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O tejto správe:
Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií je systém EÚ na riešenie krízových
situácií bánk v ťažkostiach v eurozóne, v ktorom hrá hlavnú úlohu Jednotná rada
pre riešenie krízových (SRB) spolu s Komisiou a Radou. SRB dohliada nad jednotným
fondom na riešenie krízových situácií (SRF), ktorý možno využiť na riešenie krízových
situácií bánk. Máme povinnosť každoročne predkladať správu o prípadných
vyplývajúcich podmienených záväzkoch.
SRF nebol doposiaľ využitý, ale prvé riešenie krízových situácií a ďalšie rozhodnutia,
ako aj ex ante príspevky do SRF sú predmetom značného množstva prebiehajúcich
súdnych konaní. Za rozpočtový rok 2020 SRB vykázala podmienené záväzky
v súvislosti so súdnymi konaniami o ex ante príspevkoch, ale žiadne v súvislosti
s rozhodnutím o riešení krízovej situácie. Nenašli sme žiadne dôkazy, ktoré by boli
v rozpore s týmto posúdením SRB. Poznamenávame však, že ďalšie súdne rozsudky
v roku 2021 môžu mať vplyv na výšku zverejnených podmienených záväzkov
súvisiacich s príspevkami ex ante do SRF.
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Zhrnutie
I Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií je systém EÚ na riešenie krízových

situácií bánk, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú, v eurozóne. Ústrednú
úlohu v tejto oblasti má Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB), orgán EÚ
so sídlom v Bruseli. Spravuje jednotný fond na riešenie krízových situácií, ktorý možno
využiť na podporu riešenia krízových situácií bánk. Ďalšími dôležitými aktérmi
v procese riešenia krízových situácií sú Európska komisia a Rada Európskej únie.

II Dvor audítorov je povinný každoročne podávať správu o všetkých podmienených

záväzkoch SRB, Komisie a Rady vzniknutých pri plnení ich úloh v oblasti riešenia
krízových situácií. Podmienené záväzky a rezervy sú odrazom finančného rizika
podstúpeného týmito orgánmi. 16. júna 2021 prebiehali na súdoch EÚ, ako
aj na vnútroštátnej úrovni, rôzne súdne konania voči SRB a Komisii (ale nie voči Rade)
v súvislosti s ich úlohami pri riešení krízových situácií.

III Na úrovni EÚ prebieha 100 prípadov v súvislosti s riešením krízovej situácie Banco

Popular Español, ktorá nastala v roku 2017. Žalobcovia žiadajú zrušenie programu SRB
na riešenie tejto krízovej situácie, ako aj rozhodnutia Komisie o jeho schválení. Okrem
toho niektorí žalobcovia vzniesli námietky nezákonnosti proti základnému právnemu
rámcu a vzniesli voči EÚ na súdoch EÚ nároky na náhradu škody. Vzhľadom na počet
a zložitosť vecí týkajúcich sa riešenia krízovej situácie a podobných žalobných dôvodov
Všeobecný súd pôvodne určil a vybral šesť pilotných vecí, ktoré postúpili do druhého
kola písomnej časti konania a ústneho vypočutia, a päť z nich stále prebieha. Okrem
toho sa na vnútroštátnej úrovni začalo 1 451 správnych konaní a súdnych konaní
týkajúcich sa riešenia krízovej situácie banky Banco Popular Español. Na súdoch EÚ
prebiehajú aj tri súdne konania o zrušení rozhodnutí SRB o neriešení krízovej situácie
prijatých v prípade dvoch bánk ABLV a PNB Banka.

IV Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa SRB rozhodla nezverejniť podmienené

záväzky, pretože posúdila súvisiace riziko ako „málo pravdepodobné“.
Poznamenávame, že v tejto fáze je ťažké predpovedať výsledok týchto súdnych konaní,
keďže právny rámec na riešenie krízových situácií sa prvýkrát uplatnil na úrovni EÚ
vo veci Banco Popular Español S.A. a neexistuje súvisiaca judikatúra. Nenašli sme
žiadne dôkazy, ktoré by boli v rozpore s týmto posúdením SRB.
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V Okrem toho SRB po vyriešení krízovej situácie banky Banco Popular Español S.A.

v marci 2020 dospela k záveru, že žiadny z príslušných akcionárov alebo veriteľov nebol
v nevýhodnejšom postavení, než by bol v prípade vnútroštátneho insolvenčného
konania, a preto sa rozhodla akcionárov a veriteľov neodškodniť. Na Všeobecný súd
bolo proti tomuto rozhodnutiu podaných sedem žalôb. Tento súd vyhlásil jednu žalobu
za neprípustnú, ale žalobca podal odvolanie. V tejto súvislosti SRB nezverejnila
podmienené záväzky, keďže pravdepodobnosť negatívneho výsledku považovala
za „málo pravdepodobnú“.

VI SRB vyberá príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií.

V júni 2021 prebiehalo 44 žalôb proti rozhodnutiam o príspevkoch ex ante. SRB
zverejnila podmienené záväzky vo výške 5 561 mil. EUR týkajúce sa 41 súdnych konaní,
keďže posúdila riziko úbytku hospodárskych zdrojov z týchto konaní ako „možné“. SRB
nezverejnila žiadne podmienené záväzky v súvislosti so súdnymi konaniami proti
rozhodnutiam o príspevku ex ante prebiehajúcim na vnútroštátnej úrovni. Riziko
úbytku hospodárskych zdrojov v dôsledku takýchto postupov posúdila ako „málo
pravdepodobné“. Vychádzala z rozsudku Súdneho dvora, ktorý rozhodol,
že vnútroštátne súdy nemajú právomoc zrušiť tieto rozhodnutia.

VII Konštatujeme, že SRB v tomto prípade uplatnila obozretný prístup.

Upozorňujeme však, že v rozsudku Súdneho dvora z júla 2021 (na základe účtovnej
závierky za rok 2020) sa právny základ použitý na výpočet príspevkov ex ante považoval
za platný. Zdôraznila tiež, že SRB mohla poskytnúť dotknutej banke podrobnejšie
odôvodnenie svojich rozhodnutí o príspevku ex ante bez toho, aby sa porušilo
obchodné tajomstvo iných bánk. Tento rozsudok môže mať vplyv na prebiehajúce
konania o príspevkoch ex ante na Všeobecnom súde, ak odôvodnenie, ktoré poskytla
SRB, nespĺňa normy Súdneho dvora.

VIII V súvislosti s riešením krízovej situácie Banco Popular Español S.A. na súdoch EÚ

takisto prebiehajú súdne konania proti Komisii, a to samostatne aj spoločne so SRB.
Komisia nezverejnila žiadne podmienené záväzky, keďže súvisiacu pravdepodobnosť
úbytku hospodárskych zdrojov posúdila ako „málo pravdepodobnú“. Nenašli sme
žiadne dôkazy, ktoré by boli v rozpore s posúdením Komisie. Rada nie je v súvislosti
so svojimi úlohami pri riešení krízových situácií účastníkom žiadnych súdnych konaní,
a preto nezverejnila žiadne podmienené záväzky.

IX Dospeli sme k záveru, že SRB a Komisia vynaložili primerané úsilie, aby na základe

informácií dostupných v účtovnej závierke za rok 2020 zverejnili podmienené záväzky,
ak na to mali dôvod. Vzhľadom na následné udalosti, ako napríklad rozsudok Súdneho

7
dvora o príspevkoch ex ante, odporúčame, aby SRB prehodnotila rizikové sumy
na základe novej metódy pre všetky prebiehajúce konania o príspevkoch ex ante.
Okrem toho hoci vzhľadom na judikatúru sa riziko hospodárskeho odlevu pre SRB
vyplývajúce z vnútroštátnych prípadov zdá byť málo pravdepodobné, odporúčame,
aby SRB opätovne zaviedla svoj postup monitorovania vnútroštátnych prípadov tak,
že požiada vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií, aby poskytli ročné
posúdenie rizika odlevu hospodárskych zdrojov pre SRB.
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Úvod
01 Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) vznikol na základe

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 1 (nariadenie o SRM) a je
druhým pilierom bankovej únie EÚ. Jeho účelom je riadiť riešenie krízových situácií
bánk, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú, s cieľom minimalizovať vplyv
na reálnu ekonomiku a čerpanie verejných finančných prostriedkov. Jednotná rada
pre riešenie krízových situácií je hlavným aktérom v rámci tohto mechanizmu
a orgánom pre riešenie krízových situácií všetkých významných bánk 2 a menej
významných cezhraničných bankových skupín vytvorených v eurozóne 3. SRB sa stala
nezávislým orgánom 1. januára 2015 a od 1. januára 2016 má plné právomoci riešiť
krízové situácie.

02 Do procesu prijímania rozhodnutia o tom, či sa má riešiť krízová situácia

v niektorej banke, je zapojená Európska centrálna banka (ECB), SRB, Európska komisia
a v niektorých prípadoch Rada EÚ 4. Za určitých okolností možno jednotný fond
na riešenie krízových situácií (SRF, pozri bod 41) využiť na podporu riešenia krízových
situácií. SRB a SRF v plnej miere financuje bankový sektor.

03 V článku 92 ods. 4 nariadenia o SRM sa vyžaduje, aby sme vypracovali správu

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.
Môžeme si od každého z týchto orgánov vyžiadať informácie, ktoré potrebujeme
na plnenie našej úlohy 5.

1

Ú. V. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK

2

Pojem „banka“ v tejto správe odkazuje na subjekty vymedzené v článku 2 nariadenia
o SRM.

3

Zoznam bánk, pre ktoré je SRB orgánom pre riešenie krízových situácií, je uvedený
na stránke: https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit.

4

Článok 18 nariadenia o SRM.

5

Článok 92 ods. 8 nariadenia o SRM.
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Rozsah auditu a audítorský prístup
Rozsah auditu

04 V tejto audítorskej správe sa venujeme výlučne podmieneným záväzkom

vzniknutým pri plnení úloh SRB, Komisie a Rady podľa nariadenia o SRM 6. Týka sa
rozpočtového roka 2020. Okrem podmienených záväzkov vzniknutých v priebehu roka
2020 je účtovník povinný zohľadniť aj všetky príslušné informácie získané do dátumu
predloženia konečnej účtovnej závierky 7. Aby bol podaný obraz účtovnej závierky
pravdivý a verný, môžu byť teda potrebné úpravy alebo zverejnenie ďalších údajov,
ktoré môžu obsahovať informácie získané počas roka 2021. Účtovnú závierku
k 31. decembru 2020 predstavili:
o

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií 16. júna 2021,

o

Európska komisia 18. júna 2021,

o

Rada Európskej únie 31. mája 2021.

05 Vykonali sme audit ročnej účtovnej závierky SRB , Európskej komisie a Rady
8

9

aj za rozpočtový rok 2020. Výsledky týchto auditov sa predkladajú v iných správach.

06 Podmienené záväzky sa musia zverejniť v ročnej účtovnej závierke v súlade

s účtovným pravidlom EÚ č. 10, ktoré vychádza z medzinárodného účtovného
štandardu pre verejný sektor č. 19 týkajúceho sa rezerv, podmieneného majetku
a podmienených záväzkov (pozri rámček 1). Podmienené záväzky a rezervy sú
v podstate odrazom finančného rizika, ktoré daný subjekt podstupuje.

6

Článok 92 ods. 4 nariadenia o SRM.

7

Článok 98 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/715.

8

Výročná správa o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2020 (29.10.2021).

9

Výročné správy EDA za rozpočtový rok 2020 (26.10.2021).
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Rámček 1
Definícia podmieneného záväzku
Podmienený záväzok je:
o

možný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a ktorého existencia
bude potvrdená jedine tým, či v budúcnosti nastane alebo nenastane jedna
alebo viacero neistých udalostí, ktorých vznik nezávisí výlučne od Európskej
únie,

o

alebo súčasný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí, ale nevykazuje
sa, pretože nie je pravdepodobné, že na jeho vyrovnanie bude potrebný
úbytok hospodárskych zdrojov predstavujúcich hospodárske úžitky, alebo
preto, že nie je možné výšku záväzku dostatočne spoľahlivo stanoviť.

07 S cieľom určiť, či je potrebné zverejniť podmienený záväzok alebo vykázať

rezervu, sa musí posúdiť pravdepodobnosť úbytku hospodárskych zdrojov (spravidla
hotovosti). Ak je úbytok zdrojov v budúcnosti:
o

pravdepodobný, musí sa vykázať rezerva,

o

možný, musí sa zverejniť podmienený záväzok,

o

málo pravdepodobný, zverejnenie nie je potrebné.

