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Správa podľa článku 92 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 o podmienených 

záväzkoch (pre Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií, Radu, Komisiu 

alebo iné) vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada pre riešenie krízových 

situácií, Rada a Komisia plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia 

spolu s odpoveďami Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, Rady 

a Komisie 
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1. Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM), zriadený podľa nariadenia (EÚ) 

č. 806/2014 (nariadenie o SRM)

ÚVOD 

1, je hlavným pilierom bankovej únie EÚ, pomocou ktorého 

sa dopĺňa smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk v zúčastnených členských 

štátoch. Keď sú banky, ktoré spadajú pod SRM2

2. SRB je orgán pre riešenie krízových situácií pre významné subjekty a skupiny 

a cezhraničné bankové skupiny zriadené v zúčastnených členských štátoch. Poslaním rady je 

zabezpečiť plynulé riešenie krízových situácií bánk na pokraji úpadku s minimálnym dosahom 

na reálnu ekonomiku a verejné financie. SRB začala pracovať na vytváraní plánov riešenia 

krízovej situácie pre úverové inštitúcie v januári 2015 a od januára 2016 je plne funkčná, 

s úplným súborom právomocí na riešenie krízových situácií. 

, v úpadku alebo je pravdepodobné, že budú 

v úpadku, cieľom mechanizmu je riadiť riešenie ich krízových situácií účinne prostredníctvom 

Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB) a jednotného fondu na riešenie krízových 

situácií (SRF) financovaných bankovým sektorom. 

3. Na rozhodnutí o riešení krízovej situácie subjektu sa podieľa Európska centrálna banka 

(ECB), SRB, Komisia a prípadne Rada. Postup a čas vyhradený pre jednotlivé fázy sú opísané 

v rámčeku 1

Rámček 1 – Postup riešenia krízových situácií  

.  

a) ECB oznámi SRB, či je banka v úpadku alebo či pravdepodobne bude v úpadku. SRB môže 

taktiež vykonať takéto posúdenie, ale len vtedy, ak svoj úmysel oznámi ECB a ECB 

nevykoná posúdenie do troch kalendárnych dní.  

                                                      

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa 
stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií 
a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií 
a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1). 

2 Banky v členských štátoch eurozóny a v tých krajinách EÚ, ktoré sa rozhodli pripojiť k bankovej 
únii.  
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b) Ak sú splnené podmienky riešenia krízovej situácie, SRB prijme program riešenia krízovej 

situácie, v ktorom stanoví nástroj riešenia krízových situácií a využitie SRF. Program 

nadobudne účinnosť, ak Rada alebo Komisia nevzniesli žiadne námietky do 24 hodín 

po zaslaní programu zo strany SRB.  

c) Počas tohto obdobia môže Komisia buď schváliť program alebo vzniesť námietky voči 

tým aspektom programu riešenia krízových situácií, ktoré sú na voľné uváženie. Tiež 

môže navrhnúť do 12 hodín po zaslaní programu zo strany SRB, aby Rada uznášajúca sa 

jednoduchou väčšinou namietala voči programu riešenia krízových situácií na základe 

toho, že nie je dodržané kritérium verejného záujmu, alebo schválila významnú zmenu 

či namietala voči významnej zmene sumy zo SRF stanovenej v programe riešenia 

krízových situácií SRB.  

d) Rada musí prijať rozhodnutie o návrhu Komisie v priebehu 24 hodín po zaslaní programu 

riešenia krízových situácií zo strany SRB. Ak Rada vznesie námietku proti tomu, aby sa 

v súvislosti s príslušnou inštitúciou uplatnilo riešenie krízovej situácie na základe toho, 

že nie je dodržané kritérium verejného záujmu, táto inštitúcia sa zlikviduje v súlade 

s uplatniteľným vnútroštátnym právom. 

