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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 príspevky ex ante do SRF sú predmetom značného nárastu počtu 
prebiehajúcich súdnych konaní. Za rozpočtový rok 2021 Komisia ani Rada neoznámili 
žiadne podmienené záväzky. V nadväznosti na naše odporúčanie z minuloročnej 
správy SRB vypracovala metódu výpočtu podmienených záväzkov týkajúcich sa 
právnych napadnutí príspevkov ex ante a vykázala výrazne nižšiu sumu v porovnaní 
so sumou zverejnenou v účtovnej závierke za rok 2020. SRB nevykázala žiadne 
podmienené záväzky súvisiace s rozhodnutím o riešení krízovej situácie. Nenašli sme 
žiadne dôkazy, ktoré by boli zásadne v rozpore s týmto posúdením SRB. 
Poznamenávame však, že niektoré súdne konania v súvislosti s príspevkom ex ante 
do SRF, zamerané na konkrétne aspekty výpočtov SRB a riziko úbytku hospodárskych 
zdrojov, boli v niektorých prípadoch posúdené ako možné. 
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Zhrnutie 
I Dvor audítorov má právny záväzok každoročne podávať správu o všetkých 
podmienených záväzkoch Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, Komisie a Rady 
vzniknutých pri plnení ich úloh v oblasti riešenia krízových situácií. Posúdili sme, 
či Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Komisia a Rada zverejnili svoje finančné 
riziká prostredníctvom primeraných podmienených záväzkov a rezerv. V čase 
uzatvorenia účtovnej závierky za rok 2021 v júni 2021 prebiehali na súdoch EÚ, ako 
aj na vnútroštátnej úrovni, rôzne súdne konania voči Jednotnej rade pre riešenie 
krízových situácií a Komisii (ale nie voči Rade) v súvislosti s ich úlohami pri riešení 
krízových situácií. 

II V júni 2022 na úrovni EÚ prebiehalo 95 vecí v súvislosti s riešením krízovej situácie 
Banco Popular Español, ktorá nastala v roku 2017. Spomedzi nich Všeobecný súd 
pôvodne určil šesť pilotných vecí, ktoré sa majú riešiť prednostne. Tieto boli odvtedy 
zamietnuté, ako aj jedno súvisiace odvolanie. Okrem toho na vnútroštátnej úrovni 
stále prebieha 919 správnych konaní a súdnych konaní týkajúcich sa riešenia krízovej 
situácie banky Banco Popular Español. Na Všeobecnom súde prebiehali aj dve súdne 
konania o zrušenie rozhodnutí SRB o neriešení krízovej situácie. 

III Jednotná rada pre riešenie krízových situácií nezverejnila podmienené záväzky 
súvisiace s týmito 95 vecami, keďže sa domnieva, že súvisiace riziko je málo 
pravdepodobné. V súvislosti s príslušnými vnútroštátnymi konaniami SRB zverejnila 
povahu podmienených záväzkov spojených s týmito súdnymi spormi, ale nedokáže 
vyčísliť ich možný finančný vplyv. 

IV Jednotná rada pre riešenie krízových situácií vyberá od bánk príspevky ex ante 
do jednotného fondu na riešenie krízových situácií, ktoré možno použiť na podporu 
riešenia krízových situácií bánk. V júni 2021 prebiehalo na úrovni EÚ 63 žalôb proti 
rozhodnutiam o príspevkoch ex ante. V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora z júla 
2022 a naše odporúčanie zo správy za rok 2020 Jednotná rada pre riešenie krízových 
situácií vypracovala novú metódu výpočtu s cieľom lepšie zverejňovať skutočné 
finančné riziko týchto konaní. V dôsledku toho zverejnila podmienené záväzky vo výške 
5,5 mil. EUR týkajúce sa možných úhrad z jednotného fondu na riešenie krízových 
situácií. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií okrem toho zverejnila 
podmienené záväzky vo výške 2,55 mil. EUR súvisiace s možnou náhradou súdnych 
trovov. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií nezverejnila žiadne podmienené 
záväzky v súvislosti so súdnymi konaniami proti rozhodnutiam o príspevku ex ante 



 6 

 

prebiehajúcim na vnútroštátnej úrovni, pretože riziko považuje za málo 
pravdepodobné. 

V 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 
s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií. Komisia nezverejnila žiadne 
podmienené záväzky, keďže súvisiacu pravdepodobnosť úbytku hospodárskych zdrojov 
posúdila ako málo pravdepodobnú. Poznamenávame, že Všeobecný súd 1. júna 2022 
zamietol všetky prebiehajúce pilotné veci. Rada nebola v súvislosti so svojimi úlohami 
pri riešení krízových situácií účastníkom žiadnych súdnych konaní, a preto nezverejnila 
žiadne podmienené záväzky. 

VI Na základe vykonaných postupov, získaných dôkazov a informácií dostupných 
pri uzatvorení účtovnej závierky za rok 2021 sme nezistili nič, čo by nás viedlo 
k presvedčeniu, že podmienené záväzky vyplývajúce z plnenia úloh riešenia krízových 
situácií Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, Komisie a Rady boli na základe 
informácií dostupných podstatne nesprávne. 

VII Odporúčame, aby Jednotná rada pre riešenie krízových situácií: 

o žiadala priamo od vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií písomné 
vyhlásenia o vnútroštátnych konaniach, 

o spresnila metódu na vyčíslenie podmienených záväzkov súvisiacich s vyrovnaním 
súdnych trovov, 

o zlepšila zverejňovanie podmienených záväzkov v tých prípadoch, keď sa riziko 
vyplatenia z jednotného fondu na riešenie krízových situácií posúdi ako možné, 
ale finančnú expozíciu nemožno spoľahlivo odhadnúť. 
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Úvod 
01 Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) vznikol na základe 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 (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 (SRB) je hlavným aktérom v rámci tohto mechanizmu 
a orgánom pre riešenie krízových situácií všetkých významných bánk1 a menej 
významných cezhraničných bankových skupín vytvorených v eurozóne2. 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, Komisia 
a v niektorých prípadoch Rada EÚ (Rada)3. Za určitých okolností možno jednotný fond 
na riešenie krízových situácií (SRF, pozri bod 12) 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. 

  

                                                        
1 Pojem „banka“ v tejto správe odkazuje na subjekty vymedzené v článku 2 nariadenia 

o SRM. 
2 Zoznam bánk, pre ktoré je SRB orgánom pre riešenie krízových situácií. 
3 Článok 18 nariadenia o SRM. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
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Rozsah auditu a audítorský prístup 

Rozsah auditu 

04 V tejto audítorskej správe sme posudzovali, či SRB, Komisia a Rada náležite 
zverejnili finančné riziká vyplývajúce z ich úloh podľa nariadenia o SRM4, najmä 
podmienené záväzky a rezervy. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách sme 
posúdili všetky tvrdenia týkajúce sa príslušných zverejnení o rezervách 
aj podmienených záväzkoch za rozpočtový rok 2021. 

05  Okrem podmienených záväzkov vzniknutých v priebehu roka 2021 je účtovník 
povinný zohľadniť aj všetky príslušné informácie získané do dátumu predloženia 
konečnej účtovnej závierky5. Na predloženie pravdivej a presnej účtovnej závierky 
môžu byť teda potrebné úpravy alebo zverejnenie ďalších údajov a môže to zahŕňať 
aj údaje získané do uzatvorenia účtovnej závierky v júni 2022. Konečnú účtovnú 
závierku k 31. decembru 2021 predložili: 

o SRB 15. júna 2022, 

o Komisia 17. júna 2022, 

o Rada 7. júna 2022. 

06 Vykonali sme aj audit ročnej účtovnej závierky SRB6, Komisie a Rady7 
za rozpočtový rok 2021. Výsledky týchto auditov sa predkladajú v iných správach. 

07 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. 

                                                        
4 Článok 92 ods. 4 nariadenia o SRM. 
5 Článok 98 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/715. 
6 Výročná správa o agentúrach EÚ za rok 2021 (27.10.2022). 
7 Výročné správy za rok 2021 (13.10.2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=SK
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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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. 

08 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. 