08 SRB, Komisia a Rada tieto pravdepodobnosti bližšie špecifikovali vo svojich

príslušných účtovných politikách. V súlade s trhovou praxou SRB a Rada vymedzujú
pojmy „málo pravdepodobný“ ako pravdepodobnosť menšiu než 10 % a „možný“ ako
pravdepodobnosť od 10 % do 50 % (pozri tabuľku 1). Komisia vymedzuje pojmy
„málo pravdepodobný“ ako pravdepodobnosť menšiu než 20 % a „možný“ ako
pravdepodobnosť od 20 % do 50 %.

Ilustrácia 1 – Pravdepodobnosti vymedzené príslušnými orgánmi EÚ
MÁLO PRAVDEPODOBNÝ

MOŽNÝ

PRAVDEPODOBNÝ
≥20 % do ≤50 %

≥10 % do ≤50 %
>50 %

< 10 %

Jednotná rada
pre riešenie
krízových situácií

>50 %

< 20 %

Zdroj: Účtovné postupy SRB, Komisie a Rady.

Európska
komisia

≥10 % do ≤50 %

< 10 %

>50 %

Európska
rada
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09 Na základe účtovného pravidla EÚ č. 10 je potrebné ku každej triede

podmienených záväzkov zverejniť:
o

stručný opis povahy podmieneného záväzku,

o

odhad jeho finančného účinku,

o

indikáciu neistôt súvisiacich so sumou alebo načasovaním úbytku,

o

pravdepodobnosť prípadných náhrad.

Audítorský prístup

10 K dátumu uverejnenej účtovnej závierky prebiehali proti SRB a Komisii súdne

konania v súvislosti s plnením ich úloh podľa nariadenia o SRM (pozri tabuľku 1).
Proti Rade neprebiehali žiadne súdne konania. Za rozpočtový rok 2020 SRB zverejnila
podmienené záväzky v celkovej výške 5 561 mil. EUR, zatiaľ čo Komisia nezverejnila
žiadne podmienené záväzky. Všetky zverejnené podmienené záväzky súvisia s ex ante
príspevkami do SRF. Pre náš audit sme vybrali vzorku 33 prebiehajúcich konaní
na súdoch EÚ a preskúmali sme príslušné spisy.

12

Tabuľka 1 – Súdne konania proti SRB a/alebo Komisii v súvislosti
s plnením ich úloh podľa nariadenia o SRM
S čím vec súvisí
Riešenie krízovej situácie
Banco Popular Español S.A.
(BPE)

Konania na vnútroKonania
štátnych súdoch alebo
na súdoch EÚ
správne konania

Body v tejto
správe

100

1 451

15 – 20;
22 – 30;
66 – 70; 75

Rozhodnutia o neriešení
krízovej situácie ABLV
a PNB Banca

3

Nevzťahuje sa

31 – 35

BPE – rozhodnutie podľa
zásady, že žiadny veriteľ sa
nesmie dostať
do nevýhodnejšieho
postavenia

6

Nevzťahuje sa

36 – 39

Iné prípady súvisiace s BPE

4

0

21, 40

Ex ante príspevky

44

682

41 – 61; 71;
76 – 79

Administratívne príspevky

0

Nevzťahuje sa

62 – 64

157

2 133

SPOLU

Zdroj: EDA na základe údajov SRB a Komisie k dátumu podpisu účtovnej závierky. Ďalšie podrobnosti
pozri v príslušných bodoch. Tabuľka neobsahuje veci, ktorých predmetom je len žiadosť o prístup
k dokumentom, alebo veci týkajúce sa personálnych záležitostí, ktoré s úlohami SRB podľa nariadenia
o SRM nesúvisia.

11 Okrem vzorky súdnych konaní naše audítorské dôkazy zahŕňali informácie získané

prostredníctvom rozhovorov so zamestnancami, dokumentáciu SRB, Komisie a Rady,
ako aj vyhlásenia externých právnikov. Posudzovali sme vnútorný systém, ktorý SRB
zaviedla na monitorovanie konaní na vnútroštátnej úrovni, a analyzovali sme dôkazy
niektorých vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií, ako aj verejne
dostupné údaje. Preskúmali sme aj dokumentáciu súkromného externého audítora
SRB, ktorý bol poverený úlohou overiť ročnú účtovnú závierku SRB 10.

10

V článku 104 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/715 sa stanovuje, že ročnú
účtovnú závierku SRB overuje nezávislý externý audítor. Zohľadníme audítorskú prácu
vykonanú súkromným externým audítorom pri príprave svojej osobitnej výročnej správy
o SRB, ako sa vyžaduje v článku 287 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
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Pripomienky
Časť I: Podmienené záväzky SRB

12 Účtovná závierka SRB pozostáva z dvoch častí (pozri ilustráciu 2). Časť I obsahuje

každodenné operácie SRB. Financujú sa z ročných administratívnych príspevkov
od všetkých bánk. Tieto príspevky slúžia na správu a činnosť SRB. Časť II obsahuje
fond SRF, ktorý spravuje SRB. SRF financujú banky prostredníctvom ročných príspevkov
ex ante až do dosiahnutia cieľovej úrovne (pozri rámček 6). Okrem toho môže SRB
za určitých okolností vyberať aj príspevky ex post. Ak je to potrebné, finančné zdroje
SRF možno použiť na podporu riešenia krízových situácií prostredníctvom špecifických
nástrojov, ak je splnených niekoľko podmienok 11.

Ilustrácia 2 – Rozpočet Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

FINANCOVANIE

Časť I

Časť II

OPERÁCIE

JEDNOTNÝ FOND
NA RIEŠENIE
KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

Administratívne príspevky

Ex ante príspevky

Zamestnanci, kancelárie,
prevádzka SRB

Financovanie riešenia
krízových situácií*

VÝDAVKY

Zdroj: EDA na základe nariadenia (EÚ) č. 806/2014; * s určitými obmedzeniami.

13 Vo vyhlásení k ročnej účtovnej závierke za rozpočtový rok 2020 účtovník SRB

potvrdil, že všetky podmienené záväzky boli zverejnené.

14 Podmienené záväzky zverejnené SRB, ako aj otázky relevantné pre potenciálne

podmienené záväzky, sú uvedené v nasledujúcich bodoch.

11

Pozri článok 76 nariadenia o SRM.

14

Podmienené záväzky súvisiace so súdnymi konaniami po rozhodnutiach
o riešení krízových situácií

15 Prvé a zatiaľ posledné riešenie krízovej situácie na úrovni EÚ sa uskutočnilo

7. júna 2017 v prípade BPE. SRB prijala program riešenia krízovej situácie pre BPE
a Komisia ho schválila. V súvislosti s týmto prvým rozhodnutím o riešení krízovej
situácie a neskoršími rozhodnutiami SRB neprijať opatrenia na riešenie krízovej situácie
v súvislosti s dvomi bankami ABLV a inštitúciou PNB Banka bolo proti SRB a Komisii
iniciovaných niekoľko súdnych konaní (pozri tabuľku 2).

Tabuľka 2 – Súdne konania proti SRB a Komisii týkajúce sa rozhodnutí
v súvislosti s riešením krízových situácií na Súdnom dvore Európskej únie
k 16. júnu 2021
Počet
spoločných
vecí SRB
a Komisie

Počet vecí
týkajúcich sa
len SRB

Počet vecí
týkajúcich sa
len Komisie

Spolu

Rozhodnutie
o riešení krízovej
situácie BPE

29

70

1

100

Rozhodnutie o ABLV
Bank AS a ABLV
Bank Luxembourg

0

2

0

2

AS PNB Banka

0

1

0

1

29

73

1

103

S čím vec súvisí

SPOLU

Zdroj: EDA na základe údajov SRB; tabuľka neobsahuje veci, ktorých predmetom je len žiadosť o prístup
k dokumentom, ani veci súvisiace s procesom podľa zásady, že žiadny veriteľ sa nesmie dostať
do nevýhodnejšieho postavenia (rozhodnutie o ocenení 3).

16 Keďže ďalšie body sa týkajú súdnych konaní na Súdnom dvore Európskej únie

(SDEÚ), je dôležité pripomenúť pracovné podmienky SDEÚ, ako aj dostupné právne
prostriedky nápravy vo veci rozhodnutí inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ
(podrobnosti pozri v prílohe I).

15
Žaloby proti rozhodnutiu o riešení krízovej situácie

17 V júni 2017 bola BPE posúdená ako inštitúcia, ktorá „zlyháva alebo

pravdepodobne zlyhá“. SRB dospela k záveru, že neexistuje reálna vyhliadka
na zabránenie zlyhaniu BPE akýmikoľvek alternatívnymi opatreniami v rámci
súkromného sektora a že riešenie krízovej situácie je vo verejnom záujme
(pozri ilustráciu 3). Došlo k odpísaniu a konverzii kapitálových nástrojov a odpredaju
banky za 1 EUR (pozri rámček 2).

Ilustrácia 3 – Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií
(riešene krízových situácií zlyhávajúcich bánk)
ROZHODOVACÍ PROCES
Banka vyhlásená za inštitúciu, ktorá
zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá
(FOLTF)

ZAINTERESOVANÉ STRANY
Výkonné zasadnutie ECB/SRB

Sú včas k dispozícii alternatívne
opatrenia súkromného sektora?

Výkonné zasadnutie SRB
v spolupráci s ECB

NIE

ÁNO

Je riešenie krízových situácií
nutné vo verejnom záujme?

Žiadne riešenie
krízových situácií
Faktory, ktoré je potrebné zohľadniť
vo verejnom záujme:

Výkonné zasadnutie SRB

kontinuita zásadných funkcií, ochrana finančnej
stability, ochrana verejných financií, ochrana
vkladateľov, finančných prostriedkov a aktív

ÁNO

Prijatie
programu riešenia
krízovej situácie

NIE

Likvidácia banky
v rámci bežného
konkurzného
konania

Zdroj: EDA a príslušný právny rámec (nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014
z 15. júla 2014).
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Rámček 2
Zhrnutie hlavných prvkov rozhodnutia SRB o riešení krízovej situácie
v Banco Popular Español S.A.
1)

Odpísanie a konverzia kapitálových nástrojov vo výške 4 130 mil. EUR
podľa článku 21 nariadenia o SRM:

o

základné imanie: 2 098 mil. EUR,

o

nástroje dodatočného kapitálu Tier 1: 1 347 mil. EUR,

o

nástroje kapitálu Tier 2: 685 mil. EUR.

2)

Odpredaj obchodnej činnosti banke Banco Santander S.A. za 1 EUR
podľa článku 24 nariadenia o SRM.

Zdroj: Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo 7. júna 2017
(SRB/EHS/2017/08), Nástroje kapitálu Tier 1 obyčajne pozostávajú okrem iného z vlastného imania
a nerozdelených ziskov; nástroje kapitálu Tier 2 môžu zahŕňať hybridné kapitálové nástroje,
podriadený dlh a rezervy.

18 Keď SRB uverejnila svoju účtovnú závierku za rok 2020, zo 100 otvorených

súdnych sporov týkajúcich sa rozhodnutí o prijatí programov na riešenie krízových
situácií pre BPE, v 23 prípadoch žalobcovia okrem žiadosti o zrušenie rozhodnutia
o riešení krízovej situácie požadovali aj náhradu za údajné škody. Spomedzi
100 žalobcov sa v 12 žalobách požadovala len náhrada za údajné škody.

19 Vzhľadom na počet a zložitosť vecí týkajúcich sa riešenia krízovej situácie BPE

a podobných žalobných dôvodov Všeobecný súd určil a vybral šesť pilotných vecí 12,
ktoré postúpili do druhého kola písomnej časti konania a ústneho vypočutia 13. Z týchto
šiestich konaní je SRB jedinou žalovanou stranou v dvoch prípadoch, Komisia v jednom
prípade a v zostávajúcich troch prípadoch sú žalovanými stranami spoločne SRB
aj Komisia. Všetky ostatné konania Všeobecný súd pozastavil až do konečného
rozsudku v týchto šiestich pilotných konaniach. Všeobecný súd v októbri 2019 rozhodol
vo veci prvého pilotného konania a vyhlásil žalobu za neprípustnú 14. Žalobcovia podali
proti tomuto uzneseniu odvolanie na Súdnom dvore (SD), ktorý rozhodol rozsudkom

12

Článok 69 písm. d) rokovacieho poriadku Všeobecného súdu umožňuje Všeobecnému súdu
prerušiť konanie v osobitných prípadoch, ak si to vyžaduje riadny výkon spravodlivosti.

13

Výročná správa SRB za rok 2020, oddiel 5.4.1.

14

Uznesenie Všeobecného súdu z 24. októbra 2019 vo veci T-557/17.

