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SKRATKY  

Nariadenie 
o jednotnom 
mechanizme 
riešenia 
krízových situácií 

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). 

SRB Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board)  

SRF Jednotný fond na riešenie krízových situácií  

SRM Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (Single Resolution Mechanism)  

Súdny dvor EÚ Súdny dvor Európskej únie 
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ÚVOD 

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

č. 806/2014 (nariadenie o SRM)1

2. SRB je orgán pre riešenie krízových situácií pre všetky významné banky

, je druhým pilierom bankovej únie EÚ. Keď banky zlyhávajú, 

cieľom mechanizmu je riadiť riešenie ich krízových situácií účinne prostredníctvom Jednotnej 

rady pre riešenie krízových situácií (SRB), ak je potrebné, s použitím Jednotného fondu 

na riešenie krízových situácií (SRF). Jednotný fond na riešenie krízových situácií je plne 

financovaný bankovým sektorom. 

2 a menej 

významné cezhraničné bankové skupiny zriadené v eurozóne3

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

SRB, Komisia a prípadne Rada

. Poslaním jednotnej rady je 

zabezpečiť plynulé riešenie krízových situácií zlyhávajúcich bánk s minimálnym dosahom 

na reálnu ekonomiku a verejné financie. SRB sa stala nezávislou agentúrou 1. januára 2015 

a plne funkčná, s úplným súborom právomocí na riešenie krízových situácií, je od 

1. januára 2016. 

4

4. V nariadení o SRM sa v článku 92 ods. 4 stanovuje, že Dvor audítorov vypracuje správu 

najmä o akýchkoľvek podmienených záväzkoch (či už SRB, Rady, Komisie alebo iných) 

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

.  

                                                      

1 Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1. 

2 Pojem „banka“ v tejto správe odkazuje na subjekty uvedené v článku 2 nariadenia o jednotnom 
mechanizme riešenia krízových situácií SRM.  

3 Zoznam bánk, pre ktoré je SRB orgánom pre riešenie krízových situácií, možno nájsť tu 
https://srb.europa.eu/en/node/44 

4 Článok 8 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií. 
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ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP 

Rozsah auditu 

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

nariadenia o SRM a týkal sa rozpočtového roka 2016. 

Audítorský prístup 

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

v účtovnom pravidle EÚ č. 10 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva 

(pozri rámček 1). 

Rámček 1

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 nie je možné výšku záväzkov dostatočne spoľahlivo stanoviť. 

 – Definícia podmieneného záväzku 

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

Komisie a Rady za rozpočtový rok 2016. Ročnú účtovnú závierku SRB za rozpočtový rok 2015 

kontroloval nezávislý externý audítor a výsledok tejto práce bol zohľadnený v stanovisku 

Dvora audítorov k jej spoľahlivosti5

8. Ďalšie audítorské dôkazy tvoria informácie, ktoré sme zhromaždili počas stretnutí 

a rozhovorov so zamestnancami, ako aj počas kontroly internej dokumentácie alebo verejne 

dostupných údajov.  

. 

                                                      

5 Viac informácií o audítorskom prístupe Dvora audítorov sa nachádza v jeho výročnej správe 
o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 a v špecifickej ročnej správe o overení ročnej účtovnej 
závierky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií za rozpočtový rok 2016.  



 6 

 
CH4097881SK04-17PP-CH348-17APCFIN-RAS-SRB_Contingent_liabilities-TR.docx 12.12.2017 

PRIPOMIENKY 

Podmienené záväzky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií  

9. Účtovník SRB potvrdil vyhlásenie k ročnej účtovnej závierke za rozpočtový rok 2016 

o tom, že všetky podmienené záväzky v článku 92 ods. 4 nariadenia o SRM boli zverejnené. 

10. Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky SRB 

za rozpočtový rok 20166

11. So zreteľom na podmienené záväzky SRB je v procese vypracúvania účtovných pokynov, 

ktoré sa majú dokončiť do konca roka 2017. 

. 

12. Okrem excelových tabuliek, o ktorých sa hovorí v bode 18, SRB nemá žiadny informačný 

systém na účtovanie podmienených záväzkov, ktorý by jej umožnil generovať 

štandardizované výkazy a účtovnú dokumentáciu, ako aj štandardizované hodnotenie. 

13. Pripravované súdne konania (pozri body 17 a 21) voči SRB a vnútroštátnym orgánom 

pre riešenie krízových situácií budú mať negatívny dosah ich finančné zdroje (napr. výdavky 

za právne poradenstvo) a ľudské zdroje (napr. dodatoční právni zamestnanci). Tieto náklady 

ponesú priamo tieto orgány a nepriamo všetky banky prostredníctvom svojich príspevkov. 