4. V nariadení o SRM sa v článku 92 ods. 4 stanovuje, že Európsky dvor audítorov (Dvor 

audítorov) podá vo svojej správe o konečnej účtovnej závierke SRB správu najmä 

o akýchkoľvek podmienených záväzkoch (za SRB, Radu, Komisiu alebo iné) vyplývajúcich 

z toho, ako SRB, Rada a Komisia plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia.  

5. Táto správa má informovať o prípadných podmienených záväzkoch uvedených v článku 

92 ods. 4 nariadenia o SRM3

                                                      

3 Pozri tiež bod 13 špecifickej ročnej správy o overení ročnej účtovnej závierky SRB za rozpočtový 
rok 2015. Správa sa nachádza na webovej stránke Dvora audítorov: 

. 

http://www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�
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Rozsah auditu 

ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP 

6. Audit sa zaoberal podmienenými záväzkami, ktoré sa uvádzajú v článku 92 ods. 4 

nariadenia o SRM a týkal sa rozpočtového roka 2015. 

Audítorský prístup 

7. Podmienené záväzky sa zverejňujú v ročnej účtovnej závierke a sú vymedzené 

v účtovnom pravidle ES 10 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva 

(pozri rámček 2

Rámček 2 - Definícia podmieneného záväzku 

). 

Podmienený záväzok predstavuje možnú povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej 

udalosti a ktorej existencia bude potvrdená jedine tým, či v budúcnosti nastane, resp. 

nenastane jedna alebo viacero neistých udalostí, ktorých vznik nezávisí výlučne od Európskej 

únie alebo ide o súčasný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí, ale nevykazuje sa, 

pretože nie je pravdepodobné, že na vyrovnanie záväzkov bude potrebný úbytok zdrojov 

predstavujúcich ekonomický úžitok, alebo preto, že v niektorých mimoriadnych prípadoch nie 

je možné výšku záväzkov dostatočne spoľahlivo stanoviť. 

8. Uvádzame niektoré príklady situácií, ktoré by mohli viesť k podmienenému záväzku 

v kontexte SRM. 

a) Podmienené záväzky týkajúce sa riešenia krízových situácií: 

Akcionári môžu začať súdne konanie vyžadujúce si rozhodnutie alebo časť rozhodnutia, 

na riešenie (alebo neriešenie) krízovej situácie úverovej inštitúcie, 

b) Podmienené záväzky, ktoré sa netýkajú riešenia krízových situácií: 

Finančné inštitúcie môžu spochybniť príspevky do fondu SRF. 

9. Dvor audítorov v rámci svojej výročnej správy vykonal audit ročnej účtovnej závierky 

Komisie a Rady za rozpočtový rok 2015. Ročnú účtovnú závierku SRB za rozpočtový rok 2015 
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kontroloval nezávislý externý audítor a výsledok tejto práce bol zohľadnený v stanovisku 

Dvora audítorov k ich spoľahlivosti4. 

10. SRB sa stala plne funkčnou až 1. januára 2016 a vo vykazovanom období nedošlo 

k riešeniu krízových situácií bánk podľa SRM. V dôsledku toho neboli v účtovnej závierke SRB, 

Komisie a Rady za rozpočtový rok 2016 vykázané žiadne podmienené záväzky súvisiace 

s prípadom riešenia krízových situácií bánk.  

PRIPOMIENKY 

11. Vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií bánk vyzbierali v roku 2015 

príspevky pre SRF od finančných inštitúcií v zúčastnených členských štátoch vo výške 

4,33 mld. EUR. SRB zverejnila podmienené záväzky vo výške 437 125 144 EUR, čo zodpovedá 

celkovej sume príspevkov, ktoré spochybňuje 67 finančných inštitúcií. Polemika sa týka 

najmä výpočtu príspevkov a uplatňovania článku 5 nariadenia (EÚ) 2015/63, ktorým sa 

vymedzuje, ktoré záväzky majú byť vyňaté z výpočtu príspevkov5

12. Účtovník Rady vo vyhlásení uviedol, že k 31. decembru 2015 nemala Rada žiadne 

podmienené záväzky vyplývajúce z nariadenia SRM (článok 92). Účtovníci SRB a Komisie 

potvrdili vyhlásenie k ročnej účtovnej závierke za rozpočtový rok 2015 o tom, že podmienené 

záväzky v článku 92 ods. 4 nariadenia o SRM boli zaznamenané alebo zverejnené

.  