17
zo 4. marca 2021 (pozri rámček 3) 15. Ústne vypočutia týkajúce sa zvyšných piatich
pilotných vecí sa uskutočnili v júni 2021.

Rámček 3
Prvý pilotný prípad BPE zamietnutý
Všeobecný súd v prvom stupni zamietol žalobu o čiastočnú neplatnosť rozhodnutia
o riešení krízovej situácie v BPE, ktorú podal držiteľ dlhopisu, s odôvodnením,
že zrušením konverzie niektorých nástrojov kapitálu Tier 2 by sa zmenila podstata
rozhodnutia o riešení krízovej situácie.
Súdny dvor v odvolacom konaní potvrdil rozhodnutie Všeobecného súdu
a odvolanie zamietol. Súdny dvor sa domnieval, že prvky rozhodnutia o riešení
krízovej situácie týkajúce sa odpísania a konverzie kapitálových nástrojov nemožno
oddeliť od ostatných prvkov tohto rozhodnutia, a najmä od rozhodnutia použiť
nástroj riešenia krízových situácií spočívajúci v odpredaji obchodnej činnosti.
Súdny dvor preto dospel k záveru, že Všeobecný súd správne usúdil, že článok 6
ods. 1 písm. d) rozhodnutia o riešení krízovej situácie je neoddeliteľne spojený
so samotnou podstatou rozhodnutia o riešení krízovej situácie. V dôsledku toho by
čiastočné zrušenie tohto rozhodnutia narušilo podstatu tohto rozhodnutia, ktoré
predpokladalo, že všetky nástroje Tier 2 spoločnosti BPE boli odpísané a následne
prevedené na novo vydané akcie BPE.

20 Riešenie krízovej situácie musí vychádzať z ocenenia banky, ktorá zlyháva alebo

pravdepodobne zlyhá. Keďže riešenie krízovej situácie sa môže v krátkom časovom
rámci stať naliehavým, v právnom rámci sa stanovuje využitie predbežného ocenenia 16.
Aj keď v nariadení o SRM sa stanovuje, že predbežné ocenenie sa čo najskôr nahradí
alebo doplní konečným ex post ocenením, SRB oznámila, že o konečné ex post
ocenenie čistej hodnoty aktív BPE nezávislým odhadcom nebude žiadať.

21 Niektorí navrhovatelia podali proti SRB žaloby o neplatnosť na Všeobecný súd.

Všeobecný súd už vydal uznesenie v dvoch veciach 17, pričom žaloby zamietol ako
neprípustné. Proti rozhodnutiam Všeobecného súdu bolo podané odvolanie

15

Vec C-947/19 P.

16

Článok 20 ods. 10 nariadenia o SRM.

17

Vec T-2/19 a vec T-599/18.

18
na Súdny dvor 18. Generálna advokátka v oboch veciach vydala svoje stanovisko
8. júla 2021, v ktorom podporila vyjadrenie SRB, že pôvodné žiadosti sú neprípustné.

22 Niektorí žalobcovia tvrdia, že v prípade zrušenia rozhodnutia SRB alebo Komisie

majú nárok na odškodnenie. Na základe judikatúry EÚ sú však žaloba o zrušenie
rozhodnutia a žaloba o náhradu škody dve rôzne veci. Preto aj v prípade, že sa
odvolaniam vyhovie, je riziko, že tieto žiadosti povedú k podmieneným záväzkom,
ktoré nie sú trovami konania, málo pravdepodobné.

23 Na účely konečnej účtovnej závierky za rok 2020 posúdila SRB pravdepodobnosť

úbytku hospodárskych zdrojov v dôsledku prebiehajúcich konaní o BPE ako „málo
pravdepodobnú“ 19, a preto nezverejnila žiadne podmienené záväzky. SRB vo svojich
záveroch vychádzala z vlastného posúdenia podaní a dôkazov predložených účastníkmi
konania, pričom zohľadnila novosť a zložitosť príslušného právneho rámca a absenciu
príslušnej judikatúry. SRB okrem toho poukázala na to, že sumy, ktoré sú predmetom
súdnych sporov, nie je možné uspokojivo odhadnúť.

24 Poznamenávame, že BPE bola prvým prípadom riešenia krízovej situácie, ktorým

sa SRB zaoberala, a že posudzovanie súdnych konaní je zo svojej podstaty subjektívne
a je založené na odbornom úsudku. Aj keď boli podané početné žaloby, doposiaľ neboli
vydané žiadne rozsudky v zásadných otázkach, a teda neexistuje ani žiadna judikatúra
na úrovni EÚ. Na základe preskúmaných audítorských dôkazov sme zistili, že niektorí
žiadatelia tvrdili, že podmienky mimozmluvnej zodpovednosti EÚ sú splnené. Aj
keď vzhľadom na zložitý, špecifický a bezprecedentný právny systém právneho rámca
na riešenie krízových situácií je ťažké v tejto fáze predvídať výsledok týchto súdnych
konaní, audítorské dôkazy, ktoré sme preskúmali, nie sú v rozpore so záverom,
ku ktorému došla SRB vo svojej účtovnej závierke za rok 2020, že nie sú potrebné
žiadne podmienené záväzky.

25 V rámci svojich žalôb o zrušenie a/alebo náhradu škody niektorí žalobcovia

vzniesli aj námietky nezákonnosti (pozri ilustráciu 4). Tvrdia, že právny rámec, ktorý
slúžil ako podklad pre riešenie krízovej situácie BPE, ako sú ustanovenia nariadenia
o SRM, nie je v súlade so ZFEÚ a Chartou základných práv Európskej únie. Ak im súdy
EÚ dajú za pravdu, napadnuté ustanovenie právneho rámca sa môže následne
považovať za neuplatniteľné.

18

Veci C-874/19 P a C-934/19 P.

19

Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový
rok 2020, s. 36.
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Ilustrácia 4 – Proces rozhodovania, ktorý viedol k riešeniu krízovej
situácie a súčasným sporom
BANKOVÁ ÚNIA
Právny rámec

Posúdenie inštitúcií,
ktoré zlyhávajú alebo
pravdepodobne zlyhajú
Žalobcovia

Právne akty

Program riešenia
krízovej situácie

Európsky parlament
Rada Európskej únie

Európska centrálna banka*
Jednotná rada
pre riešenie krízových situácií
Jednotná rada
pre riešenie krízových situácií

Rozhodnutie
o schválení

Európska komisia

Vykonávacie
rozhodnutie

Vnútroštátny orgán
pre riešenie krízových situácií

Rada Európskej únie

Zdroj: EDA na základe právneho rámca, * ECB nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto auditu.

26 Ďalej boli žaloby o neplatnosť vznesené aj proti rozhodnutiu ECB o situácii

zlyhávania alebo pravdepodobného zlyhania (pozri rámček 4), proti rozhodnutiu
Komisie o jeho schválení (pozri tabuľku 2 a bod 68) a proti vykonávaciemu rozhodnutiu
(pozri bod 28) španielskeho vnútroštátneho orgánu pre riešenie krízových situácií
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
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Rámček 4
Rozhodnutia ECB o situácii zlyhávania alebo pravdepodobného
zlyhania nemožno napadnúť
Podmienené záväzky ECB však nie sú v rozsahu tohto auditu (pozri bod 04). Stojí
však za zmienku, že Všeobecný súd považuje rozhodnutia o situácii zlyhávania
alebo pravdepodobného zlyhania 20 za „prípravné opatrenia v konaní, ktorých
účelom je umožniť SRB prijať rozhodnutie o riešení krízovej situácie príslušných
bánk, a z tohto dôvodu nemôžu byť predmetom žaloby o neplatnosť“. Všeobecný
súd navyše usúdil, že ECB „nemá v rámci na schvaľovanie programov riešenia
krízových situácií žiadnu rozhodovaciu právomoc“ 21.
V odvolacom konaní 22 Súdny dvor potvrdil, že primárnu úlohu pri vykonávaní
posúdenia zlyhávania alebo pravdepodobného zlyhania má ECB vzhľadom na jej
odborné znalosti v úlohe orgánu dohľadu, o túto právomoc sa však delí
s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií. Posúdenie zlyhávania alebo
pravdepodobného zlyhania vykonané ECB preto nie je pre SRB záväzné. Vzhľadom
na to, že toto posúdenie nie je záverečným aktom, ktorý s konečnou platnosťou
určuje stanovisko inštitúcie a ktorý má mať právne účinky, ktorými môžu byť
dotknuté záujmy finančného subjektu, posúdenie zlyhávania alebo
pravdepodobného zlyhania vykonané ECB nie je aktom, ktorý možno napadnúť
pred súdmi Únie na základe článku 263 ZFEÚ.
Okrem toho posúdenie zlyhávania alebo pravdepodobného zlyhania formálne
nevyžaduje rozhodnutie o tom, či sa povolenie finančného subjektu musí odňať.
Žaloby proti vykonávaciemu rozhodnutiu o programe riešenia krízovej situácie

27 V nariadení o SRM sa stanovuje, že po rozhodnutí o riešené krízovej situácie

a za určitých okolností SRB nahradí vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových
situácií škody, ktoré im prikázal uhradiť vnútroštátny súd 23. Preto je dôležité, aby SRB
vedela o súdnych konaniach o náhradu škody vedených proti vnútroštátnym orgánom
pre riešenie krízových situácií v zúčastnených členských štátoch.

20

Článok 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.

21

Uznesenie Všeobecného súdu vo veci T-281/18 zo 6. mája 2019, body 34 a 36.

22

Rozsudok zo 6. mája 2021 v spojených veciach C-551/19 P a C-552/19 P, ABLV Bank/ECB
a Bernis a iní/ECB.

23

Článok 87 ods. 4 nariadenia o SRM.

21

28 Všetky programy riešenia krízovej situácie schválené SRB a následne Komisiou je

potrebné vykonať na vnútroštátnej úrovni. Preto FROB po tom, ako Komisia schválila
program riešenia krízovej situácie BPE, vydal vykonávacie rozhodnutie v júni 2017 24.
Proti rozhodnutiu FROB bolo podaných viacero administratívnych odvolaní, nárokov
na odškodnenie a súdnych žalôb. Vykonávacie rozhodnutie vychádza z vnútroštátneho
práva, a preto podlieha vnútroštátnemu súdnemu preskúmaniu. FROB musí každý
mesiac predložiť SRB správu o vykonávaní programu riešenia krízovej situácie
a všetkých súvisiacich odvolaniach a nárokoch 25.

29 Ako vyplýva z najnovšej správy zo septembra 2021, FROB dostal 118

administratívnych odvolaní proti uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu a všetky
zamietol alebo vyhlásil za neprípustné. FROB takisto dostal 1 070 žiadostí o začatie
administratívneho konania o mimozmluvnej zodpovednosti štátu v zmysle
španielskeho vnútroštátneho práva. Okrem toho žalobcovia podali 263 súdnych žalôb
na FROB. Posledné súdne konania však španielsky „Audiencia Nacional“ pozastavil až
do prijatia rozhodnutia Všeobecného súdu o zákonnosti rozhodnutia o riešení krízovej
situácie a príslušných aspektov, ako je dôvernosť súvisiacich administratívnych spisov.
Proti šiestim rozhodnutiam o pozastavení boli podané odvolania na španielsky najvyšší
súd, ktorý vyhlásil päť odvolaní za neprípustné a jedno odvolanie bolo účastníkom
konania napokon stiahnuté.

30 Konštatujeme, že vnútroštátne súdne konania sú do veľkej miery závislé

od platnosti programu riešenia krízovej situácie a od rozhodnutia Komisie o jeho
schválení. Zistili sme, že FROB pravidelne poskytoval SRB informácie o vnútroštátnych
súdnych konaniach. Ak budú odvolávajúce sa strany 263 súdnych konaní
prebiehajúcich pred vnútroštátnymi súdmi úspešné a výsledkom bude povinnosť FROB
zaplatiť náhradu škody, je možné, že SRB bude musieť zodpovedajúce sumy v plnom
rozsahu alebo čiastočne vrátiť 26. V tejto súvislosti FROB vo svojom vyhlásení
adresovanom Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií uviedol, že vzhľadom
na zložitý, špecifický a bezprecedentný právny systém vytvorený novým právnym
rámcom na riešenie krízových situácií je ťažké výsledok týchto sporov rozumne
predvídať. SRB preto zverejnila povahu podmienených záväzkov spojených s týmto

24

Rozhodnutie prijaté riadiacim výborom FROB dňa 7. júna 2017 týkajúce sa Banco Popular
Español S.A.

25

Článok 28 ods. 1 písm. b) bod iii) nariadenia o SRM.