09 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 %. 
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Ilustrácia 1 – Hranice pravdepodobnosti pre podmienené záväzky 
a rezervy 

 
Zdroj: Účtovné postupy SRB, Komisie a Rady. 

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 2021 SRB zverejnila 
podmienené záväzky vo výške 5,5 mil. EUR (2020: 5 561,1 mil. EUR) v súvislosti 
s prebiehajúcimi súdnymi konaniami, v prípade ktorých posúdila riziko úbytku 
hospodárskych zdrojov v dôsledku prepočtu príspevkov ako možné. Významný rozdiel 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom je výsledkom novej judikatúry a novej metódy, 
ktorú SRB uplatnila (pozri bod 33). SRB taktiež zverejnila 2,55 mil. EUR (2020: nula) 
v súvislosti s právnymi poplatkami za právne zastupovanie protistrany v týchto veciach 
s pravdepodobnosťou úspešnosti, ktorá bola pre žalobcov posúdená ako možná. 
Všetky zverejnené podmienené záväzky súvisia s príspevkami ex ante do SRF. Podobne 
ako v predchádzajúcich rokoch Komisia nezverejnila žiadne podmienené záväzky. Pre 
náš audit sme vybrali vzorku 46 prebiehajúcich konaní na súdoch EÚ a preskúmali sme 
príslušné spisy. 

Jednotná rada pre 
riešenie krízových 

situácií
Európska 
komisia Rada EÚ

< 10 % < 10 %
< 20 %

>50 % >50 % >50 %

MÁLO PRAVDEPODOBNÝ
MOŽNÝ
PRAVDEPODOBNÝ

≥10 % do ≤50 % ≥20 % do ≤50 % ≥10 % do ≤50 %
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Tabuľka 1 – Prebiehajúce súdne konania proti SRB a Komisii v súvislosti 
s plnením ich úloh podľa nariadenia o SRM k 15. júnu 2022 

S čím vec súvisí Konania 
na súdoch EÚ 

Konania 
na vnútroštátnych súdoch 
alebo správne konania 

Riešenie krízovej situácie Banco 
Popular Español S.A. (BPE) 95 919 

Rozhodnutia o neriešení krízovej 
situácie ABLV a PNB Banca 2 Nevzťahuje sa 

BPE – rozhodnutie podľa zásady, 
že žiadny veriteľ sa nesmie dostať 
do nevýhodnejšieho postavenia 6 Nevzťahuje sa 

Príspevky ex ante 63 711 

Administratívne príspevky 0 Nevzťahuje sa 

SPOLU 166 1 630 
Zdroj: EDA na základe údajov SRB a Komisie k dátumu podpisu účtovnej závierky; okrem konaní, 
v ktorých sa požaduje len prístup k dokumentom, konaní týkajúcich sa ochrany údajov alebo ľudských 
zdrojov, ktoré nie sú relevantné pre úlohy SRB podľa nariadenia o SRM. 

11 Okrem vzorky súdnych konaní naše audítorské dôkazy zahŕňali informácie získané 
prostredníctvom rozhovorov, dokumentáciu SRB, Komisie a Rady, ako aj vyhlásenia 
externých právnikov. Posúdili sme novú metódu, ktorú SRB vypracovala na odhad 
podmienených záväzkov súvisiacich s konaniami o príspevkoch ex ante, a interný 
systém, ktorý SRB zaviedla na monitorovanie konaní na vnútroštátnej úrovni. 
Analyzovali sme aj dôkazy od vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií, 
ako aj verejne dostupné údaje. Okrem toho sme preskúmali dokumentáciu 
súkromného externého audítora SRB zodpovedného za overenie ročnej účtovnej 
závierky SRB8. 

  

                                                        
8 Článok 104 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/715. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=SK
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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 3). Okrem toho môže SRB 
za určitých okolností mimoriadne vyberať aj príspevky ex post.9 Ak je to potrebné, 
finančné zdroje SRF možno použiť na podporu riešenia krízových situácií 
prostredníctvom špecifických nástrojov, ak sú splnené určité podmienky10. 

Ilustrácia 2 – Rozpočet Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií 

 
* Podlieha určitým obmedzeniam. 

Zdroj: EDA na základe nariadenia (EÚ) č. 806/2014. 

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

13 Prvé 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. 
Odvtedy SRB rozhodla v prípade niekoľkých bánk, či sa ich krízová situácia bude riešiť 
alebo či budú predmetom vnútroštátneho konkurzného konania (pozri tabuľku 2). 

                                                        
9 Pozri článok 71 nariadenia o SRM. 

10 Pozri článok 76 nariadenia o SRM. 

FINANCOVANIE

VÝDAVKY

OPERÁCIE
JEDNOTNÝ FOND NA 
RIEŠENIE KRÍZOVÝCH 

SITUÁCIÍ

Administratívne príspevky

Zamestnanci, kancelárie, 
prevádzka SRB

Financovanie riešenia 
krízových situácií*

Príspevky ex ante

Časť I Časť II

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
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V prílohe I sa nachádza krátke zhrnutie pracovných podmienok na Súdnom dvore 
Európskej únie (SDEÚ), ako aj dostupné právne prostriedky nápravy vo veci rozhodnutí 
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ. V prílohe II je znázornené rozhodovanie 
vedúce k riešeniu krízovej situácie banky alebo vnútroštátnemu konkurznému konaniu. 

Tabuľka 2 – Rozhodnutia prijaté SRB 

Dátum Banka Rozhodnutie Dôvod 

7. júna 2017 Banco Popular 
Español S.A. 

Riešenie krízovej 
situácie 

Nedostatok likvidity 
a verejný záujem 

23. júna 2017 

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A. 

Vnútroštátne 
konkurzné konanie 

Nedostatok kapitálu, 
ale žiadny verejný 
záujem 

Veneto Banca 
S.p.A. 

Vnútroštátne 
konkurzné konanie 

Nedostatok kapitálu, 
ale žiadny verejný 
záujem 

24. februára 2018 ABLV Bank, AS Vnútroštátne 
konkurzné konanie 

Záležitosti boja proti 
praniu špinavých peňazí, 
ale žiadny verejný 
záujem 

15. augusta 2019 AS PNB Banka Vnútroštátne 
konkurzné konanie 

Nedostatok kapitálu, 
ale žiadny verejný 
záujem 

1. marca 2022 

Sberbank 
Europe AG 

Vnútroštátne 
konkurzné konanie 

Nedostatok likvidity, 
ale žiadny verejný 
záujem 

Sberbank d.d. Riešenie krízovej 
situácie 

Nedostatok likvidity 
a verejný záujem 

Sberbank 
banka d.d 

Riešenie krízovej 
situácie 

Nedostatok likvidity 
a verejný záujem 

Zdroj: EDA na základe SRB a ECB. 

Žaloby proti rozhodnutiu o riešení krízovej situácie Banco Popular Español 

14 V júni 2017 ECB posúdila BPE ako inštitúciu, ktorá „zlyháva alebo pravdepodobne 
zlyhá“. SRB dospela k záveru, že nebola primeraná vyhliadka na zabránenie zlyhaniu 
BPE akýmikoľvek alternatívnymi opatreniami v rámci súkromného sektora a že riešenie 
krízovej situácie bolo vo verejnom záujme. Došlo k odpísaniu a konverzii kapitálových 
nástrojov a odpredaju banky za 1 EUR. 
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15 Vzhľadom na počet a zložitosť vecí týkajúcich sa riešenia krízovej situácie BPE 
a podobných žalobných dôvodov Všeobecný súd určil šesť pilotných vecí, ktoré sa majú 
riešiť prioritne11, zatiaľ čo všetky ostatné veci boli pozastavené až do vyriešenia 
pilotných vecí. 24. októbra 2019 Všeobecný súd zamietol prvú pilotnú vec a vyhlásil 
žalobu za neprípustnú12. Žalobcovia podali odvolanie na Súdny dvor, ktorý potvrdil 
rozsudok Všeobecného súdu v rozsudku vydanom 4. marca 202113. 

