jež předložili jednotlivci a společnosti 
proti aktům a regulačním aktům EU, které se jich přímo týkají, a žalobami na náhradu 
škody způsobenou orgány, institucemi a jinými subjekty EU. Proti rozsudkům Tribunálu 
lze do dvou měsíců podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru, avšak tyto opravné 
prostředky jsou omezeny na právní otázky. 

Obrázek 7 – Složení Soudního dvora Evropské unie 

 
Zdroj: EÚD. 

Fyzické a právnické osoby, které chtějí napadnout rozhodnutí orgánů, institucí a jiných 
subjektů EU, mohou použít různé opravné prostředky (viz obrázek 8). Jedním typem 
opravného prostředku je žaloba na neplatnost podaná proti právně závaznému 

Soudní dvůr Tribunál
SOUD VYŠŠÍHO STUPNĚ
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Jeden soudce z 
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Dva soudci z každého 
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snížení zátěže 
Soudního dvora

svými nestrannými 
stanovisky pomáhají 

Soudnímu dvoru při jeho 
rozhodování
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rozhodnutí, které je buď určeno dané osobě, nebo se jí přímo a individuálně týká. Aby 
mohlo být rozhodnutí EU nebo jednoho z jeho orgánů prohlášeno za neplatné, musí 
navrhovatelé podat žalobu ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění příslušného 
rozhodnutí60. 

Obrázek 8 – Dostupné opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů, 
institucí a jiných subjektů EU 

 
Zdroj: EÚD na základě SFEU a judikatury. 

Dalším typem opravného prostředku je žaloba na náhradu škody na základě toho, že 
EU má mimosmluvní odpovědnost uhradit ji. Tyto žaloby61 lze podat pouze ve lhůtě 
pěti let. Má-li být žaloba o náhradu škody úspěšná, musí žalobce prokázat, že instituce 
dostatečně závažným způsobem porušila právní normu, která přiznává práva 
jednotlivcům, že žalobce utrpěl skutečnou újmu a že mezi protiprávním jednáním 
a újmou existuje přímá příčinná souvislost. 

                                                        
60 Článek 263 SFEU definuje časový rámec jako dva měsíce ode dne zveřejnění opatření či jeho 

oznámení žalobcem nebo v případě, že se tak nestalo, dva měsíce ode dne, kdy se žalobce 
o rozhodnutí dozvěděl. 

61 Článek 268 SFEU, čl. 87 odst. 5 nařízení o SRM a článek 46 statutu Soudního dvora. 

ŽALOBA NA NEPLATNOST 
(rozhodnutí)

Článek 263 SFEU

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY 
(mimosmluvní odpovědnost)

Články 268 a 340 SFEU
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Ve prospěch žalobce Přímá příčinná souvislost

PRÁVNÍ ZÁKLAD

LHŮTA
(pro žalobu)

PODMÍNKY
(zjednodušeno)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:cs:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-cs-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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Každé soudní řízení začíná tím, že žalobce podá žalobu, ve které upřesní žalobní 
důvody a argumenty, o něž se opírá, a podobu návrhového žádání. Ve lhůtě dvou 
měsíců62 je žalovaný povinen předložit písemnou žalobní odpověď. 

Žalobce pak obvykle může na žalobní odpověď reagovat replikou a žalovaný může 
podat dupliku. Strany, které mohou prokázat zájem na výsledku žaloby, mohou do 
řízení zasáhnout tím, že předloží vyjádření vedlejšího účastníka a podpoří závěry jedné 
ze stran. Kromě toho se mohou soudy EU rozhodnout, že účastníkům řízení položí 
konkrétní otázky, na něž účastníci musí odpovědět. Na konci této písemné části řízení 
se mohou soudy EU rozhodnout, že uspořádají veřejné ústní jednání u SDEU. Soudci 
poté po poradě vynesou rozsudek během veřejného jednání (viz obrázek 9). Proti 
rozsudkům Tribunálu lze do dvou měsíců a deseti dnů od oznámení rozhodnutí 
účastníkům řízení podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru63. Není-li proti nim 
podán opravný prostředek, stávají se po uplynutí této lhůty konečnými. 