26

Článok 87 ods. 4 nariadenia o SRM.

22
súdnym sporom, ale domnieva sa, že nie je schopná kvantifikovať finančný vplyv.
Prístup SRB berieme na vedomie.
Žaloby proti rozhodnutiam o neriešení krízových situácií

31 Okrem prvého rozhodnutia o riešení krízovej situácie SRB vo februári 2018

oznámila, že neprijme opatrenia na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ABLV Bank
AS ani jej dcérskou spoločnosťou ABLV Bank Luxembourg, pretože riešenie krízovej
situácie by nebolo potrebné vo verejnom záujme (pozri ilustráciu 3). Rozhodnutie SRB
nasledovalo po posúdení ECB, že tieto banky „zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú“
z dôvodu výrazného zhoršenia ich likvidity 27.

32 V máji 2018 bola SRB upovedomená o dvoch žalobách podaných na Všeobecný

súd proti jej rozhodnutiu neprijať opatrenie na riešenie krízovej situácie. Jedno z týchto
konaní stále prebieha a SRB posúdila pravdepodobnosť úbytku hospodárskych zdrojov
ako „málo pravdepodobnú“ 28 a nezverejnila preto žiadne podmienené záväzky. Druhé
konanie, ktoré iniciovali akcionári ABLV Bank AS, Všeobecný súd zamietol v roku 2020
ako neprípustné s odôvodnením, že napadnuté rozhodnutia SRB sa netýkajú priamo
žalobcov v zmysle článku 263 ods. 4 ZFEÚ 29. V čase tohto auditu však bolo proti
uzneseniu Všeobecného súdu podané odvolanie a písomná časť konania bola
ukončená 30.

33 V auguste 2019 ECB vyhlásila, že AS PNB Banka zlyháva alebo pravdepodobne

zlyhá. SRB súhlasila s posúdením ECB a dospela k názoru, že nie sú k dispozícii žiadne
opatrenia dohľadu ani opatrenia v rámci súkromného sektora, ktoré by mohli zabrániť
zlyhaniu tejto banky. SRB však takisto dospela k záveru, že riešenie krízovej situácie nie
je potrebné vo verejnom záujme. Konštatovala najmä, že AS PNB Banka neplní zásadné
funkcie a v prípade jej zlyhania sa neočakáva významný nepriaznivý vplyv na finančnú
stabilitu v Lotyšku ani v iných členských štátoch. SRB oznámila svoje rozhodnutie

27

Posúdenia ECB, že ABLV Bank AS a ABLV Luxembourg zlyhávajú alebo pravdepodobne
zlyhajú, prijaté ECB 23. februára 2018.

28

Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový
rok 2020, s. 37.

29

Uznesenie vo veci T-282/18 zo 14. mája 2020, bod 46.

30

Vec C-364/20 P.
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lotyšskej Komisii pre finančné a kapitálové trhy, aby ho mohla v súlade
s vnútroštátnym právom vykonať 31.

34 Rozhodnutie SRB neprijať program riešenia krízovej situácie v spoločnosti PNB

Banka napadla banka aj niektorí z jej akcionárov v spojenej veci. Všeobecný súd
konanie pozastavil do rozhodnutia Súdneho dvora o odvolaní podanom vo veci ABLV
a akcionári/EBC 32. SRB posúdila pravdepodobnosť úbytku hospodárskych zdrojov
v dôsledku tejto veci ako „málo pravdepodobnú“, a preto nezverejnila žiadne
podmienené záväzky33.

35 Domnievame sa, že podmienené záväzky okrem súdnych trov neboli v týchto

veciach potrebné, keďže žalobcovia v súčasnosti žiadajú Všeobecný súd len o zrušenie
rozhodnutia SRB.

Podmienené záväzky súvisiace so zásadou, že žiadny veriteľ sa nesmie
dostať do nevýhodnejšieho postavenia

36 Na ochranu základných vlastníckych práv

sa v nariadení o SRM stanovuje,
že žiadny veriteľ sa počas riešenia krízovej situácie nesmie dostať do nevýhodnejšieho
postavenia, než do akého by sa dostal v rámci bežného konkurzného konania. V súlade
so zásadou, že žiadny veriteľ sa nesmie dostať do nevýhodnejšieho postavenia 35, musí
byť každému veriteľovi, s ktorým by sa pri bežnom konkurznom konaní zaobchádzalo
lepšie, vyplatené odškodné z SRF 36. Na posúdenie zaobchádzania s veriteľmi
a akcionármi je potrebné vykonať ocenenie rozdielu v zaobchádzaní (pozri rámček 5).
34

31

Výročná správa SRB za rok 2019, oddiel 3.1.

32

Spoločné veci C-551/19 P a C-552/19 P.

33

Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový
rok 2020, s. 37.

34

Článok 17 ods. 1 Charty základných práv EÚ.

35

Článok 15 ods. 1 písm. g) nariadenia o SRM.

36

Článok 20 ods. 16 a článok 76 ods. 1 písm. e) nariadenia o SRM.
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Rámček 5
Oceňovanie rozdielu v zaobchádzaní
Po riešení krízovej situácie nezávislý odhadca posúdi, či akcionári a veritelia,
ktorých sa riešenie krízovej situácie týka, majú nárok na náhradu škody.
Pri oceňovaní sa vychádza z predpokladu, že v prípade neriešenia krízovej situácie
by príslušná banka prešla bežným konkurzným konaním podľa vnútroštátnych
právnych predpisov o konkurznom konaní, a to počnúc od dátumu riešenia
krízovej situácie. Následne sa porovnáva, aký dosah by na veriteľov a akcionárov
mal tento scenár oproti postupu riešenia krízovej situácie.
Zdroj: analýza nariadenia o SRM vypracovaná EDA.

37 SRB v júni 2018 oznámila, že spoločnosť Deloitte ako nezávislý odhadca vydal

správu o ocenení rozdielu v zaobchádzaní pri riešení krízovej situácie BPE. Na základe
výsledkov tohto ocenenia a predbežného záveru, že so žiadnym veriteľom by sa
nezaobchádzalo lepšie v rámci vnútroštátneho konkurzného konania, SRB
v auguste 2018 uverejnila oznámenie o svojom predbežnom rozhodnutí nevyplatiť
náhradu akcionárom a veriteľom, ktorých sa týkali opatrenia v rámci riešenia krízovej
situácie BPE 37. SRB odhadlo, že ich je približne 300 000 38.

38 SRB potom začala proces zaručujúci právo na vypočutie

s príslušnými veriteľmi
a akcionármi (pozri ilustráciu 5). To umožnilo registrovaným stranám predložiť
písomné pripomienky k predbežnému rozhodnutiu o neposkytnutí náhrady škody.
Počas tohto procesu, ktorý sa konal v novembri 2018, SRB dostala 2 856 podaní
od oprávnených veriteľov a akcionárov. V marci 2020 SRB uverejnila svoje konečné
rozhodnutie 40, v ktorom uviedla, že keďže v prípade platobnej neschopnosti by vznikli
39

37

Oznámenie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 2. augusta 2018 o predbežnom
rozhodnutí o tom, či je potrebné poskytnúť odškodné akcionárom a veriteľom, ktorých sa
týkali opatrenia v rámci riešenia krízovej situácie Banco Popular Español S.A., a o začatí
procesu zaručujúceho právo na vypočutie (SRB/EES/2018/132).

38

Výročná správa SRB za rok 2018, poznámka pod čiarou č. 16, s. 32.

39

Na základe článku 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie.

40

Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo 17. marca 2020 o tom, či je
potrebné poskytnúť odškodné akcionárom a veriteľom, ktorých sa týkali opatrenia v rámci
riešenia krízovej situácie Banco Popular Español S.A.

25
väčšie náklady ako v prípade riešenia krízovej situácie, akcionárom a veriteľom BPE
neprináleží žiadna náhrada škody 41.

Ilustrácia 5 – Časový priebeh procesu podľa zásady, že žiadny veriteľ sa
nesmie dostať do nevýhodnejšieho postavenia, v prípade Banco Popular
Español S.A.
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Zdroj: EDA.

39 Mnohí akcionári a veritelia sa rozhodli obrátiť na Všeobecný súd so žiadosťou

o zrušenie konečného rozhodnutia SRB. Do júna 2020 podali sedem žalôb. Okrem
zrušenia rozhodnutia požadoval jeden zo žalobcov aj náhradu škody. Ak by Všeobecný
súd zrušil rozhodnutie SRB o tom, či sa má akcionárom a veriteľom BPE vyplatiť
náhrada škody, automaticky by to neznamenalo úbytok hospodárskych zdrojov,
pretože SRB by musela vydať nové rozhodnutie. Všeobecný súd vyhlásil jednu z týchto
siedmich žalôb za neprípustnú 42, čo bolo potvrdené v septembri 2021 Súdnym dvorom

41

Výročná správa SRB za rok 2019, s. 32.

42

Žaloba vo veci T-257/20.
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v odvolaní 43. Všeobecný súd tri z týchto siedmich žalôb spojil 44. V účtovnej závierke
za rok 2020 SRB nezverejnila žiadne podmienené záväzky v súvislosti so zásadou,
že žiadny veriteľ sa nesmie dostať do nevýhodnejšieho postavenia, keďže sa domnieva,
že v týchto prípadoch sa pravdepodobnosť negatívneho výsledku môže považovať
za „málo pravdepodobnú“. Nenašli sme dôkazy, ktoré by boli v rozpore s týmto
posúdením SRB.

Žaloba proti rozhodnutiu európskeho dozorného úradníka pre ochranu
údajov

40 SRB podala na Všeobecný súd žalobu

o neplatnosť rozhodnutia európskeho
dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) z 24. júna 2020, podľa ktorého SRB
porušila článok 15 nariadenia (EÚ) 2018/1725 46. SRB považuje pravdepodobnosť
negatívneho výsledku tejto žaloby za „málo pravdepodobnú“ a preto nezverejnila
žiadne podmienené záväzky. Nenašli sme dôkazy, ktoré by boli v rozpore s týmto
posúdením.
45

Podmienené záväzky súvisiace s príspevkami bánk do jednotného fondu
na riešenie krízových situácií

41 Banky v eurozóne sú zo zákona povinné prispievať do SRF (pozri rámček 6).

43

Vec C-27/21 P, uznesenie Súdneho dvora z 30. septembra 2021.

44

Veci T-302/20, T-303/20 a T-307/20.

45

Vec T-557/20.

46

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami
Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001
a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ 2018 L 295, s. 39).
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Rámček 6
Jednotný fond na riešenie krízových situácií (SRF)
Cieľová úroveň SRF je aspoň 1 % celkovej sumy krytých vkladov v bankovej únii
do konca roku 2023. S ohľadom na súčasný ročný rast objemu krytých vkladov by
to znamenalo približne 75 mld. EUR. V roku 2021 sa zinkasovali ročné príspevky
od 3 018 bánk v celkovej výške 10,4 mld. EUR. Do júla 2021 bolo vyzbieraných
spolu približne 52 mld. EUR.
Cieľová úroveň SRF

Skutočná úroveň SRF

Oznámené
príspevky

(sumy v mld. EUR)

rok

60

56

52,0

50

45

40

75

70

42,0
33,0
24,9
17,4
10,8

6,4

2015

2016

7,5

6,6

2017

2018

10,4

9,2

7,8

2019

2020

2021

Poznámka: V roku 2015 neprispeli všetky banky. Rozdiel sa zohľadňuje každoročne až
do roku 2023.
Zdroj: SRB, ESM.

Členské štáty Európskeho mechanizmu pre stabilitu podpísali 27. januára
a 8. februára 2021 dohodu, ktorou sa mení zmluva o EMS. Zmeny zahŕňajú
zabezpečovací mechanizmus pre jednotný fond na riešenie krízových situácií, ktorý
by podľa návrhu rozhodnutia Rady guvernérov poskytoval úverovú linku, pričom
jeho veľkosť bude zosúladená s veľkosťou jednotného fondu na riešenie krízových
situácií až do výšky nominálneho stropu 68 mld. EUR 47. Reformovaná zmluva
nadobudne platnosť, keď ju ratifikujú parlamenty všetkých 19 členov ESM 48.

47

Európsky mechanizmus pre stabilitu.

48

Dohoda, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu.
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Proces výberu príspevkov ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií

42 Od roku 2016 zodpovedá za výpočet príspevkov SRB

v úzkej spolupráci
s vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií. Príspevok na banku sa počíta
v prípade malých alebo nerizikových bánk na základe paušálneho príspevku a v prípade
väčších alebo rizikových bánk ako príspevok upravený podľa rizika 50 (pozri ilustráciu 6).
49

Ilustrácia 6 — Metóda výpočtu príspevkov ex ante
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Zdroj: SRB.