16 1. júna 2022 Všeobecný súd rozhodol o piatich zostávajúcich pilotných veciach 
týkajúcich sa programu riešenia krízovej situácie BPE. Vo všetkých piatich veciach sa 
žalobcovia domáhali zrušenia rozhodnutia o riešení krízovej situácie, zatiaľ čo 
v jednej14 z nich sa žalobca domáhal aj náhrady škody. Všeobecný súd tieto žaloby 
zamietol (pozri rámček 2). 

Rámček 2 

Všeobecný súd zamietol všetky pilotné veci týkajúce sa banky Banco 
Popular 

1. júna 2022 Všeobecný súd zamietol všetky žalobné dôvody uvedené žalobcami 
a SRB vo všetkých veciach uspela. 

Všeobecný súd potvrdil zákonnosť rozhodnutia SRB riešiť krízovú situáciu banky 
Banco Popular Español a rozhodnutia Komisie, ktorým schvália tento program 
riešenia krízovej situácie. Žaloba o náhradu škody bola zamietnutá a žalobcovia 
museli nahradiť súdne trovy SRB a Komisie. 

Všeobecný súd konštatoval, že rozhodnutie SRB o programe riešenia krízovej 
situácie nie je prípravným aktom, ale aktom, ktorý má právne záväzné účinky 
a ktorý možno napadnúť na súdoch EÚ. 

Všeobecný súd objasnil, že proti programu riešenia krízovej situácie prijatého SRB 
možno podať žalobu bez toho, aby sa podala žaloba aj proti rozhodnutiu Komisie, 
ktorým sa tento program schvaľuje. 

                                                        
11 Výročná správa SRB za rok 2020, oddiel 5.4.1. 

12 Vec T-557/17. 

13 Vec C-947/19 P. 

14 Vec T-523/17. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-557/17&language=sk
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-947%252F19P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=T-523/17
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Všeobecný súd považoval svoje preskúmanie za obmedzené vzhľadom na to, 
že program riešenia krízovej situácie je založený na veľmi komplexných 
hospodárskych a technických posúdeniach. 

Pokiaľ ide o tvrdenie15, že ocenenie vykonané nezávislým odhadcom nebolo 
„spravodlivé, obozretné a realistické“, Všeobecný súd dospel k záveru, 
že vzhľadom na časové obmedzenia a dostupné informácie sú s každým 
vykonaným predbežným ocenením spojené určité neistoty a aproximácie. 
Vzhľadom na naliehavosť situácie sa Komisia správne domnievala, že SRB sa 
pri prijímaní programu riešenia krízovej situácie mohla oprieť o toto ocenenie. 

Pokiaľ ide o žaloby o náhradu škody proti SRB a Komisii, Všeobecný súd sa 
domnieval, že žalobcovia nepreukázali, že SRB alebo Komisia konali protiprávne. 
Žalobcovia nepreukázali, že SRB alebo Komisia zverejnili dôverné informácie, 
a teda neporušili ich povinnosť zachovávať služobné tajomstvo. 

17 Proti rozhodnutiam Všeobecného súdu možno podať odvolanie na Súdny dvor, 
obmedzené na právne otázky, do dvoch mesiacov a desiatich dní od oznámenia 
rozhodnutia. Proti rozhodnutiam Všeobecného súdu bolo podaných päť odvolaní 
v štyroch pilotných veciach16. 

18 SRB vo svojej konečnej účtovnej závierke za rok 2021 nezverejnila žiadne 
podmienené záväzky v dôsledku prebiehajúcich vecí týkajúcich sa riešenia krízovej 
situácie BPE. Hoci je ťažké predpovedať výsledok týchto súdnych konaní z dôvodu 
zložitosti uplatniteľného právneho rámca, ako aj novosti nastolených otázok 
a nedostatku príslušnej judikatúry, nenašli sme žiadne dôkazy, ktoré by boli v rozpore 
s rozhodnutím SRB nezverejniť žiadne podmienené záväzky vo svojej účtovnej závierke 
za rok 2021. 

Žaloby proti rozhodnutiu nevykonať konečné ex post ocenenie Banco Popular 
Español 

19 Proti SRB boli podané tri žaloby o neplatnosť z dôvodu neexistencie konečného 
ex post ocenenia, pričom všetky boli Všeobecným súdom zamietnuté ako 
neprípustné17. V rozsudkoch vydaných 21. decembra 2021 Súdny dvor v odvolacom 
konaní proti dvom z týchto uznesení18 konštatoval, že Všeobecný súd správne dospel 

                                                        
15 Článok 20 ods. 10 nariadenia č. 806/2014. 

16 Vec C-448/22 P, vec C-535/22 P, vec C-539/22 P, vec C-541/22 P a vec C-551/22 P. 
17 Veci T-2/19, T-599/18 a T-512/19. 
18 Veci C-874/19 P a C-934/19 P. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-448%252F22P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=3159758
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219287&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260268&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
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k záveru, že za okolností prejednávaných vecí by ex post hodnotenie v žiadnom prípade 
nemalo vplyv na právne postavenie odvolateľky. Takisto dospel k záveru, že nástroj 
odpredaja obchodnej činnosti nie je jednou zo situácií stanovených v článku 20 ods. 12 
nariadenia o SRM, v ktorej sa môže vyplatiť náhrada na základe konečného ex post 
ocenenia. 

20 SRB vo svojej konečnej účtovnej závierke za rok 2021 nezverejnila žiadne 
podmienené záväzky súvisiace s prípadmi konečného ex post ocenenia. Vzhľadom 
na rozsudky Súdneho dvora z 21. decembra 2021 a rozsudok Všeobecného súdu 
z 1. júna 2022 (pozri rámček 2), v ktorých sa opakuje odôvodnenie Súdneho dvora, sme 
nenašli žiadne dôkazy, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutím SRB nezverejniť v tejto 
súvislosti žiadne podmienené záväzky. 

Žaloby proti rozhodnutiu o riešení krízovej situácie banky Banco Popular Español 

21 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 súd19. Preto je dôležité, aby SRB 
vedela o súdnych konaniach o náhradu škody vedených proti vnútroštátnym orgánom 
pre riešenie krízových situácií v zúčastnených členských štátoch. 

22 Po tom, ako Komisia schválila program riešenia krízovej situácie BPE, španielsky 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií – Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) – vydal vykonávacie rozhodnutie v júni 201720. 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 nárokoch21. 

23 Ako vyplýva zo správy z júna 2022, FROB dostal 118 administratívnych odvolaní 
proti uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu a všetky zamietol alebo vyhlásil 
za neprípustné. FROB takisto dostal 1 073 žiadostí o začatie administratívneho konania 
o mimozmluvnej zodpovednosti štátu v zmysle španielskeho vnútroštátneho práva. 
Z nich FROB zamietol 414 nárokov na náhradu škody. Navrhovatelia podali 260 

                                                        
19 Článok 87 ods. 4 nariadenia o SRM. 
20 Rozhodnutie prijaté riadiacim výborom FROB dňa 7. júna 2017 týkajúce sa Banco Popular 

Español S.A. 
21 Článok 28 ods. 1 písm. b) bod iii) nariadenia o SRM. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
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súdnych konaní proti FROB, všetky však boli pozastavené správnou komorou 
španielskeho najvyššieho súdu. 

24 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 260 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 vrátiť22. SRB nepožiadala FROB o vyhlásenie, v ktorom by bola 
posúdená pravdepodobnosť úbytku zdrojov, pred dokončením ročnej účtovnej 
závierky za rok 2021. V nadväznosti na našu žiadosť si SRB vyžiadala a získala 
vyhlásenie. SRB zverejnila povahu podmienených záväzkov spojených s týmto súdnym 
sporom, ale domnieva sa, že nemôže vyčísliť finančný vplyv. Nenašli sme žiadne 
dôkazy, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutím SRB nezverejniť v tejto súvislosti žiadne 
podmienené záväzky. 