Obrázek 9 – Obvyklý postup žalob u SDEU 

 
Zdroj: EÚD. 

  

                                                        
62 Ve výjimečných případech může být tato časová lhůta prodloužena na základě odůvodněné 

žádosti žalované strany, a to podle článku 81 jednacího řádu Soudního dvora 
(Úř. věst. L 105, 23.4.2015, s. 1). Bylo tomu tak ve většině případů týkajících se řešení krize 
BPE. 

63 Článek 56 statutu Soudního dvora. 

PÍSEMNÁ ČÁST ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ

Žaloba Žalobní 
odpověď

Písemná výměna 
(písemné 
výměny)

Ústní jednání Rozsudek

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-en-div-t-0000-2018-201810296-05_01.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-cs-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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Příloha II – Proces řešení krize a rozhodnutí o řešení krize 
Obrázek 10 – Jednotný mechanismus pro řešení krizí (řešení situace bank 
v selhání) 

 
Zdroj: EÚD a příslušný právní rámec (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 
15. července 2014). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
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Obrázek 11 – Rozhodovací postup vedoucí k řešení krize a aktuální 
právní spory 

 
*ECB není předmětem tohoto auditu. 

Zdroj: EÚD na základě právního rámce. 
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Příloha III – Výpočet a výběr příspěvků předem 
Postup výběru příspěvků předem do Jednotného fondu pro řešení krizí 

Od roku 2016 odpovídá SRB za výpočet příspěvků do SRF64 v těsné součinnosti 
s vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize. Příspěvek jednotlivých bank se 
vypočítává na základě paušálního příspěvku u menších (nerizikových) bank 
a poměrného příspěvku (případně upraveného v poměru k rizikovému profilu) 
u větších nebo rizikových bank65 (viz obrázek 12). 

Obrázek 12 – Způsob výpočtu příspěvků předem 

 
Zdroj: SRB. 

Informace potřebné k výpočtu poskytují výboru SRB vnitrostátní orgány příslušné 
k řešení krize, které shromažďují údaje od bank. SRB pak sdělí své rozhodnutí každému 
vnitrostátnímu orgánu příslušnému k řešení. Zašle jim své rozhodnutí se zdůvodněním, 
standardní formulář obsahující individuální informace pro každou z bank spadajících do 
kompetence vnitrostátního orgánu (včetně výše příspěvků předem, které mají být 
uhrazeny), podrobnosti k výpočtu a vstupní údaje banky (tzv. harmonizovanou 
přílohu). Na základě výpočtu SRB vyberou vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize 

                                                        
64 Článek 4 prováděcího nařízení Rady (EU) 2015/81. 
65 Čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=CS
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příspěvky a převedou je do SRF66, který je spravován SRB (viz obrázek 13). Během 
výpočtu a oznamovacího procesu musí být dodržena řada procedurálních náležitostí. 

Obrázek 13 – Postup výběru příspěvků předem s opravnými prostředky 

 
Zdroj: EÚD na základě právního rámce. 

 

                                                        
66 Dohoda Rady o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, 

14. května 2014. 
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Příloha IV – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na doporučení z předcházejícího roku 

Rok vydání Doporučení Stav Podrobnosti 

2021 

SRB by měl v příslušných případech 
posoudit a vypracovat metodu pro výpočet 
odhadovaného rozdílu v příspěvcích podle 
původních rozhodnutí o příspěvcích 
předem a podle případných revidovaných 
rozhodnutí. 

Dokončeno 

SRB vypracoval metodu pro odhad částek, za které by 
byl odpovědný ve sporných případech vůči přispívajícím 
institucím, pokud považuje úspěšný výsledek pro 
žalobce za možný; v účetní závěrce za rok 2021 se jako 
podmíněný závazek v těchto případech vykazuje pouze 
rozdíl mezi obdrženými částkami a možnými 
revidovanými rozhodnutími. 

2021 

SRB by měl znovu zavést postup sledování 
těchto řízení tím, že požádá vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení krize, aby každý 
rok předložily písemné ujištění 
o poskytnutých informacích a posouzení 
pravděpodobné úspěšnosti řízení proti 
příspěvkům předem. 