43 Informácie potrebné na výpočet poskytujú SRB vnútroštátne orgány pre riešenie

krízových situácií, ktoré získavajú údaje od bánk. SRB potom oznámi svoje rozhodnutie
každému vnútroštátnemu orgánu pre riešenie krízových situácií. Svoje rozhodnutie im
zasiela s odôvodnením, ktorým je vzorový formulár obsahujúci individuálne informácie
pre každú banku v jeho pôsobnosti (vrátane sumy príspevkov ex ante, ktoré sa majú
vyplatiť), podrobnosti výpočtu a vstupné údaje o banke (tzv. harmonizovaná príloha).
Na základe výpočtu poskytnutého od SRB vyzbierajú vnútroštátne orgány pre riešenie
krízových situácií príspevky a prevedú príslušné sumy do jednotného fondu na riešenie

49

Článok 4 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/81.

50

Článok 4 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63.

29
krízových situácií 51, ktorý je v správe SRB (pozri ilustráciu 7). Počas tohto procesu
výpočtu a oznamovania je potrebné splniť viacero procedurálnych požiadaviek.

Ilustrácia 7 – Proces výberu príspevkov ex ante spolu s právnymi
prostriedkami nápravy
Banka

Úhrada
príspevku

ZASIELA
príslušné
údaje

INFORMUJE
banku
(faktúra)

Administratívne
odvolanie alebo
súdne konania
na vnútroštátnych
súdoch

Vnútroštátny orgán
pre riešenie
krízových
situácií

OZNAMUJE
výšku príspevkov

Prevod
príspevku

ZASIELA
zhromaždené
údaje

ROZHODUJE
o príspevkoch
ex ante

Súdne konania
na Súdnom dvore
Európskej únie

VYPOČÍTAVA
príspevky
ex ante

SRB
Zdroj: EDA, na základe právneho základu.

Spory súvisiace s príspevkami ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových
situácií

44 Keďže však príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií

vypočítava a stanovuje SRB, žalobcovia podali žalobu na súdy EÚ proti rozhodnutiam
SRB o príspevkoch ex ante na roky 2016 až 2020. V čase podpisu účtovnej závierky SRB
za rok 2020 (16. júna 2021) prebiehalo 44 konaní (v účtovnej závierke za rok 2019:
22 konaní). Zatiaľ čo 38 z nich prebiehalo na Všeobecnom súde, v šiestich veciach ide

51

Dohoda Rady o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie
krízových situácií, 14. mája 2014.
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o odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu, ktoré sa riešili na Súdnom dvore 52.
Okrem toho neboli v rovnakom čase podané žiadne žaloby proti rozhodnutiam SRB
o príspevkoch ex ante na rok 2021. Následne bolo podaných 22 žalôb proti príspevkom
ex ante na rok 2021 53 (pozri ilustráciu 8). Tieto veci však bude potrebné zohľadniť
v účtovnej závierke za rok 2021.

Ilustrácia 8 — Prehľad prípadov v súvislosti s príspevkami ex ante
pred súdmi EÚ
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Zdroj: SRB.

45 Okrem uvedených prípadov viaceré banky v troch

členských štátoch začali
správne alebo súdne konania proti rozhodnutiam o ich príspevkoch ex ante
na vnútroštátnych súdoch. Dňa 31. mája 2021 bolo 682 prebiehajúcich konaní
predmetom odvolania na vnútroštátnych súdoch. Počet prípadov týkajúcich sa
rozhodnutí o príspevku ex ante v rokoch 2020 (30 prípadov) a 2021 (28 prípadov) bol
výrazne nižší ako počet súdnych konaní súvisiacich s predchádzajúcimi cyklami
príspevkov. Na základe dostupných informácií vo väčšine týchto prípadov ide o prípady
súvisiace s príspevkami ex ante, ktoré prebiehajú na súdoch EÚ. Tento klesajúci trend
môže čiastočne odrážať nedávny rozsudok z decembra 2019, v ktorom Súdny dvor
rozhodol, že zákonnosť rozhodnutí SRB týkajúcich sa príspevkov ex ante do jednotného
fondu na riešenie krízových situácií môže preskúmať len Súdny dvor Európskej únie 55.
Je preto nepravdepodobné, že veci na vnútroštátnych súdoch podané v súvislosti
54

52

Vrátane spoločných vecí C-584/20 P a C-621/20 P.

53

Vec T-347/21 podaná 21. júna 2021 bola prvou žalobou podanou na rozhodnutie SRB
o príspevkoch ex ante za rok 2021.

54

Nemecko, Rakúsko a Taliansko.

55

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-414/18 z 3. decembra 2019.
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s výpočtom príspevkov ex ante zo strany SRB alebo iné súvisiace otázky spôsobia
v budúcnosti úbytok hospodárskych zdrojov SRB.
Podmienené záväzky vyplývajúce z konaní o príspevkoch ex ante na úrovni EÚ

46 Vo svojej konečnej účtovnej závierke za rok 2020 SRB zverejnila podmienené

záväzky vo výške 5 561 mil. EUR (2019: 186 mil. EUR) v súvislosti so 41 (2019: 9)
prebiehajúcimi konaniami na Všeobecnom súde 56 (pozri ilustráciu 9), keďže SRB
posúdila riziko úbytku hospodárskych zdrojov ako „možné“. V týchto 41 prípadoch
navrhovatelia požadovali zrušenie rozhodnutí SRB o príspevkoch ex ante, ktoré sa
týkali príspevkových cyklov 2016, 2017, 2018, 2019 alebo 2020. Vzhľadom na to,
že Všeobecný súd pozastavil väčšinu prípadov až do vydania konečného rozhodnutia
vo všetkých troch veciach týkajúcich sa príspevkového cyklu roku 2017, budú sa tieto
prípady posudzovať ako prvé.

Ilustrácia 9 – Historický vývoj výšky podmienených záväzkov v účtovnej
závierke SRB v súvislosti s príspevkami ex ante
(v mil. EUR)
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Prípady súvisiace s rozhodnutiami o príspevkoch ex ante z roku 2017

47 V septembri 2020

Všeobecný súd zrušil rozhodnutie SRB o príspevkoch ex ante
troch bánk za rok 2017 z dôvodu porušenia základných procedurálnych požiadaviek:
nedostatočné možnosti overenia a nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia.
Všeobecný súd usúdil, že odôvodnené stanovisko, ktoré poskytla SRB, neumožňuje
žalobcom overiť, či výška ich príspevku bola vypočítaná správne, ani rozhodnúť, či by
príslušnú sumu mali napadnúť na súde. Všeobecný súd konštatoval, že vzhľadom na to,
že výpočet príspevkov žalobcov závisí od údajov z iných (približne) 3 500 bánk, je tento
výpočet zo svojej podstaty netransparentný. V jednom prípade 58 Všeobecný súd
konštatoval, že skutočnosť, že SRB neodôvodnila, ako upravila príspevok ex ante podľa
rizika, vyplýva z metodiky stanovenej v delegovanom nariadení 2015/63, ktorú
Všeobecný súd považoval za čiastočne protiprávnu.
57

48 V novembri 2020 sa SRB a Komisia odvolali proti rozhodnutiu Všeobecného súdu

vo veci T-411/17 (Landesbank Baden-Württemberg). Veľká komora SD vo svojom
rozsudku z 15. júla 2021 zrušila rozhodnutie prvostupňového súdu. Súdny dvor však
zrušil rozhodnutie Jednotnej rady o príspevku ex ante z dôvodu nedostatočného
odôvodnenia a potvrdila platnosť napadnutých ustanovení delegovaného nariadenia
2015/63 (pozri rámček 7) 59. SRB tiež podala odvolania proti ďalším dvom rozsudkom
Všeobecného súdu z 23. septembra 2020, o ktorých sa ešte nerozhodlo 60.

49 Súdny dvor vo svojom rozhodnutí potvrdzuje vzájomnú závislosť údajov rôznych

dotknutých finančných inštitúcií, ktoré sa používajú pri výpočte ich príspevkov ex ante.
Domnieva sa tiež, že SRB riadne overila svoje rozhodnutie o príspevku ex ante z roku
2017. Súdny dvor napokon objasňuje konkrétne informácie, ktoré SRB môže ďalej
poskytovať bankám bez toho, aby sa porušilo obchodné tajomstvo týkajúce sa iných
bánk. Súdny dvor súčasne uznáva, že tieto informácie neumožnia bankám úplne overiť
správnosť hodnoty takzvaného „koeficienta úpravy zohľadňujúceho riziko“, ktorý im

57

Rozsudky z 23. septembra 2020 vo veciach T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank/Jednotná
rada pre riešenie krízových situácií a T-420/17, Portigon AG/Jednotná rada pre riešenie
krízových situácií.

58

T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.

59

Rozsudok z 15. júla 2021 vo veciach C-584/20 P a C-621/20 P Komisia/ Landesbank
Baden-Württemberg a SRB/Landesbank Baden-Württemberg.

60

Veci C-663/20 P, SRB/Hypo Vorarlberg Bank a C-664/20 P, SRB/P Portigon a Komisia.
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bol pridelený na účely výpočtu ich príspevku ex ante do jednotného fondu na riešenie
krízových situácií (pozri ilustráciu 6).

Rámček 7
Všeobecné dôsledky rozsudkov Súdneho dvora z 15. júla 2021 vo veci
rozhodnutia SRB o príspevkoch ex ante za rok 2017
Súdny dvor zrušil rozhodnutie SRB o príspevkoch ex ante na rok 2017 v prípade
jednej banky 61. Pripustil však, že potreba zachovať obchodné tajomstvo
obmedzuje rozsah, v akom musí SRB musí svoje rozhodnutie banke odôvodniť
banke. Súdny dvor objasnil najmä tieto otázky:
1)

Rozhodnutia SRB o príspevkoch ex ante na rok 2017 a príloha k nim boli
riadne overené, keďže predseda SRB osobne podpísal text rozhodnutia, ako
aj sprievodný list k rozhodnutiu. Všeobecný súd sa dopustil pochybenia tým,
že nedal Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií príležitosť odpovedať
a predložiť dôkazy týkajúce sa overenia jej rozhodnutia.

2)

Úprava príspevku ex ante banky do jednotného fondu na riešenie krízových
situácií podľa rizika je založená na porovnaní expozície tejto banky voči
príslušným rizikovým faktorom s ostatnými dotknutými bankami.

3)

Články 4 až 7 a 9, ako aj príloha I delegovaného nariadenia 2015/63 sú platné
v rozsahu, v akom nebránia SRB zverejniť v kolektívnej a anonymizovanej
podobe dostatočné informácie, ktoré inštitúcii umožnia pochopiť, akým
spôsobom bola pri výpočte jej príspevku ex ante do jednotného fondu
na riešenie krízových situácií zohľadnená jej individuálna situácia v porovnaní
so situáciou ostatných bánk a či môže napadnúť toto rozhodnutie na súdoch
Únie.

4)

Rozhodnutie SRB o príspevku ex ante z roku 2017 nebolo dostatočne
odôvodnené, ale jej povinnosť uviesť dôvody musí byť vyvážená povinnosťou
chrániť dôverné údaje iných bánk. V tejto súvislosti môže SRB oznámiť
bankám limitné hodnoty každého intervalu a súvisiace ukazovatele, aby sa
príslušná banka mohla uistiť, že rizikový profil, ktorý jej bol pridelený, je
primeraný.