Podmienené záväzky súvisiace s príspevkami bánk do jednotného fondu na riešenie 

krízových situácií 

14. Banky v eurozóne sú povinné prispievať do SRB. Vnútroštátne orgány pre riešenie 

krízových situácií vypočítali ich príspevky za rok 2015, vybrali ich a napokon previedli SRB 

v januári 2016. Príspevky za rok 2016 vypočítala SRB. Metodika na výpočet príspevkov je 

                                                      

6 Správa o overení ročnej účtovnej závierky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií 
za rozpočtový rok 2016. 
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zložitá7. Príspevky za rok 2016 vybrali vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií 

na základe výpočtov SRB a previedli ich SRB v júni 20168

15. Ročná cieľová úroveň je suma celkového fixného príspevku, ktorý sa vyberá od bánk 

každý rok.  

. 

16. Vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií vyzbierali 10,7 mld. EUR príspevkov 

za rok 2015 a 2016 a previedli ich do jednotného fondu pre riešenie krízových situácií, ktorý 

vlastní SRB. 

17. SRB vo svojej konečnej ročnej účtovnej závierke za rok 2016 zverejnila podmienené 

záväzky vo výške 841 826 146 EUR súvisiace s príspevkami ex ante. Z toho suma vo výške 

800 791 513 EUR sa týka odvolaní na vnútroštátnych orgánoch pre riešenie krízových situácií 

a súdnych prípadov pred správnymi súdmi členských štátov. V tabuľke 1 a 2 sú uvedené 

podrobnosti a vývoj týchto súm a počet odvolaní a súdnych prípadov 

do 30. septembra 2017: 

Tabuľka 1 – Vývoj sporných súm podmienených záväzkov vyplývajúcich z príspevkov 

ex ante do jednotného fondu pre riešenie krízových situácií 

 

Zdroj: EDA na základe údajov SRB. 

                                                      

7 https://srb.europa.eu/en/content/ex-ante-contributions-0 

8 Právny základ je medzivládna dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu 
na riešenie krízových situácií (IGA) 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%208457 %202014 %20INIT 

Podmienené záväzky zo sporných súm v eurách 30/09/17 31/12/16 31/12/15
– odvolania na vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií 
a prípady pred správnymi súdmi členských štátov 1 240 045 681 800 791 513 437 125 144
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2015 84 149 051 84 149 051 437 125 144
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2016 596 809 613 716 642 462 0
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2017 559 087 017 0 0
– právne spory na Všeobecnom súde Súdneho dvora Európskej únie 180 197 774 41 034 633 0
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2016 115 676 910 41 034 633 0
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2017 64 520 864 0 0
Spolu 1 420 243 455 841 826 146 437 125 144
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Tabuľka 2 – Vývoj odvolaní a počtu prípadov vyplývajúcich z príspevkov ex ante 

do jednotného fondu pre riešenie krízových situácií 

 

Zdroj: EDA na základe údajov SRB. 

18. Pokiaľ ide o prípravu konečnej ročnej účtovnej závierky za rok 2016 je potrebné 

pripomenúť, že vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií predložili príslušné 

vyhlásenia len v agregovaných sumách. Znamená to, že neposkytli podrobný rozpis položiek. 

Tento proces bol zlepšený v septembri 2017, keď vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 

situácií začali poskytovať jednotlivé podrobné údaje v excelových tabuľkách. Vylepšením 

procesu sa odhalilo, že sporné sumy odvolaní proti vnútroštátnym orgánom pre riešenie 

krízových situácií a prípady pred správnymi súdmi členských štátov týkajúce sa príspevkov 

za rok 2016 boli nadhodnotené o približne 120 mil. EUR. Okrem toho SRB v konečnej ročnej 

účtovnej závierke za rok 2016 nevytvorila rezervu na náklady na právne služby súvisiace 

s odvolaniami a súdnymi prípadmi (napr. výdavky na právne poradenstvo). Dosah opísaný 

v tomto bode však nie je významný pre konečnú ročnú účtovnú závierku za rok 2016. 

19. Nezávislý externý audítor vo svojej správe o overení konečnej ročnej účtovnej závierky 

za rok 2016 odporučil, aby SRB v budúcich rokoch preskúmala a zlepšila svoje postupy 

na zhromažďovanie finančných údajov týkajúcich sa administratívnych odvolaní proti 

vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií a súdnych prípadov pred správnymi 

súdmi príslušných členských štátov s cieľom zabezpečiť poskytnutie dostatočných finančných 

a nefinančných informácií vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií. 

