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Luxemburg 27. novembra 2019 

Potenciálne záväzky EÚ týkajúce sa riešenia krízových situácií 
bánk v ťažkostiach posúdené ako „málo pravdepodobné“, 
konštatujú audítori 

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) Jednotná rada pre riešenie krízových 
situácií (SRB) a Európska komisia v súlade s účtovnými pravidlami nezverejnili žiadne 
podmienené záväzky potenciálne vyplývajúce z prebiehajúcich súdnych konaní proti tomu, ako 
si plnia svoju úlohu pri riešení krízových situácií bánk v ťažkostiach v eurozóne. Súčasne SRB 
zverejnila podmienené záväzky vo výške 90 mil. EUR týkajúce sa súdnych konaní prebiehajúcich 
na súdoch EÚ a vnútroštátnych súdoch, v ktorých banky napadli ich predbežné (ex ante) 
príspevky do Jednotného fondu na riešenie krízových situácií (SRF). 

Keď banka v eurozóne zlyháva, jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) má za cieľ 
riadiť proces riešenia krízovej situácie tak, aby to malo minimálny negatívny vplyv na reálnu 
ekonomiku a daňových poplatníkov. SRB je hlavným aktérom tohto mechanizmu (spolu 
s Komisiou a Radou) a dohliada nad SRF, ktorý možno použiť na podporu riešenia krízových 
situácií bánk.  

Ku koncu roka 2018 na súdoch EÚ prebiehalo viac než 100 súdnych konaní proti SRB a Komisii 
vo veci ich úloh pri riešení krízových situácií bánk, ktoré sa týkali najmä riešenia krízovej situácie 
banky Banco Popular Español S.A. V súlade s príslušnými účtovnými pravidlami by SRB a Komisia 
mali vykázať vo svojich účtovných závierkach záväzky alebo rezervy alebo zverejniť podmienené 
záväzky týkajúce sa týchto súdnych konaní, ak posúdia pravdepodobnosť „úbytku hospodárskych 
zdrojov“ ako „istú, pravdepodobnú alebo možnú“. Nie je to tak však a SRB aj Komisia posúdili 
pravdepodobnosť takejto udalosti ako „malú“. Audítori nenašli dôkazy, ktoré by boli v rozpore 
s ich posúdeniami, ale odporúčajú, aby sa proces SRB ešte viac posilnil.  

Komisia uviedla, že žiadny navrhovateľ neutrpel škodu, keďže alternatívou riešenia situácie by 
bolo konkurzné konanie. Taktiež zdôraznila, že každému akcionárovi alebo veriteľovi, s ktorým by 
sa pri vnútroštátnom konkurznom konaní zaobchádzalo lepšie, bude vyplatené odškodné zo SRF. 
SRB v súčasnosti overuje, či takéto prípady nastali. 

„Podmienené záväzky a rezervy sú odrazom finančných rizík, ktorým SRB, Rada a Komisia čelia”, 
uviedla Ildikó Gáll-Pelcz, členka EDA zodpovedná za túto správu. „V tejto fáze je však ťažké 
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predpovedať výsledok súdnych konaní v súvislosti s riešením krízových situácií bánk najmä 
vzhľadom na zložitú a bezprecedentnú situáciu.” 

Pokiaľ ide o príspevky ex ante bánk do SRF, podľa audítorov SRB vynaložila primerané úsilie 
na zverejnenie prípadov týkajúcich sa príslušných súdnych konaní v podobe podmienených 
záväzkov. Napriek tomu pretrvávajú nedostatky, pretože niekoľko vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií uviedlo, že nemali možnosť posúdiť, či podmienené záväzky 
existujú. 

Poznámky pre redaktorov 

Podmienený záväzok predstavuje možnú povinnosť, ktorá závisí od výsledku budúcej udalosti, 
alebo záväzok, pri ktorom nie je pravdepodobné, že povedie k úbytku zdrojov alebo ktorého 
výšku nemožno stanoviť spoľahlivo. Záväzok alebo rezervu je potrebné vykázať, ak sa úbytok 
zdrojov v budúcnosti posúdi ako istý alebo pravdepodobný, a podmienený záväzok je potrebné 
zverejniť, ak sa posúdi ako možný, ale nie ak sa posúdi ako málo pravdepodobný.  

SRB a Rada vymedzili pojem „málo pravdepodobný“ ako pravdepodobnosť menšiu než 10 %, 
zatiaľ čo strop Komisie je 20 %. Všetky tri orgány ďalej vymedzili pojem „možný“ ako 
pravdepodobnosť do 50 %. Rada nie je v súvislosti so svojimi úlohami pri riešení krízových situácií 
bánk zapojená do žiadnych súdnych konaní, a preto nemala žiadny dôvod zverejniť podmienené 
záväzky. 

SRB a SRF v plnej miere financuje bankový sektor. SRF doposiaľ nebol použitý na riešenie 
krízových situácií bánk. Zatiaľ neboli vynesené žiadne rozsudky vo veciach riešenia krízových 
situácií bánk, a preto neexistuje judikatúra na úrovni EÚ. 

Správa EDA o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako SRB, Rada a Komisia plnili svoje 
úlohy podľa nariadenia o SRM za rozpočtový rok 2018 je k dispozícii na webovom sídle EDA 
(eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ. 
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