Žaloby proti rozhodnutiam o neriešení krízových situácií 

25 V máji 2018 boli Všeobecnému súdu predložené dve veci proti rozhodnutiu SRB 
neprijať žiadne opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k ABLV Bank AS a jej 
dcérskej spoločnosti ABLV Bank Luxembourg. Na účely ročnej účtovnej závierky za rok 
2021 SRB trvá na svojom stanovisku, že v súvislosti s týmito vecami neexistuje riziko 
úbytku hospodárskych zdrojov23, a preto nezverejnila žiadne podmienené záväzky24. 
Všeobecný súd skutočne do 6. júla 2022 zamietol obe veci, pričom však v súlade 
s predchádzajúcou judikatúrou dospel k záveru25, že rozhodnutie neprijať nástroje 
na riešenie krízovej situácie úverovej inštitúcie je napadnuteľným aktom. Všeobecný 
súd sa domnieval, že vzhľadom na mieru právomoci, ktorou disponuje SRB, sa 
nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď dospela k záveru, že žalobkyňa 
zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá. Okrem toho dospel k záveru, že SRB sa mohla 
opierať o posúdenie ECB, že banka „zlyhá alebo pravdepodobne zlyhá“, aby overila, 
že neexistujú žiadne reálne vyhliadky, že iné alternatívne opatrenia by mohli zabrániť 

                                                        
22 Článok 87 ods. 4 nariadenia o SRM. 
23 Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový 

rok 2021, s. 41. 
24 Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový 

rok 2021, s. 41. 
25  Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. mája 2020 vo veci T-282/18 SRV v. Ernests Bernis a i., 

a rozsudok zo 6. júla 2022 vo veci T-280/18 SRB v. ABLV Bank AS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=T-282/18&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-280%252F18&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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jej zlyhaniu v primeranej lehote. ABLV Bank AS bola zaviazaná na náhradu trov konania 
SRB. 

26 Okrem toho SRB v auguste 2019 dospela k záveru, že riešenie krízovej situácie 
banky AS PNB Banka nebolo potrebné vo verejnom záujme na základe posúdenia ECB, 
že banka „zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá“. Rozhodnutie neprijať program riešenia 
krízovej situácie napadla banka aj niektorí z jej akcionárov na Všeobecnom súde. V máji 
2022 Všeobecný súd rozhodol prerušiť konanie až do vydania právoplatných 
rozhodnutí v súvisiacich veciach26. SRB naďalej posudzuje pravdepodobnosť úbytku 
hospodárskych zdrojov ako málo pravdepodobnú, a preto nezverejnila žiadne 
podmienené záväzky v účtovnej závierke za rok 202127. Nenašli sme žiadne dôkazy, 
ktoré by boli v rozpore s posúdením SRB. 

27  V nadväznosti na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine uložili EÚ a USA niektorým 
ruským bankám sankcie. Sberbank d.d. v Chorvátsku a Sberbank banka d.d. v Slovinsku 
sa považovali za banky, ktoré „zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú“ z dôvodu 
zhoršenia ich stavu likvidity28. V dôsledku toho sa SRB rozhodla prijať program riešenia 
krízovej situácie Sberbank d.d. a Sberbank banka d.d. V rámci príslušného programu 
riešenia krízovej situácie sa SRB rozhodla previesť všetky akcie vydané Sberbank d.d. 
a Sberbank banka d.d. na Hrvatska Poštanska Banka d.d. a Nova ljubljanska banka d.d.; 
SRB sa tiež rozhodla neprijať program riešenia krízovej situácie v súvislosti 
so spoločnosťou Sberbank Europe AG. Až do podpísania konečnej účtovnej závierky 
SRB za rok 2021 sa proti tomuto uzneseniu nezačalo žiadne súdne konanie. SRB preto 
nezverejnila žiadne podmienené záväzky ani rezervy29. Následne však Sberbank Europe 
a Sberbank of Russia začali niekoľko konaní proti SRB, Komisii a Rade.30 Tieto veci preto 
bude potrebné zohľadniť v účtovnej závierke za rok 2022. 

                                                        
26 T-275/19 PNB Banka/ECB, T-301/19 PBN Banka/ECB a T-330/19 PNB Banka/ECB. 
27 Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový 

rok 2021, s. 41. 
28 Posúdenie ECB inštitúcií, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú, 28. február 2022. 
29 Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový 

rok 2021, s. 47. 
30 Veci T-450/22, T-523/22, T-524/22, T-525/22, T-526/22, T-527/22, T-571/22, T-572/22. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.en.html
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-275%252F19&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-301%252F19&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-330%252F19&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.en.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-450%252F22&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=289957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=SK
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Podmienené záväzky súvisiace so zásadou, že žiadny veriteľ sa nesmie 
dostať do nevýhodnejšieho postavenia 

28 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, musí 
byť každému veriteľovi, s ktorým by sa pri bežnom konkurznom konaní zaobchádzalo 
lepšie, vyplatené odškodné zo SRF. Na posúdenie zaobchádzania s veriteľmi 
a akcionármi sa musí vykonať ocenenie rozdielu v zaobchádzaní. V súvislosti so šiestimi 
prebiehajúcimi vecami týkajúcimi sa zásady neznevýhodnenia veriteľa v roku 2021 
nedošlo k žiadnemu novému vývoju. Pozri našu správu za rok 2020. 

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

29 Banky v bankovej únii sú zo zákona povinné prispievať do SRF (pozri rámček 3 
a prílohu III) na základe svojho individuálneho rizikového profilu vypočítaného 
metódou stanovenou v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/63 a cieľovej 
úrovne vypočítanej SRB. 

Rámček 3 

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 80 mld. EUR. Ročné príspevky oznámené 2 896 bankám 
v roku 2022 predstavovali 13,67 mld. EUR. Vrátane príspevkov ex ante z cyklu 
na rok 2022 budú dostupné finančné prostriedky fondu dosahovať približne 
66 mld. EUR. 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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Poznámka: Rozdiel sa zohľadňuje každoročne až do roku 2023. 

Členské štáty Európskeho mechanizmu pre stabilitu podpísali 27. januára 
a 8. februára 2021 dohodu, ktorou sa mení zmluva o Európskom mechanizme 
pre stabilitu. Zmeny zahŕňajú zabezpečovací mechanizmus pre SRF, ktorý by podľa 
návrhu rozhodnutia Rady guvernérov poskytoval úverovú linku až do výšky 
nominálneho stropu 68 mld. EUR31. Reformovaná zmluva nadobudne platnosť, 
keď ju ratifikujú parlamenty všetkých 19 členov Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu32. 

Zdroj: SRB, Európsky mechanizmus pre stabilitu. 

Podmienené záväzky vyplývajúce z konaní o príspevkoch ex ante na úrovni EÚ 

30 V čase podpísania konečnej účtovnej závierky SRB za rok 2021 prebiehalo 63 
konaní týkajúcich sa príspevkov ex ante (2020: 44 konaní) proti SRB na Všeobecnom 
súde (62) a na Súdnom dvore (1). Neboli podané žiadne žaloby proti rozhodnutiam SRB 
o príspevkoch ex ante na rok 2022. Po podpísaní účtovnej závierky bolo podaných 24 
žalôb proti príspevkom ex ante na rok 202233 (pozri ilustráciu 3). Tieto veci preto bude 
potrebné zohľadniť v účtovnej závierke za rok 2022. 

                                                        
31 Európsky mechanizmus pre stabilitu 

32 Dohoda, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu. 

33 Vec T-347/21 podaná 21. júna 2021 bola prvou žalobou podanou na rozhodnutie SRB 
o príspevkoch ex ante za rok 2021. 
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https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty-amending-agreement
https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer?_sm_au_=iVVDSDkfWT1DMWkNVkFHNKt0jRsMJ
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=en
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-347%252F21&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902


 21 

 

Ilustrácia 3 — Prehľad prebiehajúcich konaní v súvislosti s príspevkami 
ex ante pred súdmi EÚ v septembri 2022 

 
Zdroj: SRB. 

31 Vo svojej konečnej účtovnej závierke za rok 2021 SRB zverejnila podmienené 
záväzky súvisiace s príspevkami ex ante vo výške 5,5 mil. EUR (2020: 5 561 mil. EUR) 
v súvislosti s ôsmimi (2020: 41) prebiehajúcimi vecami na Všeobecnom súde34 (pozri 
ilustráciu 4), keďže SRB posúdila riziko úbytku hospodárskych zdrojov v týchto veciach 
ako možné. Zverejnila aj 2,55 mil. EUR v súvislosti s 51 vecami, ktoré zodpovedajú 
súdnym trovom žalobcu, ktoré by SRB musela uhradiť, ak by tak rozhodol SDEÚ. 