50 Keďže rozsudok Súdneho dvora vo veciach odvolaní týkajúcich sa príspevkového

cyklu roku 2017 bol vydaný po podpise konečnej účtovnej závierky za rok 2020, SRB
pri zverejnení podmienených záväzkov správne vychádzala z predchádzajúceho
rozsudku Všeobecného súdu (pozri bod 47). SRB posúdila svoje riziko úbytku
hospodárskych zdrojov ako „možné“ a uplatnila obozretný prístup a zverejnila celú
61

T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.
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sumu sporných príspevkov ex ante ako podmienený záväzok. Keďže SRB má zákonnú
povinnosť vyberať príspevky ex ante, predpokladáme, že v prípade, že by Súdny dvor
v budúcom rozsudku uložil Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií povinnosť
prepočítať príspevky ex ante, by SRB mohla byť nútená vrátiť alebo požadovať
prípadný rozdiel medzi pôvodne vybranými sumami a sumou nového rozhodnutia
o príspevku ex ante. Úbytok celej sumy príspevku ex ante je preto nepravdepodobný.
Vec týkajúca sa rozhodnutí SRB o príspevkoch ex ante na rok 2016

51 V septembri 2019 podala banka NRW odvolanie

proti rozsudku Všeobecného
súdu z júna 2019 vo veci T-466/16. V tomto predchádzajúcom rozsudku Všeobecný súd
zamietol žalobné dôvody banky ako neprípustné z dôvodu, že žaloba bola podaná
po lehote a bola bezpredmetná. V októbri 2021 Súdny dvor zrušil rozsudok
Všeobecného súdu a vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie vo veci samej.
Domnieval sa, že zmena jedného z prvkov výpočtu príspevku ex ante do jednotného
fondu na riešenie krízových situácií, ako je ukazovateľ schémy inštitucionálneho
zabezpečenia 63, vedie k vzniku novej lehoty na podanie žalôb. To žalobcovi umožňuje
spochybniť nielen zmenený prvok výpočtu tohto príspevku, ale aj ostatné prvky tohto
výpočtu.
62

52 Na základe pôvodného rozhodnutia Všeobecného súdu z roku 2019 SRB posúdila

pravdepodobnosť zrušenia v tomto prípade ako „málo pravdepodobnú“ a nezverejnila
podmienený záväzok. Podľa jej názoru jej delegované nariadenie 2015/63 neumožňuje
vylúčiť takéto činnosti z výpočtu príspevku ex ante. V súvislosti s týmto auditom
konštatujeme, že externí právnici SRB nemohli vylúčiť, že riziko zrušenia v tomto
prípade je viac ako „málo pravdepodobné“, ale že vyhlásenie neplatnosti vo veci samej
považovala za nepravdepodobné. Domnievame sa, že zrušenie z procedurálnych
dôvodov pravdepodobne nepovedie k úbytku hospodárskych zdrojov pre SRB, pretože
by mohla prijať nové rozhodnutie o príspevku ex ante v rovnakej výške na základe
revidovaného procedurálneho prístupu.
Veci týkajúce sa revidovaných rozhodnutí SRB o príspevkoch ex ante na rok 2016

53 Dňa 28. novembra 2019 Všeobecný súd zrušil rozhodnutia SRB o príspevkoch

ex ante na rok 2016 v prípade troch bánk z procedurálnych dôvodov 64. Keďže výpočet
62

C-662/19 P.

63

„Schéma inštitucionálneho zabezpečenia“ alebo „IPS“ je mechanizmus, ktorý spĺňa
požiadavky stanovené v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

64

T-365/16, spojené veci T-377/16, T-645/16 a T-809/16, ako aj vec T-323/16.
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zostal platný, SRB vydala nové rozhodnutie o sporných príspevkoch ex ante na rok
2016 na základe revidovaného procesného prístupu. V máji, júni a auguste 2020 tieto
tri banky podali na Všeobecný súd žaloby o neplatnosť nového rozhodnutia SRB
o príspevkoch ex ante na rok 2016. Všeobecný súd konania v dvoch z týchto vecí
pozastavil do vydania svojho rozsudku v niekoľkých relevantných prebiehajúcich
konaniach o príspevkoch ex ante na rok 2017 65. SRB posúdila riziko úbytku
hospodárskych zdrojov ako „možné“ a dôsledne uplatnila prístup, podľa ktorého ako
podmienený záväzok zverejnila celú sumu príspevkov ex ante na rok 2016, ktoré
zaplatili tri banky (pozri bod 50).
Spory súvisiace s cyklami príspevkov ex ante v období 2018 – 2020

54 V jednej z vecí týkajúcej sa príspevkových cyklov na rok 2018, ktoré prebiehajú

pred súdmi, T-758/18 ABLV Bank/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, SRB
považovala riziko zrušenia za „málo pravdepodobné“ a nezverejnila podmienený
záväzok. To je v súlade so zamietnutím žaloby o neplatnosť Všeobecným súdom
z januára 2021, proti ktorému banka podala v marci 2021 odvolanie.

55 SRB však považovala za možné, že všetky ostatné prípady súvisiace s jej

rozhodnutiami o príspevkoch ex ante týkajúcimi sa príspevkových cyklov 2018, 2019
a 2020 budú zrušené. Súdny dvor tieto prípady z veľkej časti pozastavil až
do konečného rozhodnutia vo veciach príspevkov ex ante na rok 2017 (pozri rámček 7).
SRB posúdila tieto prípady ako „možné“ s prihliadnutím na predchádzajúce stanoviská
Všeobecného súdu, v ktorých sa zistilo, že rozhodnutia o príspevkoch ex ante týkajúce
sa príspevkového cyklu roku 2016 (pozri bod 53) a príspevkového cyklu roku 2017
(pozri bod 47) neboli riadne overené. Ďalším aspektom bolo odôvodnenie rozhodnutí,
ktoré Všeobecný súd a neskôr aj Súdny dvor v súvislosti s príspevkovým cyklom roku
2017 považovali za nedostatočné.

56 Počas auditu SRB vysvetlila, že obe uvedené riziká sa v novších príspevkových

cykloch znížili. SRB napríklad v súvislosti s príspevkovým cyklom roku 2020 uviedla,
že rozhodnutia prijaté písomným postupom podpísal predseda elektronicky a odkazujú
na prílohy obsahujúce výpočet jednotlivých príspevkov ex ante do jednotného fondu
na riešenie krízových situácií. Okrem toho rozhodnutia boli dotknutým bankám
odôvodnené.

65

Všeobecný súd pozastavil vec T-336/20 do nadobudnutia právoplatnosti rozsudkov
vo veciach T-411/17, T-414/17 a T-420/17. Vec T-339/20 pozastavil do vydania rozsudku
vo veciach T-420/17, T-413/18 a T-481/19.
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57 SRB v súčasnosti posudzuje, ako rozhodnutie Súdneho dvora v odvolacích

konaniach z roku 2017 ovplyvňuje riziko nevyriešených prípadov týkajúcich sa
príspevkových cyklov 2018 – 2020. Konštatujeme, že riziko zrušenia a úbytku
hospodárskych zdrojov v týchto konaniach vo veľkej miere závisí od prístupu, ktorý
súdy EÚ a SRB prijmú v budúcich sporoch.

58 Celkovo sme nenašli žiadne dôkazy, ktoré by boli v rozpore so závermi, ku ktorým

SRB dospela v súvislosti so svojimi podmienenými záväzkami, na základe informácií
dostupných v čase uzavretia účtovnej závierky v polovici júna 2021. Poznamenávame
tiež, že SRB uplatnila obozretný prístup, v rámci ktorého ako podmienené záväzky
zverejnila celú sumu sporných príspevkov ex ante, keď posúdila riziko úbytku
hospodárskych zdrojov ako „možné“. Vzhľadom na to, že SRB má zákonnú povinnosť
vyberať od bánk príspevky ex ante každý rok, je nepravdepodobné, že by bankám
musela kompenzovať ich príspevok v plnej výške, a to ani v tých prípadoch, keď Súdny
dvor rozhoduje vo veci samej. SRB by namiesto toho musela vrátiť alebo požadovať
prípadný rozdiel medzi sumou v pôvodnom a revidovanom rozhodnutí o príspevku
ex ante. Nedávny rozsudok Súdneho dvora v odvolacích veciach týkajúcich sa
rozhodnutia o príspevku ex ante na rok 2017 pre jednu banku (pozri rámček 7) má však
vplyv na sumu vystavenú riziku v prebiehajúcich konaniach proti rozhodnutiam SRB
o príspevkoch ex ante.
Podmienené záväzky vyplývajúce z konaní o príspevkoch ex ante na vnútroštátnej
úrovni

59 SRB vo svojej konečnej účtovnej závierke za rok 2020 nezverejnila žiadne

podmienené záväzky vyplývajúce z príspevkov ex ante na vnútroštátnej úrovni
(2019: 1 861 mil. EUR). Je to v súlade s prejudiciálnym konaním vo veci rozhodnutí
Súdneho dvora o príspevkoch ex ante pre vnútroštátne konania (pozri bod 45).

60 Na rozdiel od účtovnej závierky za rok 2019 SRB nezverejnila celkovú sumu

príspevkov ex ante, ktoré sú predmetom administratívnych alebo súdnych konaní.
Sporné sumy súvisiace s rozhodnutiami o príspevku ex ante, proti ktorým bolo podané
odvolanie na vnútroštátnych súdoch, predstavovali v máji 2021 spolu 3 746 mil. EUR
(pozri tabuľku 3). Zatiaľ čo na vnútroštátnych súdoch sa v porovnaní
s predchádzajúcimi príspevkovými cyklami riešilo podstatne menej prípadov
týkajúcich sa príspevkových cyklov na roky 2020 a 2021 (pozri bod 45 a tabuľku 3),
sporné sumy v roku 2020 (679 mil. EUR) a 2021 (632 mil. EUR) boli na podobnej úrovni
ako v predchádzajúcich rokoch. Väčšina žalôb podaných v roku 2021 sa týka
prebiehajúcich súdnych konaní na súdoch EÚ.
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Tabuľka 3 – Vývoj napadnutých súm na vnútroštátnej úrovni v súvislosti
s príspevkami ex ante do SRF

Príspevok za rok

Počet konaní
Máj 2021

Napadnuté sumy
Máj 2021
(v mil. EUR)

Počet konaní
Máj 2020

Napadnuté
sumy
Máj 2020
(v mil. EUR)

2021

28

632

–

–

2020

30

679

31

669

2019

136

662

136

662

2018

113

566

114

587

2017

132

578

132

578

2016

239

545

240

563

2015

4

84

4

84

Spolu

682

3 746

657

3 143

Zdroj: EDA na základe údajov SRB; sumy zaokrúhlené na najbližší milión.

61 Aj keď SRB vo svojej účtovnej závierke za rok 2020 nezverejňuje vnútroštátne

prípady a sporné sumy, postupovala rovnako ako v predchádzajúcom roku a v súlade
s naším návrhom monitorovať prípady predložené vnútroštátnym súdom v súvislosti
s rozhodnutiami SRB o príspevkoch ex ante 66. Na rozdiel od roku 2019 však SRB v roku
2020 nepožadovala od vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií písomnú
záruku o informáciách, ktoré poskytli, a posúdenie pravdepodobnosti, že konania proti
príspevkom ex ante na vnútroštátnej úrovni budú úspešné. To by Jednotnej rade
pre riešenie krízových situácií umožnilo zlepšený monitoring vnútroštátnych konaní,
v ktorých sú napadnuté príspevky ex ante.

66

EDA, správa o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada
pre riešenie krízových situácií, Rada a Komisia plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia
za rozpočtový rok 2019, bod 55.
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Podmienené záväzky súvisiace s administratívnymi príspevkami

62 SRB každý rok vyberá administratívne príspevky, z ktorých financuje svoje

prevádzkové náklady (pozri ilustráciu 2). Všetky banky v pôsobnosti nariadenia o SRM
v 19 zúčastnených členských štátoch musia prispievať na administratívne výdavky SRB.
V januári 2018 nadobudol účinnosť konečný systém príspevkov na administratívne
výdavky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií 67, čím sa vytvoril trvalý systém
pre administratívne príspevky. Na rozdiel od príspevkov ex ante do SRF sa
administratívne príspevky nevyberajú prostredníctvom vnútroštátnych orgánov
pre riešenie krízových situácií, ale vyberá ich priamo SRB. Vyberajú sa pre každú
bankovú skupinu, zatiaľ čo príspevky ex ante sa vyberajú pre každý jednotlivý subjekt.
Povinnosť hradiť administratívne príspevky a príspevky ex ante tak má rôzny počet
bánk.

63 Po nadobudnutí účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/517

68

SRB uplatnila prechodné opatrenia a vypočítala ročné administratívne príspevky
za rozpočtový rok 2021 na základe údajov ECB zozbieraných v roku 2019 vrátane
všetkých následných zmien údajov za daný rok. Na základe týchto výpočtov zaslala
bankám platobné výmery. Celková suma, ktorú má Jednotná rada pre riešenie
krízových situácií vybrať za rok 2021, predstavuje 60 mil. EUR od 2316 inštitúcií
(pozri ilustráciu 10). Celková vyzbieraná suma bola nižšia ako v roku 2020, keďže SRB
v roku 2019 vytvorila rozpočtový prebytok vo výške 59,4 mil. EUR. Príspevky na rok
2021 budú prepočítané v priebehu ďalšieho cyklu výpočtov (prechodné opatrenie).
V prípade potreby sa príspevky na roky 2020 a 2019 prepočítajú počas ďalšieho cyklu
výpočtov na základe informácií o zmenách v rozsahu, postavení alebo vo faktoroch
na výpočet poplatku inštitúcie.

67

Delegované nariadenie EK 2017/2361.