Dokončeno 

Pokud jde o účetní závěrku za rok 2021, SRB v lednu 
2022 požádal vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
krize, aby svému externímu auditorovi – a v kopii SRB – 
zaslaly posouzení pravděpodobného výsledku těchto 
projednávaných správních odvolání a případů 
projednávaných vnitrostátními soudy ve věci příspěvků 
předem a odhad závazku, který by z těchto odvolání 
mohl vyplývat. 
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Použité zkratky 
Zkratkové slovo nebo 
zkratka Vysvětlení 

BPE Banco Popular Español S.A. 

ECB Evropská centrální banka 

EÚD Evropský účetní dvůr 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(španělský vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize) 

Nařízení o jednotném 
mechanismu pro řešení krizí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se 
stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení 
krize úvěrových institucí a některých investičních 
podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení 
krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění 
nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30. 7. 2014, 
s. 1) 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

SRB Jednotný výbor pro řešení krizí (Single Resolution 
Board) 

SRF Jednotný fond pro řešení krizí (Single Resolution Fund) 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=CS
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Glosář 
Harmonizovaná příloha: příloha k rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí 
o ročních příspěvcích finančních institucí do Jednotného fondu pro řešení krizí, kterou 
mohou finanční instituce použít ke kontrole výpočtu svých příspěvků. 

Kmenový kapitál tier 1: kapitál nejvyšší kvality, který musí mít finanční instituce 
k dispozici pro neomezené a okamžité použití ke krytí rizik nebo ztrát, jakmile k nim 
dojde. 

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky: požadavek, aby finanční 
instituce držely dostatečné nástroje, které jim umožní pokrýt ztráty a rekapitalizovat 
se, pokud se dostanou do finančních potíží a dojde k procesu řešení krize. 

Plán řešení krize: popis charakteristik finanční instituce a strategie pro řešení a 
způsobu, jak bude řešit případné překážky řešení krize a jak splňuje minimální 
požadavky na kapitál a způsobilé závazky. 

Program řešení krize: rozhodnutí uvádějící nástroje, které budou použity při likvidaci 
finanční instituce v selhání. 

Řešení krize bank: řádná likvidace finanční instituce v selhání, nebo jejíž selhání je 
pravděpodobné, která má zajistit kontinuitu základních funkcí instituce, zachovat 
finanční stabilitu a chránit veřejné prostředky minimalizací potřeby veřejné finanční 
podpory. 

Ukazatel čistého stabilního financování: ukazatel likvidity, který vyžaduje, aby finanční 
instituce měly dostatek stabilního financování po dobu trvání svých dlouhodobých 
aktiv. 
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Odpověď Jednotného výboru pro 
řešení krizí 
Odpověď výboru SRB k rámečku 4 

Výbor SRB by rád upozornil, že vzhledem k tomu, že neměl k dispozici harmonizované 
údaje, nepoužil v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2015/63 v rámci souboru ukazatelů rizik „stabilita a různorodost finančních zdrojů“ 
ukazatel čistého stabilního financování. 

Výbor SRB přijímá doporučení č. 1, 2 a 3. 
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Odpověď Komise 
„Komise vzala zprávu Evropského účetního dvora na vědomí.“ 
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Odpověď Rady 
Rada vzala zprávu Evropského účetního dvora na vědomí. 
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Auditní tým 
Na základě čl. 92 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014, kterým se zřizuje jednotný 
mechanismus pro řešení krizí, předkládá EÚD každý rok zprávu o podmíněných 
závazcích vyplývajících z toho, jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada a Komise plnily 
své úkoly podle tohoto nařízení. 

Tuto zprávu vypracoval auditní senát IV, který odpovídá za oblast regulace trhů 
a konkurenceschopného hospodářství a jemuž předsedá člen EÚD Mihails Kozlovs. 
Audit vedl člen EÚD Rimantas Šadžius a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu 
Mindaugas Pakštys, tajemník kabinetu Matthias Blaas, ředitelka 
Ioanna Metaxopuluová, vyšší manažer Michal Makowski, vedoucí úkolu 
Leonidas Tsonakas, auditoři Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, Nadiya Sultanová a 
Ioannis Sterpis, právní poradkyně Andreea-Maria Feipel-Cosciugová a 
Klotildi Kantzaová a grafička Giuliana Luccheseová. 