                                                        
34 Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový 

rok 2021, s. 39 – 40. 
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https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Ilustrácia 4 – Historický vývoj výšky podmienených záväzkov v účtovnej 
závierke SRB v súvislosti s príspevkami ex ante do SRF 

 
Zdroj: účtovná závierka SRB, 2021: podmienené záväzky vo výške 5 509 446,47 EUR týkajúce sa súdnych 
konaní o príspevkoch ex ante na úrovni EÚ a súdne trovy vo výške 2 550 000,00 EUR v prebiehajúcich 
konaniach. 

32 Významnú zmenu vo vykazovanej sume podmienených záväzkov možno v prvom 
rade pripísať dvom faktorom. Prvým faktorom je zrušenie rozhodnutia SRB 
o príspevkoch ex ante na rok 2017 Súdnym dvorom a výsledné objasnenie platnosti 
právneho rámca pre príspevky ex ante (pozri bod 42 a rámček 5). Tým sa výrazne 
znížilo finančné riziko vyplatenia prostriedkov zo SRF. Namiesto toho SRB zverejnila 
podmienené záväzky týkajúce sa právnych nákladov súvisiacich s procesnými chybami. 
Druhým faktorom je nová metóda SRB založená na našom predchádzajúcom 
odporúčaní35 na odhad podmienených záväzkov (pozri bod 35) v prípadoch, keď sa 
pravdepodobnosť úbytku hospodárskych zdrojov zo SRF považuje za možnú a možno ju 
spoľahlivo vyčísliť. 

                                                        
35 Výročná správa o podmienených záväzkoch za rok 2020, odporúčanie 1, s. 43. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SK.pdf
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33 SRB vo svojej účtovnej závierke za rok 2020 vykázala celkovú hodnotu príspevkov 
ex ante ako podmienených záväzkov v sporných veciach z dôvodu neistoty týkajúcej sa 
prístupu Súdneho dvora k platnosti právneho rámca v nadväznosti na rozsudok 
Všeobecného súdu v roku 202036. SRB vo svojej účtovnej závierke za rok 2021 
prostredníctvom novej metódy zverejnila odhadovaný rozdiel medzi prijatými sumami 
a potenciálnym prepočtom výšky príspevku ex ante na rok 2021 v tých súdnych 
konaniach, v ktorých sa riziko úbytku hospodárskych zdrojov posúdilo ako možné. 

34 Pokiaľ ide o cykly príspevkov ex ante na roky 2016, 2017, 2018, 2019 alebo 2020, 
SRB nezverejnila podmienené záväzky iné ako súdne trovy, keďže riziko úbytku 
hospodárskych zdrojov zo SRF posúdila ako málo pravdepodobné. Tieto konania boli 
obnovené po rozsudkoch Súdneho dvora v troch veciach týkajúcich sa cyklu príspevkov 
na rok 201737. 

Metóda, ktorú SRB použila na výpočet rozdielu medzi pôvodným rozhodnutím 
o príspevku ex ante a potenciálnym revidovaným rozhodnutím pre veci týkajúce sa 
príspevkov ex ante na rok 2021: 

35 Na základe odporúčania EDA38 SRB vypracovala novú metódu výpočtu 
odhadovaného rozdielu v príspevkoch medzi pôvodným rozhodnutím o príspevku 
ex ante a potenciálnym revidovaným rozhodnutím založeným na prepočte 
ovplyvnenom napadnutými ukazovateľmi rizika a procesom úpravy rizika (pozri 
ilustráciu 5 a ilustráciu 6). Nová metóda sa však použila len v tých veciach týkajúcich sa 
príspevkov ex ante na rok 2021, keď sa riziko posúdilo ako možné v závislosti od druhu 
žalobných dôvodov uvedených v príslušných žalobách. Pokiaľ ide o zostávajúce 
prebiehajúce konania týkajúce sa rozhodnutí o príspevkoch ex ante na roky 2016 – 
2021, SRB posúdila riziko ako málo pravdepodobné. Preto neuplatnila novú metódu 
a nevypočítala žiadne podmienené záväzky. 

                                                        
36 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. 
37 Veci C-584/20 P a C-621/20 P, C-663/20 P a C-664/20 P. 

38 Výročná správa o podmienených záväzkoch za rok 2020, odporúčanie 1, s. 43. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SK.pdf
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Ilustrácia 5 – Výpočet príspevku ex ante: určenie rizikového profilu 
inštitúcií 

 
Zdroj: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 tabuľka v odôvodnení 136 rozhodnutia 
SRB/ES/2021/22 a súdne konania týkajúce sa cyklu príspevkov ex ante na rok 2021. 
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Ilustrácia 6 – Kroky vo výpočte koeficientov úpravy rizika 

 
Zdroj: delegované nariadenie (EÚ) 2015/63 a súdne konania týkajúce sa cyklu príspevkov ex ante na rok 
2021. 

36 Niektorí žalobcovia tvrdia, že vzhľadom na to, že patria do schémy 
inštitucionálneho zabezpečenia (IPS), mala by sa im poskytnúť rovnaká ochrana bez 
ohľadu na ich veľkosť, podnikateľskú činnosť alebo rizikový profil. Okrem toho tvrdia, 
že regulačný rámec je nezákonný, keďže SRB umožňuje v rozpore so všeobecnými 
zásadami práva Únie stanoviť rôzne ukazovatele schémy inštitucionálneho 
zabezpečenia a neprimerane uplatňovať multiplikátory úpravy rizika na koeficient IPS. 
Vzhľadom na novosť a zložitosť týchto nastolených otázok SRB posúdila riziko 
negatívneho výsledku konaní, ktoré by mohli viesť k úbytku hospodárskych zdrojov, 
ako možné a vypočítala podmienený záväzok v príslušných prípadoch. 

37 Sú aj konania, v ktorých žiadatelia poukazujú na porušenie delegovaného 
nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 zo strany SRB, pokiaľ ide o posúdenie celkovej pozície 
derivátového rizika v rámci ukazovateľa rizika „obchodné činnosti, podsúvahové 
expozície, deriváty, zložitosť a riešiteľnosť krízovej situácie“ a uplatňovanie 
multiplikátora úpravy rizika. SRB posúdila riziko úbytku hospodárskych zdrojov ako 
možné a vypočítala podmienené záväzky. 

Výpočet hrubých ukazovateľov na základe informácií 
predložených bankami prostredníctvom ich formulárov na 
oznamovanie údajov

Hodnotenie rizika bánk na základe hrubých ukazovateľov 
a zoskupovanie bánk do košov („diskretizácia“) 

Zmena stupnice hrubých ukazovateľov tak, aby ich 
hodnota bola v rozmedzí od 1 do 1000

Zahrnutie znamienok hrubých ukazovateľov (±) a zmena 
stupnice na transformované ukazovatele rizika (TRI)

Agregácia TRI všetkých ukazovateľov rizika do jedného 
zloženého ukazovateľa založeného na váhach ukazovateľov 
rizika a pilieroch rizika vymedzených v článku 7 
delegovaného nariadenia

Stanovenie multiplikátora upraveného podľa rizika na 
úroveň od 0,8 do 1,5 prostredníctvom zmeny stupnice 
zloženého ukazovateľa

SRB tvrdí – a Súdny dvor to 
uznal –, že pokiaľ ide o 
kroky 2, 4 a 6, vychádza z 
dôverných údajov iných 
bánk a ak by tieto údaje 
sprístupnila, porušila by 
obchodné tajomstvo

Kroky úpravy rizika v 
sporných prípadoch ex 
ante v roku 20211

2
3
4

5
6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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38 V iných veciach sa spochybňuje výklad delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/63 
zo strany SRB z dôvodu, že pri výpočte nezohľadnila niektoré ukazovatele rizika, 
konkrétne vlastné zdroje a oprávnené záväzky držané nad „minimálnu požiadavku 
na vlastné zdroje a oprávnené záväzky“, „ukazovateľ čistého stabilného financovania“ 
a čiastkové ukazovatele „komplexnosti“ a „riešenia krízovej situácie“ (pozri ilustráciu 5 
a ilustráciu 4 a glosár). SRB skutočne nezohľadnila tieto ukazovatele rizika vo svojom 
výpočte, pričom uviedla nedostatok porovnateľných údajov za všetky banky a potrebu 
rovnakého zaobchádzania s nimi. SRB napríklad nemohla vypočítať nadmerné 
„minimálne požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky“ dostupné pre všetky 
banky, keďže SRB a vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií zatiaľ 
nestanovili záväzné ciele týkajúce sa „minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje 
a oprávnené záväzky“ pre všetky banky v ich príslušnej pôsobnosti. Na túto záležitosť 
sme poukázali v predchádzajúcich správach39. Hoci SRB posúdila celkové riziko úbytku 
hospodárskych zdrojov v niektorých prípadoch ako možné, nezverejnila žiadne 
podmienené záväzky týkajúce sa konkrétnych hmotnoprávnych žalobných dôvodov 
z dôvodu nedostupnosti relevantných údajov (pozri rámček 4). Okrem toho 
do účtovnej závierky nezahrnula dôvod nezverejnenia súvisiacich podmienených 
záväzkov. 