Podmienené záväzky, ktoré sa týkajú riešenia krízových situácií  

20. SRB neiniciovala žiadne riešenie krízovej situácie bánk počas vykazovaného obdobia 

do 31. decembra 2016 a nebol zverejnený žiaden podmienený záväzok vo vzťahu 

Počet odvolaní, súdnych prípadov a právnych sporov 30/09/17 31/12/16 31/12/15
– odvolania na vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií 
a prípady pred správnymi súdmi členských štátov 394 261 67
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2015 7 6 67
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2016 256 255 0
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2017 131 0 0
– právne spory na Všeobecnom súde Súdneho dvora Európskej únie 13 9 0
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2016 10 9 0
v súvislosti  s príspevkami ex ante  za rok 2017 3 0 0
Spolu 407 270 67
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k rozhodnutiam o riešení krízovej situácie za rozpočtový rok 2016. Prvé rozhodnutie o riešení 

krízovej situácie bolo prijaté 7. júna 20179. Podmienené záväzky, ktoré z neho vyplývajú, 

nebolo potrebné zverejniť v konečnej účtovnej závierke SRB za rok 2016 vzhľadom na to, 

že sa vzťahujú na udalosť v rozpočtovom roku 2017 a objavili sa až po tom, ako bola účtovná 

závierka schválená na zverejnenie10. SRB neopísala prijatie rozhodnutia o riešení krízových 

situácií ako opravnú položku11 vo svojej konečnej ročnej účtovnej závierke za rok 201612

21. Je potrebné poznamenať, že v súvislosti s týmto prvým rozhodnutím o riešení krízovej 

situácie bolo podaných niekoľko žalôb. Okrem toho bol značný počet administratívnych 

odvolaní podaných so zreteľom na riešenie krízovej situácie. Konkrétne ide o: 

. 

a) 90 právnych sporov proti SRB na Všeobecnom súde Súdneho dvora Európskej únie 

(SDEÚ) podané do 12. októbra 2017; 

b) 46 odvolaní podaných odvolaciemu výboru SRB do 26. októbra 201713

22. Súvisiace podmienené záväzky sú predmetom našej správy za rozpočtový rok 2017. 

. 

Podmienené záväzky Komisie  

23. Komisia potvrdila, že k 31. decembru 2015 nemala žiadne podmienené záväzky 

vyplývajúce z nariadenia SRM (článok 92 ods. 4).  

                                                      

9 Rozhodnutie o riešení krízových situácií týkajúce sa Banco Popular Español, S. A. 
https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular  

10 Prvá žiadosť o napadnutí rozhodnutia o riešení krízových situácií v súvislosti s Banco Popular 
pred Súdnym dvorom Európskej únie bola doručená SRB 8. augusta 2017. 

11 Č. 7 a 13 pravidla účtovania EÚ 19. Udalosť nevyžadujúca si úpravu nemá vplyv na sumy 
zaznamenané alebo vykázané v bežnom rozpočtovom roku. Ak je udalosť nevyžadujúca si 
úpravu významná, je potrebné ju opísať, ak by jej nezverejnenie mohlo ovplyvniť ekonomické 
rozhodnutia používateľov ročnej účtovnej závierky. 

12 Strana 38 konečnej ročnej účtovnej závierky SRB za rok 2016. 

13 Do 6. októbra 2017 bolo na španielskom národnom administratívnom súde (Audiencia Nacional) 
evidovaných ďalších 101 súdnych sporov a na španielskom vnútroštátnom orgáne pre riešenie 
krízových situácií (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria) bolo podaných 108 
administratívnych odvolaní. Španielske orgány sú v týchto prípadoch žalovanou stranou. 
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24. Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k spoľahlivosti konsolidovanej účtovnej 

závierky Európskej únie za rozpočtový rok 201614

25. Je potrebné uviesť, že v súvislosti so schválením prvého rozhodnutia o riešení krízových 

situácií

. 

15

26. Súvisiace podmienené záväzky budú predmetom našej správy za rozpočtový rok 2017. 

 dňa 7. júna 2017 bola Komisia upovedomená o 26 právnych sporoch 

na Všeobecnom súde Súdneho dvora Európskej únie, ktoré boli proti nej podané. 

Podmienené záväzky, ktoré z neho vyplývajú, nebolo potrebné zverejniť v konečnej účtovnej 

závierke Komisie za rok 2016 vzhľadom na to, že sa vzťahujú na udalosť v rozpočtovom roku 

2017 a objavili sa až po tom, ako bola účtovná závierka schválená na zverejnenie.  

Podmienené záväzky Rady  

27. Účtovník Rady vo vyhlásení z 30. mája 2017 uviedol, že k 31. decembru 2016 nemala 

Rada žiadne podmienené záväzky vyplývajúce z nariadenia SRM (článok 92 ods. 4).  

28. Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k spoľahlivosti konsolidovanej účtovnej 

závierky Európskej únie za rozpočtový rok 201616

29. Rada sa na rozhodnutí o riešení krízových situácií uvedenom v bodoch 20 a 25 

nepodieľala, ale k 26. októbru 2017 sa jej týkal jeden z právnych sporov, ktorý bol v tejto 

súvislosti podaný na Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie. Podmienený záväzok 

nebolo potrebné zverejniť v konečnej účtovnej závierke Rady za rok 2016 vzhľadom na to, 

že sa vzťahuje na udalosť v rozpočtovom roku 2017 a objavil sa až po tom, ako bola účtovná 

závierka schválená na zverejnenie. 