 

Zleva doprava: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakštys, Rimantas Šadžius, 
Andreea-Maria Feipel-Cosciugová, Klotildi Kantzaová, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz, 
Ioannis Sterpis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=CS


 

AUTORSKÁ PRÁVA 
© Evropská unie, 2022 

Politiku opakovaného použití dokumentů Evropského účetního dvora (EÚD) upravuje 
rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 6-2019 o politice týkající se veřejně 
přístupných dat a opakovaném použití dokumentů. 

Pokud není uvedeno jinak (například v jednotlivých upozorněních o ochraně 
autorských práv), je obsah EÚD vlastněný EU předmětem licence Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Je proto pravidlem, že opakované použití je 
povoleno za podmínky, že je uveden zdroj a případné změny jsou označeny. Osoby 
opakovaně používající obsah EÚD nesmí zkreslit původní význam nebo sdělení. EÚD 
nenese za jakékoli důsledky opakovaného použití odpovědnost. 

Pokud konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby, např. na 
obrázcích zaměstnanců EÚD, nebo zahrnuje díla třetích stran, je nutno získat další 
povolení. 

Je-li takové povolení získáno, zruší a nahradí výše uvedené obecné povolení a musí 
jasně uvádět veškerá omezení týkající se použití. 

K použití nebo reprodukci obsahu, který není ve vlastnictví EU, může být nezbytné 
požádat o svolení přímo držitele autorských práv. 

Software nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového vlastnictví, jako jsou 
patenty, ochranné známky, zapsané průmyslové vzory, loga a názvy, jsou z politiky EÚD 
týkající se opakovaného použití vyloučeny. 

Internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu europa.eu 
obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá EÚD 
žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami 
ochrany soukromí a politikou v oblasti autorských práv. 

Používání loga EÚD  

Logo EÚD nesmí být použito bez předchozího souhlasu EÚD. 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISBN 978-92-847-8612-1

Q
J-07-22-668-CS-N


	Shrnutí
	Úvod
	Rozsah a koncepce auditu
	Rozsah auditu
	Koncepce auditu

	Připomínky
	Část I: Podmíněné závazky SRB
	Podmíněné závazky týkající se soudních řízení na základě rozhodnutí o řešení a neřešení krize
	Žaloby proti rozhodnutí o řešení krize Banco Popular Español
	Žaloby proti rozhodnutí neprovést konečné následné ocenění Banco Popular Español
	Žaloby proti vnitrostátnímu prováděcímu rozhodnutí o řešení krize Banco Popular Español
	Žaloby proti rozhodnutí o neřešení krize

	Podmíněné závazky související se zásadou, že žádný věřitel se nesmí dostat do méně výhodného postavení
	Podmíněné závazky související s příspěvky bank do Jednotného fondu pro řešení krizí
	Podmíněné závazky plynoucí ze žalob týkajících se příspěvků předem na úrovni EU
	Podmíněné závazky vyplývající ze soudních řízení o příspěvcích předem v členských státech

	Podmíněné závazky související se správními příspěvky
	Doplňující informace

	Část II: Podmíněné závazky Komise
	Část III: Podmíněné závazky Rady

	Závěry a doporučení
	Přílohy
	Příloha I – Soudní dvůr Evropské unie a dostupné opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů, institucí a jiných subjektů EU
	Příloha II – Proces řešení krize a rozhodnutí o řešení krize
	Příloha III – Výpočet a výběr příspěvků předem
	Postup výběru příspěvků předem do Jednotného fondu pro řešení krizí

	Příloha IV – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na doporučení z předcházejícího roku

	Použité zkratky
	Glosář
	Odpověď Jednotného výboru pro řešení krizí
	Odpověď Komise
	Odpověď Rady
	Auditní tým