Rámček 4 

Ukazovatele rizika napadnuté bankami, pre ktoré SRB nevypočítala 
finančnú expozíciu 

Štandardné vykazovanie „ukazovateľa čistého stabilného financovania“ sa začalo 
uplatňovať ako podstatná prudenciálna požiadavka v júni 202140. Nariadením (EÚ) 
2019/876 sa zavádza požiadavka na dohľad nad ukazovateľom čistého stabilného 
financovania vo výške 100 % platná od 28. júna 202141. Pred týmto dátumom 
nebol k dispozícii žiadny záväzný harmonizovaný štandard ukazovateľa čistého 
stabilného financovania. SRB sa preto rozhodla, že ho nepoužije na cyklus ex ante 
na rok 2021. SRB bude uplatňovať ukazovateľ čistého stabilného financovania 
počnúc cyklom príspevkov ex ante na rok 2023. 

                                                        
39 Osobitná správa 23/2017, odporúčanie 2 písm. a) a osobitná správa 01/2021, bod 73. 
40 EBA/ITS/2020/05 Konečný návrh vykonávacích technických predpisov o požiadavkách 

na vykazovanie na účely dohľadu pre inštitúcie podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 
41 Odôvodnenie 45 – 48, článok 2 ods. 4 a článok 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/876. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=57531
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=SK
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Vo všetkých prípadoch, ktoré zahŕňajú žalobné dôvody týkajúce sa ukazovateľa 
rizika „záväzky držané nad rámec minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje 
a oprávnené záväzky“, SRB nemohla vypočítať rozdiel v príspevkoch medzi 
pôvodnými rozhodnutiami o príspevkoch ex ante a prípadným revidovaným 
rozhodnutím. SRB teda nevyčíslila žiadne podmienené záväzky v týchto veciach, 
pokiaľ ide o príslušné žalobné dôvody. 

SRB uviedla, že uplatňovaním ukazovateľa rizika „vlastné zdroje a oprávnené 
záväzky držané nad rámec minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené 
záväzky“ len v prípade tých inštitúcií, pre ktoré už boli stanovené minimálne 
požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, by sa porušila zásada 
rovnakého zaobchádzania. 

Podobne, pokiaľ ide o čiastkové ukazovatele „komplexnosti“ a „riešenia krízovej 
situácie“, údaje nie sú k dispozícii v harmonizovanej podobe pre všetky inštitúcie 
v zúčastnených členských štátoch za referenčný rok 2019 (cyklus príspevkov 
ex ante na rok 2021). SRB preto usúdila, že tieto čiastkové ukazovatele nemôže 
uplatniť na cyklus ex ante na rok 2021. 

39 Vzhľadom na vysokú úroveň neistoty a zložitý regulačný rámec sme dospeli 
k záveru, že uplatňovanie novej metódy na odhad podmienených záväzkov v prípadoch 
príspevkov ex ante zlepšilo presnosť zverejňovanej sumy. 

Vývoj vo veciach týkajúcich sa rozhodnutí SRB o príspevkoch ex ante na rok 2016 

40 V septembri 2019 podala banka NRW odvolanie42 proti rozsudku Všeobecného 
súdu z júna 2019 vo veci T-466/16, ktorý žalobu zamietol ako neprípustnú. V októbri 
2021 Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu a vrátil vec Všeobecnému súdu 
na rozhodnutie vo veci samej. SRB posúdila riziko v tomto prípade ako málo 
pravdepodobné a nezverejnila žiadne podmienené záväzky. Nenašli sme žiadne 
dôkazy, ktoré by boli v rozpore s týmto posúdením SRB. 

Vývoj vo veciach týkajúcich sa revidovaných rozhodnutí SRB o príspevkoch ex ante 
na rok 2016 

41 Dňa 28. novembra 2019 Všeobecný súd zrušil rozhodnutia SRB o príspevkoch 
ex ante na rok 2016 v prípade troch bánk z procedurálnych dôvodov43. Keďže výpočet 
zostal platný, SRB vydala nové rozhodnutie o sporných príspevkoch ex ante na rok 

                                                        
42 Vec C-662/19 P. 
43 Vec T-365/16, spojené veci T-377/16, T-645/16 a T-809/16, ako aj vec T-323/16. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-662%252F19P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-365%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-377%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-645%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-809%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-323%252F16&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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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 obnovil konania v troch veciach44 
po vydaní rozsudkov Súdneho dvora v troch prebiehajúcich konaniach o príspevkoch 
ex ante na rok 201745. SRB posúdila riziko v týchto prípadoch ako málo pravdepodobné 
a nezverejnila žiadne podmienené záväzky. Nenašli sme dôkazy, ktoré by boli v rozpore 
s týmto posúdením SRB. 

Vývoj vo veciach týkajúcich sa rozhodnutí o príspevkoch ex ante na rok 2017 

42 Veľká komora Súdneho dvora 15. júla 2021 zrušila rozsudok Všeobecného súdu 
v jednej veci46. Súdny dvor zrušil rozhodnutie SRB o príspevku ex ante z dôvodu 
nedostatočného odôvodnenia a potvrdil platnosť napadnutých ustanovení 
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/6347. Po tomto rozsudku SRB vydala nové 
rozhodnutie o príspevkoch ex ante 15. decembra 2021. Banka požiadala o zrušenie 
tohto nového rozhodnutia 15. marca 202248. SRB podala odvolanie aj proti ďalším 
dvom rozsudkom Všeobecného súdu z 23. septembra 2020 a Súdny dvor vydal 
rozhodnutie 3. marca 202249 (pozri rámček 5). 

                                                        
44 Veci T-336/20,T-339/20 a T-499/20. 

45 Veci C-584/20 P a C-621/20 P, C-663/20 P a C-664/20 P. 
46 Rozsudok z 23. Septembra 2020, vec T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/SRB. 
47 Veci C-584/20 P a C-621/20 P Komisia/Landesbank Baden-Württemberg a SRB/ 

Landesbank Baden-Württemberg. 
48 Vec T-142/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB. 

49 Veci C-663/20 P, SRB/Hypo Vorarlberg Bank a C-664/20 P, SRB/Portigon a Komisia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=EN&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-336%252F20&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-339%252F20&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=T-499/20&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=T-411/17
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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Rámček 5 

Všeobecné dôsledky rozsudkov Súdneho dvora z 3. marca 2022 
vo veci rozhodnutia SRB o príspevkoch ex ante na rok 2017 

Súdny dvor zrušil rozhodnutie SRB o príspevku ex ante na rok 2017, pokiaľ ide 
o dve banky50, v súlade so stanoviskom, ktoré zaujal Súdny dvor vo svojom 
predchádzajúcom rozsudku z 15. júla 2021. Súdny dvor to objasnil nasledovne: 

1) rozhodnutie SRB o príspevkoch ex ante na rok 2017 a jeho príloha boli riadne 
overené; 

2) rozhodnutie SRB o príspevku ex ante na rok 2017 nebolo dostatočne 
odôvodnené, ale jej povinnosť uviesť dôvody musí byť vyvážená povinnosťou 
chrániť dôverné údaje iných bánk. Pokiaľ ide o rozsah povinnosti SRB uviesť 
dôvody, odkazujeme na príslušný rozsudok a uznesenia Súdneho dvora.51  

Súdny dvor zachoval účinky zrušeného rozhodnutia SRB o príspevkoch ex ante 
na rok 2017 vo vzťahu k obom bankám maximálne 6 mesiacov až do nadobudnutia 
účinnosti nového rozhodnutia SRB týkajúceho sa cyklu príspevkov ex ante na rok 
2017. 