. 

30. Súvisiaci podmienený záväzok bude predmetom našej správy za rozpočtový rok 2017. 

                                                      

14 Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016.  

15 Schválenie rozhodnutia o riešení krízových situácií týkajúce sa Banco Popular Español, S. A 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_en.htm 

16 Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016.  
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

31. Podmienené záväzky na úrovni SRB za rozpočtový rok 2016 výrazne vzrástli v porovnaní 

s rozpočtovým rokom 2015. Tento nárast súvisí s odvolaniami bánk a súdnymi žalobami 

týkajúcimi sa príspevkov ex ante. V tejto fáze roka už je možné predvídať, že nárast bude 

pre odvolania proti prijatému rozhodnutia o riešení krízových situácií a odvolania bánk 

a žaloby podané v súvislosti s príspevkami ex ante pokračovať i v rozpočtovom roku 2017 

(pozri body 17, 21, 25 a 29). 

32. SRB ešte nevypracovala podrobné účtovné pokyny (pozri bod 11). SRB nevytvorila 

v konečnej účtovnej závierke za rok 2016 rezervu na náklady na právne služby (pozri bod 18). 

Odporúčanie 1 

Vzhľadom na nárast počtu prípadov podmienených záväzkov a ich zložitosť by SRB mala vypracovať 

podrobné účtovné pokyny. Účtovné pokyny by tiež mali zahŕňať rezervy na náklady na právne služby. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roka 2017 

33. Procesný nedostatok týkajúci sa podmienených záväzkov viedol k nadhodnoteniu, ktoré 

nebolo pre konečnú ročnú účtovnú závierku SRB za rok 2016 významné. Postup SRB sa 

v priebehu roku 2017 zlepšil (pozri bod 18). SRB však nemá zavedený žiadny informačný 

systém na štandardizované výkazníctvo, účtovnú dokumentáciu a hodnotenie (pozri bod 12). 

Odporúčanie 2 

SRB by mala zaviesť vhodný postup vrátane systému IT, ktorý zabezpečí riadne zaúčtovanie 

a vykazovanie všetkých typov podmienených záväzkov. Vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 

situácií by mali mať k tomuto IT systému prístup, aby mohli podmienené záväzky zodpovedajúcim 

spôsobom evidovať. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roka 2019 
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Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Dvora 

audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2017. 

Za Dvor audítorov 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

predseda 



Jednotná rada pre riešenie krízových situácií 
 

SRB replies_EN 

 
 

ODPOVEDE JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ 
 

Odporúčanie 1 
Prijaté: SRB súhlasí s pripomienkou Dvora audítorov a už v roku 2017 sa v tejto súvislosti 
prijmú opatrenia prostredníctvom vývoja účtovných pokynov na financovanie právnych 
výdavkov a vykazovania podmienených záväzkov (ktoré sa majú vykonať do konca 
1. štvrťroku 2018). 
 
Odporúčanie 2 
Čiastočne prijaté:SRB sa už s vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií dohodla 
na zlepšenom postupe založenom na vykazovaní, ktorý umožní SRB monitorovať postupný 
vývoj konaní. SRB nemá právny základ, na základe ktorého by vnútroštátne orgány pre 
riešenie krízových situácií boli povinné používať konkrétny nástroj IT. V spolupráci 
s vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií sa SRB bude napriek tomu usilovať 
o zlepšenie súčasného postupu vykazovania s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť, 
pokiaľ ide o údaje o počte celkových prípadov, súvisiacich sumách vrátane možného 
vyplácania náhrad vyplývajúcich z vnútroštátnych postupov. Treba poznamenať, že 
konaniami sa nepretržite zaoberajú vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií, 
a preto sa časom mení výška podmienených záväzkov. SRB preto vychádza z údajov 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií, pretože k takýmto informáciám 
nemá priamy prístup.  
 



 
SN 5785/17  dk/KBU/zc 1 
 DG A4  LIMITE SK 

 

Rada 
Európskej únie 
  

 

  V Bruseli 11. decembra 2017 
(OR. sk) 

    

  

SN 5785/17 
 
 
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 vo vykazovanom účtovnom roku 2016 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 24. 11. 2017 

COM(2017) 732 final 

LIMITED 

Odpoveď Komisie 

na správu Európskeho dvora audítorov 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 za 

rozpočtový rok 2016 

 



 

 

Odpoveď Komisie 

na správu Európskeho dvora audítorov 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 za 

rozpočtový rok 2016 

 

 

„Komisia berie na vedomie správu Európskeho dvora audítorov.“ 
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