68

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/517 z 11. februára 2021, ktorým sa mení
delegované nariadenie (EÚ) 2017/2361, pokiaľ ide o podmienky platby príspevkov
na administratívne výdavky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (Ú. v. EÚ L 104,
25.3.2021, s. 30 — 33).
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Ilustrácia 10 — Administratívne príspevky fakturované SRB
Ročná suma,
ktorá sa má vybrať

Počet upovedomených inštitúcií

2021

(v mil. EUR)

2 316

2020

60

69,1

2 370

2019

88,8

2 660

2018

2 734

2017

91,4

2 819

2016

2 963

2015

3 060

83,0

56,7

21,8

Za obdobie 2015 – 2017 počet bánk odráža ročný priemer, keďže príspevky za tieto roky
boli prepočítané v roku 2018, keď nadobudol účinnosť konečný systém. Pokiaľ ide
o výpočet administratívnych príspevkov, rok 2015 zahŕňa november a december 2014.

Zdroj: SRB, sumy zaokrúhlené na najbližší milión.

64 Proti platobným výmerám týkajúcim sa výšky administratívnych príspevkov

možno podať odvolania na odvolací výbor SRB do šiestich týždňov odo dňa vydania
oznámenia 69. Rozhodnutia odvolacieho výboru možno napadnúť na Všeobecnom súde.
V rokoch 2020 a 2021 banky nepodali odvolania proti platobným výmerám týkajúcim
sa výšky administratívnych príspevkov. SRB preto nezverejnila žiadne podmienené
záväzky v súvislosti s administratívnymi príspevkami.

69

Článok 85 ods. 3 nariadenia o SRM.
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Ďalšie informácie

65 SRB preukázala, že zaviedla primerané vnútorné kontroly, ktorými sa zabezpečuje

prehľad o relevantných žalobách na súdoch EÚ a na vnútroštátnych súdoch. Vzhľadom
na povahu konaní na vnútroštátnej úrovni je však SRB do veľkej miery závislá
od spolupráce s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií.
Na základe dostupného prehľadu nášho predchádzajúceho odporúčania (pozri
prílohu II) vnútorné posudzovanie rizík v každej kategórii žalôb vykonáva právny tím
SRB a poskytuje ho svojmu účtovníkovi. Informácie o najnovšom vývoji sa pravidelne
poskytujú predstavenstvu SRB.

Časť II: Podmienené záväzky Komisie

66 Európska komisia potvrdila, že k 31. decembru 2020 nemala žiadne podmienené
záväzky v súvislosti so svojimi úlohami podľa nariadenia o SRM.

67 V judikatúre EÚ

sa obmedzuje delegovanie právomocí agentúram EÚ, ako je
SRB, na výkonné právomoci. Dôsledky pre programy riešenia krízových situácií sú také,
že môžu nadobudnúť účinnosť len vtedy, ak ich Komisia schváli. Komisia môže vzniesť
námietku voči akémukoľvek aspektu týkajúcemu sa vlastného uváženia v súvislosti
s programom riešenia krízových situácií. Ak Komisia vznesie námietku voči programu
riešenia krízovej situácie z dôvodu kritéria verejného záujmu, musí navrhnúť tieto
zmeny Rade. To isté platí, ak žiada o významnú zmenu vo využívaní jednotného fondu
na riešenie krízových situácií 71.
70

68 Dňa 7. júna 2017 Komisia schválila prvý program riešenia krízovej situácie

, ktorý
prijala SRB. V súvislosti s týmto programom prebiehalo v júni 2021 na Všeobecnom
súde 30 súdnych konaní proti Komisii 73. Zatiaľ čo všetci 30 žalobcovia podali žaloby
o zrušenie rozhodnutia Komisie, ôsmi z nich vzniesli aj nárok na náhradu škody. Tieto
prípady stále prebiehajú. Keďže riešenie krízovej situácie BPE nezahŕňalo verejnú

70

Doktrína Meroni stanovená vo veciach 9/56 a 10/56, Meroni & Co, Industrie
Metallurgiche/Vysoký úrad, [1957 – 1958] ECR 133 a vec C-270/12, Spojené
kráľovstvo/Európsky parlament a Rada Európskej únie, [ECLI:EU:C:2014:18].

71

Článok 18 ods. 7 nariadenia o SRM.

72

Schválenie programu riešenia krízovej situácie Banco Popular Español, S. A (BPE).

73

Len v jednej z týchto 30 žalôb je Komisia jedinou žalovanou stranou.

72
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finančnú podporu ani využitie SRF (pozri bod 17), Komisia nevykonala posúdenie
štátnej pomoci ani pomoci z fondu.

69 Podobne ako v prípade účtovnej závierky za rok 2019 sa Komisia na základe

svojho účtovného posúdenia týchto vecí rozhodla aj v roku 2020 nezverejniť žiadne
podmienené záväzky. Podľa Komisie žiadny žalobca dostatočne nepreukázal
mimozmluvnú zodpovednosť. Komisia konkrétne uviedla, že nedošlo k dostatočne
závažnému porušeniu ustanovení, ktorých cieľom je priznať práva jednotlivcom.
Podľa názoru Komisie je preto riziko úbytku hospodárskych zdrojov v súvislosti s jej
rozhodnutím o schválení programu „málo pravdepodobné“. Komisia okrem toho
uviedla, že žiadny zo žalobcov nemohol utrpieť škodu, keďže alternatívou postupu
riešenia krízovej situácie by bolo konkurzné konanie podľa vnútroštátnych právnych
predpisov. Každý akcionár alebo veriteľ, ktorý by mal lepšie podmienky v prípade
insolvenčného konania, dostane zo SRF náhradu v rámci postupu podľa zásady,
že žiadny veriteľ sa nesmie dostať do nevýhodnejšieho postavenia (pozri body 36 – 39).
Komisia preto na základe svojej všeobecnej skúsenosti uviedla, že finančné riziko, ktoré
by pre ňu v dôsledku týchto žalôb mohlo vzniknúť, je „málo pravdepodobné“.

70 Pri analýze našej vzorky sme nenašli dôkazy, ktoré by boli v rozpore s posúdením

Komisie.

71 Okrem vecí súvisiacich s riešení krízovej situácie BPE Komisia podala aj jedno

odvolanie vo veci C-584/20 P, ktorým sa domáhala zrušenia predchádzajúceho
rozhodnutia Všeobecného súdu v jednej veci týkajúcej sa príspevku ex ante v súvislosti
s príspevkovým cyklom roku 2017. Dňa 15. júla 2021 Súdny dvor zrušil pôvodný
rozsudok Všeobecného súdu, ale potvrdil zrušenie rozhodnutia SRB o príspevku ex ante
z dôvodu nedostatočného odôvodnenia (pozri bod 48). Komisia tento rozsudok nemala
k dispozícii včas na účely ročnej účtovej závierky za rok 2020, a preto musela
pri zverejňovaní informácií vychádzať z predchádzajúceho rozsudku Všeobecného súdu
v troch veciach týkajúcich sa príspevkov ex ante na rok 2017. Keďže Komisia nie je
zapojená do rozhodovacieho procesu o príspevkoch ex ante, nezverejnila žiadne
podmienené záväzky. Nenašli sme žiadne dôkazy, ktoré by boli v rozpore s posúdením
Komisie.
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Časť III: Podmienené záväzky Rady

72 Rada potvrdila, že k 31. decembru 2020 nemala žiadne podmienené záväzky
vyplývajúce z plnenia jej úloh podľa nariadenia o SRM.

73 Komisia môže vzniesť námietku voči programu riešenia krízových situácií, ktorý

navrhla SRB. Ak sa námietka týka kritéria verejného záujmu, musí Rade navrhnúť
potrebné zmeny. To isté platí, ak žiada o významnú zmenu vo využívaní jednotného
fondu na riešenie krízových situácií (pozri bod 67).

74 Rada doposiaľ nebola zapojená do žiadneho rozhodovania v súvislosti s riešením

krízových situácií. Ku koncu roka 2017 sa však proti nej viedlo jedno súdne konanie
v súvislosti s BPE. Tento právny spor bol v roku 2018 vyhlásený za neprípustný
v rozsahu, v akom bol namierený proti Rade 74. Rade teda nevznikli žiadne podmienené
záväzky.

74

Uznesenie Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 14. júna 2018 — Cambra
Abaurrea/Parlament a iní (Vec T-553/17).
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Závery a odporúčania
75 Poznamenávame, že v tejto fáze je akékoľvek posúdenie týkajúce sa výsledkov

súdnych konaní súvisiacich s rozhodnutiami o riešení, resp. neriešení krízových situácií
vedených proti SRB, Komisii a Rade, veľmi komplikované vzhľadom na to, že právny
rámec na riešenie krízových situácií je relatívne nový a vytvára zložitý, špecifický
a bezprecedentný právny systém. Nenašli sme však žiadne dôkazy, ktoré by boli
v rozpore s posúdeniami SRB a Komisie o prípadných podmienených záväzkoch
vzniknutých v dôsledku plnenia ich povinností podľa nariadenia o jednotnom
mechanizme riešenia krízových situácií (pozri body 23, 34, 39 a 69). Preto nie sú
v súvislosti s týmito konaniami potrebné žiadne podmienené záväzky.

76 SRB vo svojej účtovnej závierke za rok 2020 zverejnila podmienené záväzky

vo výške 5 561 mil. EUR v súvislosti s prebiehajúcimi konaniami proti rozhodnutiam
SRB o príspevkoch ex ante prijatých v rokoch 2016 – 2020 (pozri bod 46). Zverejnenie
vychádzalo z rozhodnutí Všeobecného súdu zo septembra 2020 zrušiť rozhodnutie SRB
o príspevku ex ante na rok 2017 v prípade troch bánk. Hoci veľká komora Súdneho
dvora medzitým rozhodnutie v jednej veci odložila, rozhodnutie bolo vydané až
po tom, ako SRB v polovici júna 2021 vydala svoju konečnú účtovnú závierku, a preto ju
nebolo možné zohľadniť.

77 SRB vo svojej účtovnej závierke za rok 2020 zverejnila príspevky ex ante v plnej

výške, ktoré sú predmetom súdneho sporu, ako podmienené záväzky. Tento prístup
bol motivovaný obozretnosťou na základe dostupných informácií a príslušnej
judikatúry súdov EÚ v čase účtovnej závierky SRB. Poznamenávame, že SRB má
zákonnú povinnosť vyberať príspevky ex ante, a preto je nepravdepodobné, že by
bankám musela kompenzovať ich príspevky v plnej výške. V prípade prepočtu
príspevkov ex ante by musela vrátiť alebo požadovať prípadný rozdiel medzi sumou
v pôvodnom a revidovanom rozhodnutí o príspevku ex ante.

78 Na rozdiel od predchádzajúcich rozpočtových rokov SRB v účtovnej závierke

nezverejnila podmienené záväzky súvisiace s vnútroštátnymi konaniami proti
príspevkom ex ante. Je to v súlade s nedávnym prejudiciálnym konaním Súdneho dvora
(pozri rámček 7), v ktorom sa uvádza, že vnútroštátne súdy nemajú právomoc skúmať
rozhodnutia SRB o príspevkoch ex ante. Berieme na vedomie, že SRB v súlade
s našimi predchádzajúcimi odporúčaniami naďalej monitoruje prípady ex ante
na vnútroštátnych súdoch.
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79 SRB bola informovaná o nových súdnych konaniach na súdoch EÚ, ktoré sa týkajú

jej rozhodnutia o príspevkoch ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových
situácií z roku 2021 (pozri bod 44). Vzhľadom na to, že tieto žaloby boli podané
po podpise konečnej účtovnej závierky SRB a vyžadujú dôkladné posúdenie žiadosti,
SRB ich nemohla posúdiť v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2020. Tieto prípady
bude potrebné zohľadniť v účtovnej závierke SRB za rok 2021.

80 V záujme toho, aby účtovná závierka poskytovala pravdivý a verný obraz,

potrebuje účtovník získať všetky relevantné informácie. Pri vypracúvaní účtovnej
závierky SRB za rok 2020 dostal účtovník SRB od právneho servisu SRB posúdenie rizika
pre každú kategóriu prebiehajúcich súdnych konaní (pozri bod 65). Posúdenie rizika
zahŕňalo aj určité základné odôvodnenie. Okrem toho na rozdiel od účtovnej závierky
za rok 2019 účtovník dostal od Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria písomné
vyhlásenia k vnútroštátnym konaniam týkajúcim sa riešenia krízovej situácie Banco
Popular Espanol (pozri bod 30), nie však od príslušných vnútroštátnych orgánov
pre riešenie krízových situácií v súvislosti s vnútroštátnymi konaniami týkajúcimi sa
príspevkov ex ante (pozri bod 61).