Vývoj vo veciach týkajúcich sa cyklov príspevkov ex ante na roky 2018 – 2020 

43 V jednej z vecí týkajúcej sa cyklov príspevkov na rok 2018, ktoré boli podané 
na Všeobecný súd (T-758/18, ABLV Bank/SRB), SRB posúdila riziko zrušenia ako málo 
pravdepodobné a nezverejnila žiadne podmienené záväzky. To je v súlade 
so zamietnutím žaloby Všeobecným súdom z januára 2021, proti ktorému banka 
podala v marci 2021 odvolanie52. V septembri 2022 Súdny dvor zamietol odvolanie. 

44 SRB však usúdila, že je možné, že všetky ostatné veci týkajúce sa jej rozhodnutí 
o príspevkoch ex ante v súvislosti s cyklom príspevkov na roky 2018, 2019 a 2020 budú 
zrušené z procesných dôvodov nedostatočnej motivácie, pretože v plnej miere 
nespĺňali normy odôvodnenia stanovené Súdnym dvorom v troch odvolacích 
konaniach (pozri bod 42). V týchto veciach sa SRB domnieva, že ani v prípade 
opätovného prijatia rozhodnutí o príspevkoch ex ante na základe rozsudku by to 
nemalo vplyv na výpočet príspevkov ex ante, a to napriek akýmkoľvek existujúcim 
vecným námietkam, keďže rozhodnutia by len napravili odôvodnenie. V takomto 

                                                        
50 Veci T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank/SRB a T-420/17 Portigon AG/SRB a Komisia. 
51 Veci C-584/20 P a C-621/20 P, odsek 137, C-663/20 P, odsek102 and C-664/20 P, odsek 105. 

52 Vec C-202/21 P ABLV Bank/SRB. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-414%252F17&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-420%252F17&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-202%252F21P&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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prípade by výpočet príspevkov ex ante mohol byť v budúcnosti stále ovplyvnený, 
ale len vtedy, ak by sa príslušné banky rozhodli odvolať sa a vzniesť vecné námietky 
proti opätovne vydaným rozhodnutiam. Vo veciach z rokov 2018, 2019 a 2020 preto 
SRB posúdila riziko úbytku hospodárskych zdrojov zo SRF vyplývajúceho z týchto vecí 
ako málo pravdepodobné s výnimkou súdnych trovov a neuplatnila novú metódu. Pre 
porovnanie, vo veciach z roku 2021, ktoré boli posúdené ako možné, SRB uplatnila 
novú metódu, keďže zastávala názor, že je odôvodnené predpokladať, že súdy EÚ 
rozhodnú o ich merite v súvislosti s výpočtom príspevkov ex ante. 

45 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 za rok 2021. 

Vývoj vo veciach týkajúcich sa cyklu príspevkov ex ante na rok 2021 

46 Na zrušenie rozhodnutia o príspevku ex ante na rok 2021 bolo podaných 
dvadsaťdva žalôb, ktoré stále prebiehajú na Všeobecnom súde. Vo veciach, pri ktorých 
sa riziko úbytku hospodárskych zdrojov posúdilo ako možné, SRB uplatnila novú 
metódu a vypočítala podmienený záväzok (pozri body 35 – 39). 

47 Nenašli sme žiadne dôkazy, ktoré by boli v rozpore s posúdením SRB, pokiaľ ide 
o pravdepodobnosť úbytku hospodárskych zdrojov vo veciach z roku 2021. 

Vec týkajúca sa neodvolateľných platobných záväzkov 

48 Všeobecný súd prejednáva ďalšiu vec53 týkajúcu sa výkladu článku 7 ods. 3 
vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/81 v rámci dohôd o neodvolateľných 
platobných záväzkoch uzatvorených so SRB. Žalobkyňa, ktorá ukončila svoju činnosť 
ako úverová inštitúcia, zastáva názor, že odmietnutie SRB vrátiť sumy vyplatené ako 
hotovostné záruky za neodvolateľné platobné záväzky na sumy z rokov 2015 – 2021 
predstavuje porušenie jej zmluvných povinností. SRB považuje riziko úbytku 
hospodárskych zdrojov zo SRF za málo pravdepodobné. Nenašli sme žiadne dôkazy, 
ktoré by boli v rozpore so závermi SRB. 

Odhad podmienených záväzkov na právne náklady protistrany 

49 SRB vo svojej konečnej účtovnej závierke za rok 2021 po prvýkrát zverejnila 
samostatné podmienené záväzky súvisiace s vyrovnaním nákladov na právne 

                                                        
53 Vec T-688/21 BNP Paribas Public Sector/SRB. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=SK
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-688%252F21&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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zastupovanie protistrany vo veciach, v ktorých považuje pravdepodobnosť úspechu 
pre žiadateľa za možnú (bez toho, aby to nevyhnutne viedlo k vyplateniu zo SRF). SRB 
odhadla celkové právne náklady vo všetkých prebiehajúcich konaniach na 2,55 mil. 
EUR. SRB založila svoj odhad na najnovšom vyrovnaní vo veci podobnej povahy54. 
Analýza SRB však neriešila v dostatočnej miere rozdiely v zložitosti a dĺžke príslušných 
konaní, ktoré majú vplyv na vynaložené právne náklady. 

50 V piatich veciach, v ktorých SRB posúdila pravdepodobnosť úbytku 
hospodárskych zdrojov ako pravdepodobnú, uznala rezervy vo výške 242 750 EUR 
na náklady na právne zastupovanie protistrany. V tejto súvislosti poznamenávame, 
že SRB priamo uhradila platbu na súdne trovy v jednej veci, ktorá bola vyrovnaná 
v januári 2021, bez toho, aby použila príslušnú rezervu pre túto vec v účtovnej závierke 
za rok 2020. 

Podmienené záväzky vyplývajúce z konaní o príspevkoch ex ante na vnútroštátnej 
úrovni 

51 Okrem uvedených prípadov viaceré banky v štyroch členských štátoch (Rakúsko, 
Taliansko, Fínsko a Nemecko) začali správne alebo súdne konania proti rozhodnutiam 
o ich príspevkoch ex ante. Napadnutá suma vo výške 4 712 mil. EUR (pozri tabuľku 3) 
sa týka rozhodnutí o príspevkoch ex ante, ktoré sú predmetom odvolania 
na vnútroštátnej úrovni (702 správnych odvolaní a 9 odvolaní na vnútroštátnych 
súdoch v daných štyroch krajinách). Väčšina konaní sa začala v Nemecku. 
Poznamenávame, že celková sporná suma sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšila. 

52 Napriek rozsudku z decembra 2019, v ktorom Súdny dvor určil, že len Súdny dvor 
môže preskúmať zákonnosť rozhodnutí SRB týkajúcich sa príspevkov ex ante do SRF55, 
stále sú nové veci na vnútroštátnej úrovni. SRB považuje riziko úbytku hospodárskych 
zdrojov v dôsledku konaní vo veci príspevkov ex ante vedených na vnútroštátnej úrovni 
za málo pravdepodobné. SRB preto nezverejnila žiadne podmienené záväzky 
v súvislosti s týmito vecami56. 

                                                        
54 Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový 

rok 2021, s. 41. 

55 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-414/18 z 3. decembra 2019. 