6

                                                      

4 Viac informácií o audítorskom prístupe Dvora audítorov sa nachádza v jeho výročnej správe 
o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 a v špecifickej ročnej správe o overení ročnej účtovnej 
závierky SRB za rozpočtový rok 2015. Tieto správy sa nachádzajú na webovej stránke Dvora 
audítorov: 

.  

http://www.eca.europa.eu 

5 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov 
financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 44). 

6 Pre viac informácií o zaznamenaných alebo zverejnených podmienených záväzkoch pozri body 
10 a 11. 

http://www.eca.europa.eu/�
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13. Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky SRB, 

Komisie a Rady za rozpočtový rok 20157

 

.  

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora 

audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 22. novembra 2016. 

Za Dvor audítorov 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

predseda 

 

                                                      

7 Pozri výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015 a špecifickú 
ročnú správu o overení ročnej účtovnej závierky SRB za rozpočtový rok 2015.  



SRB – Single Resolution Board 
 

SRB_SK 

 
 

ODPOVEĎ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ 
 

11. Spory, na ktoré sa odkazuje v tomto odseku, sa týkajú príspevkov ex-ante, ktoré 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií (NRA) vypočítali a získali v roku 2015. V 
súlade s článkom 3 ods. 3 medzivládnej Dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do 
jednotného fondu na riešenie krízových situácií (SRF) boli tieto prostriedky v januári 2016 
prevedené do SRF. Tieto spory sa riešia na vnútroštátnej úrovni. Konkrétne sumy uvedené v 
tomto odseku zodpovedajú stavu ku koncu roku 2015. Ďalšie informácie možno získať od 
príslušných NRA. 
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Rada 
Európskej únie 
  

 

  V Bruseli 4. novembra 2016 
(OR. sk) 

    

  

SN 4941/16 
 
 
LIMITE 
 

  
 

 
PRACOVNÝ DOKUMENT 
Predmet: Odpoveď Európskemu dvoru audítorov (článok 92 ods. 4 nariadenia (EÚ) 

č. 806/2014 o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií a jednotnom 
fonde na riešenie krízových situácií) 

 
 

Keďže sa v príslušnom vykazovanom roku v súvislosti s Radou nezaznamenali žiadne podmienené 

záväzky podľa článku 92 ods. 4 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií, 

táto inštitúcia nezaslala žiadne pripomienky. 



 

SK    SK 

 

 

 
EURÓPSKA 
KOMISIA  

V Bruseli 18. 11. 2016  

COM(2016) 734 final 

LIMITED 

ODPOVEĎ KOMISIE 

 

NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV PODĽA ČLÁNKU 92 ODS. 4 

NARIADENIA (EÚ) Č. 806/2014 O AKÝCHKOĽVEK PODMIENENÝCH 

ZÁVÄZKOCH (ČI UŽ JEDNOTNEJ RADY, RADY, KOMISIE ALEBO INÝCH) 

VYPLÝVAJÚCICH Z TOHO, AKO JEDNOTNÁ RADA, RADA A KOMISIA PLNILI 

SVOJE ÚLOHY PODĽA TOHTO NARIADENIA 

 



 

2 

Odpoveď Komisie 

na správu Európskeho dvora audítorov podľa článku 92 ods. 4 nariadenia (EÚ) 

č. 806/2014 o akýchkoľvek podmienených záväzkoch (či už Jednotnej rady, Rady, 

Komisie alebo iných) vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada, Rada a Komisia plnili 

svoje úlohy podľa tohto nariadenia 

 

 

„Komisia vzala na vedomie správu Dvora audítorov.“ 
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