Odporúčanie 1 — Vypracovanie metódy výpočtu potenciálnej
finančnej expozície plynúcej z príspevkov ex ante
SRB by mala naďalej posudzovať riziko všetkých prebiehajúcich konaní proti jej
rozhodnutiam o príspevkoch ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových
situácií a posudzovať všetky nové súdne konania až do okamžiku svojej účtovnej
závierky.
V závislosti od posúdenia rizika by SRB mala ako podmienené záväzky zverejniť sumu,
ktorú podľa svojich predpokladov bude povinná uhradiť prispievajúcim bankám.
Namiesto toho, aby ako podmienené záväzky zverejňovala úplné sumy príspevkov
ex ante, ktoré sú predmetom súdnych sporov, by v prípade potreby mala posúdiť
a vypracovať metódu výpočtu odhadovaného rozdielu v príspevkoch medzi pôvodnými
rozhodnutiami o príspevku ex ante a prípadným revidovaným rozhodnutím.
Časový rámec: Prezentácia účtovnej závierky SRB za rok 2021
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Odporúčanie 2 – Informácie poskytované účtovníkovi
v súvislosti s vnútroštátnymi konaniami
Vzhľadom na to, že celkový počet vnútroštátnych konaní týkajúcich sa príspevku
ex ante je vysoký a naďalej sa zvyšuje, SRB by mala opätovne zaviesť proces
monitorovania týchto prípadov tak, že požiada vnútroštátne orgány pre riešenie
krízových situácií, aby každý rok poskytli písomnú záruku o informáciách, ktoré
poskytli, a posúdenie pravdepodobnosti, že konania proti príspevku ex ante budú
úspešné. Tieto informácie by sa mali poskytnúť účtovníkovi SRB, ktorému pomôžu
pri zostavovaní účtovnej závierky SRB.
Časový rámec: Prezentácia účtovnej závierky SRB za rok 2021

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Mihails KOZLOVS, člen Dvora audítorov,
v Luxemburgu dňa 9. novembra 2021.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda
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Prílohy
Príloha I – Súdny dvor Európskej únie a dostupné opravné
prostriedky proti rozhodnutiam inštitúcií, orgánov, úradov
a agentúr EÚ
SDEÚ (pozri ilustráciu 11) pozostáva z dvoch súdov: Súdneho dvora (SD)
a Všeobecného súdu (VS). Generálni advokáti v rámci Súdneho dvora poskytujú svoje
stanoviská k prípadom, ktoré Súdny dvor využíva pri svojom rozhodovaní. Všeobecný
súd bol zriadený s cieľom odbremeniť Súdny dvor, venuje sa najmä žalobám podaným
fyzickými a právnickými osobami na akty EÚ a regulačné akty, ktoré sa ich priamo
týkajú, ako aj žalobám o náhradu škôd spôsobených inštitúciami, orgánmi, úradmi
a agentúrami EÚ. Proti rozsudkom Všeobecného súdu sa možno do dvoch mesiacov
odvolať pred Súdnym dvorom, ale odvolanie sa obmedzuje na právne otázky.

Ilustrácia 11 — Zloženie Súdneho dvora Európskej únie

Súdny dvor (SD)

Všeobecný súd

VYŠŠÍ SÚD

odbremeňuje SD

x 11

x 27

x 54

Generálni
advokáti

Jeden sudca z každého
členského štátu EÚ

Dvaja sudcovia
z každého
členského štátu EÚ

podporujú Súdny dvor
svojimi nestrannými
stanoviskami
pri jeho rozhodovaní

Zdroj: EDA.

Fyzické a právnické osoby, ktoré chcú napadnúť rozhodnutia inštitúcií, orgánov, úradov
a agentúr EÚ, majú k dispozícii viacero opravných prostriedkov (pozri ilustráciu 12).
Jedným typom prostriedku nápravy je žaloba o neplatnosť podaná proti právne
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záväznému rozhodnutiu, ktoré je danej osobe určené alebo sa jej priamo a osobne
týka. Ak chcú žalobcovia zrušiť rozhodnutie EÚ alebo jedného z jeho orgánov, svoje
žiadosti musia predložiť do dvoch mesiacov od uverejnenia príslušného rozhodnutia 75.

Ilustrácia 12 — Dostupné súdne prostriedky nápravy proti rozhodnutiam
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ
ŽALOBA O NEPLATNOSŤ
(rozhodnutia)

Článok 263 ZFEÚ

2 mesiace

Právne záväzný akt
Priamy a osobný vplyv
V prospech žalobcu

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY
(nezmluvná zodpovednosť)
PRÁVNY ZÁKLAD

LEHOTA
(pre žalobu)

PODMIENKY
(zjednodušené)

Články 268, 340 ZFEÚ

5 rokov

Protiprávne konanie
Skutočné a isté škody
Priama príčinná súvislosť

Zdroj: EDA na základe ZFEÚ a judikatúry.

Ďalším druhom prostriedku nápravy je žaloba o náhradu škody na základe toho, že EÚ
nemá zmluvnú povinnosť uhradiť ju. Tieto žaloby 76 možno podať len do piatich rokov.
Ak má byť žaloba o náhradu škody úspešná, žalobca musí preukázať, že inštitúcia
dostatočne závažným spôsobom porušila právnu normu, ktorej cieľom je priznať práva
jednotlivcom, že žalobca utrpel skutočnú ujmu a že medzi protiprávnym konaním
a ujmou existuje príčinná súvislosť.

75

V článku 263 ZFEÚ sa vymedzuje tento časový rámec do dvoch mesiacov od zverejnenia
daného opatrenia alebo jeho oznámenia žalobcovi, alebo ak mu nebolo oznámené,
odo dňa, keď sa o ňom žalobca dozvedel.

76

Článok 268 ZFEÚ, článok 87 ods. 5 nariadenia o SRM a článok 46 Štatútu Súdneho dvora.
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Každé súdne konanie sa začína podaním žaloby zo strany navrhovateľa, v ktorej sa
uvádzajú žalobné dôvody a tvrdenia na podporu návrhu, ako aj žalobné návrhy.
Do dvoch mesiacov 77 je žalovaný povinný predložiť písomné vyjadrenie k žalobe.
Žalobca môže obyčajne na vyjadrenie žalovaného poskytnúť repliku a žalovaný na ňu
môže odpovedať duplikou. Strany, ktoré môžu preukázať záujem na výsledku veci,
môžu zasiahnuť do súdneho konania prostredníctvom vyjadrenia vedľajšieho účastníka
konania a podporiť závery niektorej zo strán. Okrem toho sa môžu súdy EÚ rozhodnúť
položiť stranám sporu konkrétne otázky, na ktoré sú tieto strany povinné odpovedať.
Na konci tejto písomnej časti konania môžu súdy EÚ rozhodnúť o verejnom ústnom
vypočutí pred SDEÚ. Sudcovia následne po porade vydajú rozsudok na verejnom
vypočutí (pozri ilustráciu 13). Proti rozsudku sa možno odvolať do dvoch mesiacov
a desiatich dní od oznámenia rozhodnutia účastníkom konania 78. Ak sa odvolanie
nepodá, rozsudok po tejto lehote nadobudne právoplatnosť.

Ilustrácia 13 – Zvyčajný priebeh súdnych konaní pred SDEÚ
PÍSOMNÁ ČASŤ KONANIA

Žaloba

Vyjadrenie
žalovaného

VEREJNÉ VYPOČUTIE

Výmena
písomných podaní

Ústna časť
konania

Rozsudok

Zdroj: EDA.

77

Vo výnimočných okolnostiach môže byť tento časový limit predĺžený na základe
odôvodnenej žiadosti žalovaného podľa článku 81 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu
(Ú. v. EÚ 2015 L 105, s. 1). Vo väčšine prípadov týkajúcich sa riešenia krízovej situácie BPE sa
táto možnosť využila.

78

Článok 56 štatútu Súdneho dvora.
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Príloha II – Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní z predchádzajúceho roka
Rok vydania

Odporúčanie

2020

V kontexte nedávnych rozsudkov Súdneho
dvora a Všeobecného súdu by SRB mala
prehodnotiť riziká súvisiace so všetkými
prebiehajúcimi súdnymi konaniami proti
rozhodnutiam o príspevkoch ex ante do SRF
a takto posudzovať aj všetky nové súdne
konania.

2020

SRB by mala v záujme poskytnutia
pravdivého a verného obrazu brať
na potreby konečnej účtovnej závierky
do úvahy všetky súdne konania. To zahŕňa
akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť
k úbytku hospodárskych zdrojov, napríklad
o vnútroštátnych konaniach proti
vykonávacím rozhodnutiam v rámci
schválených programov riešenia krízových
situácií.

Stav

Podrobnosti

Dokončené

S prihliadnutím na všetky existujúce rozsudky
Všeobecného súdu a Súdneho dvora v čase
zostavovania účtovnej závierky za rok 2020 SRB
prehodnotila úroveň rizika a zverejnila ako
podmienené záväzky plnú výšku príspevkov ex ante
v prípadoch, keď posúdila riziko ako „možné“.

Dokončené

Pokiaľ ide o účtovnú závierku za rok 2020, SRB
požiadala FROB o písomné vyjadrenie
k administratívnym odvolaniam BPE a súdnym
konaniam na vnútroštátnej úrovni a na základe analýzy
poskytnutých informácií poskytla dodatočné
informácie.
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Akronymy a skratky
Akronym alebo skratka

Vysvetlenie

BPE

Banco Popular Espanol S.A.

ECB

Európska centrálna banka

EDA

Európsky dvor audítorov

FOLTF

banka, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá

FROB

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(španielsky vnútroštátny orgán pre riešenie krízových
situácií)

Nariadenie o SRM

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).

NCWO

Zásada, že žiadny veriteľ sa nesmie dostať
do nevýhodnejšieho postavenia (no creditor worse off)

NRA

Vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií

SD

Súdny dvor (súčasť Súdneho dvora Európskej únie)

SDEÚ

Súdny dvor Európskej únie

SRB

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
(Single Resolution Board)

SRF

Jednotný fond na riešenie krízových situácií

SRM

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

VS

Všeobecný súd (súčasť Súdneho dvora Európskej únie)

ZFEÚ

Zmluva o fungovaní Európskej únie
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Odpoveď SRB
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií berie na vedomie túto správu a chce sa
poďakovať Európskemu dvoru audítorov (EDA) za dobrú spoluprácu počas auditu.
Odporúčanie č. 1
SRB prijíma odporúčanie č. 1.
SRB bude samozrejme naďalej dodržiavať platné účtovné pravidlá a v kontexte
podmienených záväzkov poskytne najlepší odhad založený na pravdivom a reálnom
obraze.
Pokiaľ ide o odporúčanie týkajúce sa „posúdenia a vyvinutia metódy na výpočet
odhadovaného rozdielu“ sa SRB v súčasnom štádiu obáva, že:
•
•

vzhľadom na komplexnosť a vzájomnú prepojenosť výpočtu príspevku a
vzhľadom na súčasnú neistotu, pokiaľ ide o možný prístup Všeobecného súdu
a Súdneho dvora v súvislosti so súdnymi spormi ex-ante, ktorým by sa oprávnilo
prepočítanie,

posilnenie súčasného (obozretného) prístupu SRB môže viesť k veľmi hrubému odhadu
takéhoto rozdielu v príspevkoch.
Odporúčanie č. 2
SRB prijíma odporúčanie č. 2 EDA.

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 v rozpočtovom roku 2020

„Komisia vzala na vedomie správu Európskeho dvora audítorov.“

SK

SK
1
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Odpoveď Rady
Rada vzala na vedomie správu Európskeho dvora audítorov.
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Audítorský tím
Na základe článku 92 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 o jednotnom mechanizme
riešenia krízových situácií EDA každý rok predkladá správu o podmienených záväzkoch
vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Rada a Komisia
plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia.
Túto správu vypracovala audítorská komora IV – Regulácia trhov a konkurencieschopné
hospodárstvo, ktorej predsedá člen EDA Mihails Kozlovs. Audit sa vykonal pod vedením
člena EDA Rimantasa Šadžiusa. Podporu mu poskytli vedúci kabinetu
Mindaugas Pakštys, atašé kabinetu Matthias Blaas, riaditeľka Joanna Metaxopoulou,
hlavná manažérka Valeria Rota, vedúci úlohy Leonidas Tsonakas, audítori
Carlos Soler Ruiz a Nadiya Sultan a právna poradkyňa Andreea-Maria Feipel-Cosciug.
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