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Riešenie krízových situácií bánk v EÚ: zverejnenie informácií
o rizikách v roku 2019 je primerané, ale audítori EÚ upozorňujú
na potenciálne budúce riziká
Európsky dvor audítorov (EDA) je povinný každoročne podávať správu o akomkoľvek finančnom
riziku vyplývajúcom najmä zo súdnych konaní v súvislosti s jednotným mechanizmom riešenia
krízových situácií (SRM), systémom EÚ na riadenú likvidáciu zlyhávajúcich bánk v rámci bankovej
únie. Za rozpočtový rok 2019 Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) vykázala
podmienené záväzky týkajúce sa prebiehajúcich súdnych konaní. Audítori však upozorňujú
na možné finančné dôsledky niektorých následných súdnych rozhodnutí, ako aj na niektoré
ďalšie vyplývajúce z nových súdnych konaní.
Účelom SRM je riadiť likvidáciu zlyhávajúcich bánk s cieľom minimalizovať negatívny vplyv
na reálnu ekonomiku a daňových poplatníkov. SRB zohráva v tomto mechanizme ústrednú úlohu
spolu s Európskou komisiou, Radou a vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií.
Právny rámec, ktorým sa riadi riešenie krízových situácií, je pomerne nový a vytvorilo sa ním zložité
a špecifické právne prostredie, pre ktoré neexistujú žiadne precedensy. V súčasnosti prebieha
niekoľko právnych sporov na súdoch EÚ a vnútroštátnych súdoch v súvislosti s nariadením
o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií.
Podmienené záväzky a rezervy sú odrazom finančného rizika, ktoré daný subjekt podstupuje. Za
rok 2019 SRB zverejnila podmienené záväzky vo výške 2 047 mil. EUR, zatiaľ čo Komisia a Rada
nezverejnili žiadne. Podmienené záväzky vykázané SRB sa týkajú právnych sporov proti
príspevkom, ktoré banky platia vopred (ex ante) na financovanie jednotného fondu na riešenie
krízových situácií (SRF). V súvislosti s aktuálnymi rozhodnutiami o riešení krízových situácií sa však
nezistil žiadny možný úbytok zdrojov, pretože SRB a Komisia považovali túto možnosť za málo
pravdepodobnú. Audítori nenašli dôkazy, ktoré by boli v rozpore s týmto posúdením.
„V roku 2019 bolo zverejnenie finančného rizika zo strany SRB primerané,“ uviedol Rimantas
Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Niekoľko nedávnych
rozsudkov a nových súdnych konaní však môže predstavovať ďalšie finančné riziká. Predvídanie
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takýchto rizík je zásadou dobrej a obozretnej správy verejných financií. Preto odporúčame, aby SRB
vykonala dôkladné prehodnotenie svojich rizík v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2020.“
Vzhľadom na niekoľko nedávnych rozsudkov súdov EÚ audítori poznamenali, že SRB bude musieť
prehodnotiť všetky prebiehajúce a nové súdne konania spojené s výpočtom príspevkov ex ante
do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Všeobecný súd najmä konštatoval, že právny
rámec metódy použitej na výpočet bol čiastočne nezákonný. Keďže niektoré konania boli SRB
oznámené len nedávno, mali by sa tiež zohľadniť v účtovnej závierke za rok 2020, konštatujú
audítori.
Väčšina prebiehajúcich súdnych konaní súvisiacich s riešením krízových situácií bánk na úrovni EÚ
súvisí s riešením krízovej situácie Banco Popular Español v roku 2017. Žalobcovia žiadajú zrušenie
programu SRB na riešenie tejto krízovej situácie, ako aj rozhodnutia Komisie o jeho schválení.
Okrem toho prebiehajú na súdoch EÚ tri súdne konania o zrušení rozhodnutí SRB o neriešení
krízovej situácie prijatých v prípade dvoch bánk ABLV a PNB Banka (všetky so sídlom v Lotyšsku).
Niektorí žalobcovia vzniesli námietky nezákonnosti proti podkladovému právnemu rámcu a vzniesli
voči EÚ nároky na náhradu škody. V tejto súvislosti audítori odporúčajú, aby SRB a Komisia
zohľadnili všetky súdne spory v ich konečných účtovných závierkach, ako aj všetky informácie,
ktoré by mohli viesť k úbytku zdrojov.
Základné informácie
15. júna 2020 na súdoch EÚ prebiehalo 107 konaní súvisiacich s rozhodnutiami o riešení krízových
situácií a rozhodnutiami o ich neriešení, z čoho 7 vecí sa týkalo zásady neznevýhodnenia veriteľa
(t. j. zaobchádzanie s veriteľmi a akcionármi v rámci insolvenčného konania) a v 23 veciach išlo
o konania proti príspevkom ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Okrem
toho bolo SRB oznámených 2 112 vecí na vnútroštátnej úrovni.
V tejto audítorskej správe sa venujeme výlučne podmieneným záväzkom vzniknutým pri plnení
úloh SRB, Európskej komisie a Rady podľa nariadenia o SRM za rozpočtový rok 2019. Správa je
k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA eca.europa.eu.
Kontakt pre tlač
Claudia Spiti – E-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu Mobil: (+352) 691 553547

2