56 Konečná ročná účtovná závierka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií – rozpočtový 
rok 2021, s. 40. 

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221243&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2411217
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-414%252F18&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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Tabuľka 3 – Vývoj napadnutých súm na vnútroštátnej úrovni v súvislosti 
s príspevkami ex ante do SRF 

Príspevok na rok 
Počet 
konaní 

2022 

Napadnuté sumy 

2022 

(mil. EUR) 

Počet 
konaní 

2021 

Napadnuté sumy 

2021 

(mil. EUR) 

2022 3 232 – – 

2021 57 1 402 28 632 

2020 30 679 30 679 

2019 135 646 136 662 

2018 113 566 113 566 

2017 131 559 132 578 

2016 238 544 239 545 

2015 4 84 4 84 

Spolu 711 4 712 682 3 746 
Zdroj: EDA na základe údajov SRB; všetky sumy sú k máju daného roka; zaokrúhlené na najbližší milión. 

53 Hoci SRB vo svojej účtovnej závierke za rok 2021 nezverejnila vnútroštátne 
konania a sporné sumy, pokračovala v monitorovaní vecí predložených vnútroštátnym 
súdom v súvislosti s rozhodnutiami SRB o príspevkoch ex ante. Okrem toho SRB 
v súlade s naším predchádzajúcim odporúčaním57 požiadala vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií o písomné vyhlásenia v mene svojho súkromného 
externého audítora a dostala ich. 

54 Úroveň informácií, ktoré poskytujú vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií, sa výrazne líši. V rámci písomného ubezpečenia jeden vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií uviedol, že vo všetkých veciach okrem vecí z roku 2016, 
ktoré boli posúdené ako málo pravdepodobné, nemohol posúdiť pravdepodobnosť 
zrušenia rozhodnutia o príspevkoch ex ante, ktoré sú predmetom vnútroštátneho 
správneho konania alebo súdneho konania. Ďalší vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií uviedol, že nemôže posúdiť svoje súvisiace veci. A napokon, tretí 
vnútroštátny orgán posúdil svoje veci ako málo pravdepodobné. 

                                                        
57 Výročná správa o podmienených záväzkoch za rok 2020, odporúčanie 2, s. 44. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SK.pdf
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Podmienené záväzky súvisiace s administratívnymi príspevkami 

55 Proti platobným výmerám týkajúcim sa výšky administratívnych príspevkov 
možno podať odvolania na odvolací výbor SRB do šiestich týždňov odo dňa vydania 
oznámenia58. Rozhodnutia odvolacieho výboru možno napadnúť na Všeobecnom súde. 
V roku 2021 banky nepodali žiadne odvolania proti oznámeniam o výške 
administratívnych poplatkov. SRB preto nezverejnila žiadne podmienené záväzky 
v súvislosti s administratívnymi príspevkami. 

Ďalšie informácie 

56 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. Zistili 
sme, že právny tím SRB vykonal interné posúdenie rizík s príslušným odôvodnením 
v každej kategórii sporov a poskytol ho účtovníkovi. Informácie o najnovšom vývoji sa 
pravidelne poskytujú predstavenstvu SRB. 

Časť II: Podmienené záväzky Komisie 

57 Vo svojej účtovnej závierke k 31. decembru 2021 Komisia nezverejnila žiadne 
podmienené záväzky v súvislosti so svojimi úlohami podľa nariadenia o SRM. 

58 Po tom, ako Komisia schválila program riešenia krízovej situácie BPE59, ktorý 
prijala SRB, v júni 2022 na Všeobecnom súde prebiehalo 26 súdnych konaní proti 
Komisii. V štyroch ďalších veciach, v ktorých bola Komisia žalovanou stranou, 
Všeobecný súd vydal 1. júna 2022 rozsudky, ktorými sa veci v celom rozsahu zamietajú 
(pozri rámček 2). V súvislosti s týmito vecami preto nedošlo k žiadnemu úbytku 
hospodárskych zdrojov. 

59 Komisia je tiež žalovanou stranou v dvoch veciach týkajúcich sa príspevkov 
ex ante a vedľajším účastníkom v ďalších spisoch týkajúcich sa príspevkov ex ante. 
Keďže však Komisia nie je zapojená do rozhodovacieho procesu o príspevkoch ex ante, 
nezverejnila žiadne podmienené záväzky. 

                                                        
58 Článok 85 ods. 3 nariadenia o SRM. 
59 Schválenie programu riešenia krízovej situácie Banco Popular Español, S. A (BPE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
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60 Nenašli sme žiadne dôkazy, ktoré by boli v rozpore s posúdením Komisie 
týkajúcim sa prebiehajúceho súdneho konania v súvislosti s úlohou Komisie podľa 
nariadenia o SRM. 

Časť III: Podmienené záväzky Rady 

61 Rada potvrdila, že k 31. decembru 2021 nemala žiadne podmienené záväzky 
vyplývajúce z plnenia jej úloh podľa nariadenia o SRM. 

62 Do júna 2022 Rada nebola zapojená do žiadneho rozhodovania v súvislosti 
s riešením krízových situácií. 
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Závery a odporúčania 
63 V súvislosti s vecami týkajúcimi sa rozhodnutí o riešení a neriešení krízových 
situácií na úrovni EÚ SRB a Komisia posúdili riziko úbytku hospodárskych zdrojov ako 
málo pravdepodobné, a preto nezverejnili žiadne podmienené záväzky (pozri body 18, 
20, 25, 26 a 57). 

64 SRB vo svojej účtovnej závierke za rok 2021 zverejnila podmienené záväzky 
vo výške 5,5 mil. EUR pre potenciálnu úhradu zo SRF v súvislosti s prebiehajúcimi 
konaniami proti rozhodnutiam SRB o príspevkoch ex ante prijatých v roku 2021. SRB 
takisto zverejnila podmienený záväzok vo výške 2,55 mil. EUR na právne náklady 
na právne zastupovanie protistrany. Ide o väčšinu prebiehajúcich konaní týkajúcich sa 
rozhodnutí o príspevkoch ex ante na roky 2016 – 2021 (pozri bod 31 a ilustráciu 4). 
Analýza SRB neriešila v dostatočnej miere rozdiely v zložitosti a dĺžke konaní, ktoré 
majú vplyv na celkové právne náklady (pozri bod 49). 

65 V tých veciach z roku 2021, v ktorých SRB posúdila riziko úbytku hospodárskych 
zdrojov zo SRF ako možné, uplatnila metódu výpočtu odhadovaného rozdielu medzi 
výškou pôvodného rozhodnutia o príspevku ex ante a potenciálnym prepočtom. To 
lepšie odráža skutočné finančné riziko týchto vecí. V tejto metóde sa však zohľadnili len 
veci, ktoré SRB mohla spoľahlivo vyčísliť. Vo veciach, v ktorých bolo riziko posúdené 
ako možné, ale SRB sa domnievala, že nedokáže vyčísliť potenciálnu finančnú 
expozíciu, nezverejnila povahu a dôvod neistoty (pozri bod 38). 

66 SRB neuplatnila novú metódu na veci spred roku 2021, pretože posúdila riziko 
úbytku hospodárskych zdrojov ako málo pravdepodobné. SRB usúdila, že je možné, 
že všetky ostatné veci týkajúce sa jej rozhodnutí o príspevkoch ex ante v súvislosti 
s cyklom príspevkov na roky 2018, 2019 a 2020 budú zrušené z procesných dôvodov 
nedostatočnej motivácie, pretože v plnej miere nespĺňajú normy odôvodnenia 
stanovené Súdnym dvorom. Podľa posúdenia SRB by takéto zrušenie nemalo vplyv 
na výpočet výšky príspevkov ex ante, ale mohlo by mať dôsledky na povinnosť uhradiť 
súdne trovy (pozri bod 44). 

67 Podobne ako v predchádzajúcich rozpočtových rokov SRB v účtovnej závierke 
nezverejnila podmienené záväzky súvisiace s vnútroštátnymi konaniami proti 
príspevkom ex ante. Je to v súlade s prejudiciálnym rozhodnutím Súdneho dvora, 
v ktorom sa uvádza, že vnútroštátne súdy nemajú právomoc skúmať rozhodnutia SRB 
o príspevkoch ex ante do SRF (pozri bod 52). 



 36 

 

68 Na základe vykonaných postupov a získaných dôkazov sme nezistili nič, čo by nás 
viedlo k presvedčeniu, že podmienené záväzky vyplývajúce z plnenia úloh riešenia 
krízových situácií SRB, Komisie a Rady sú na základe informácií dostupných 
pri uzatvorení účtovnej závierky za rok 2021 podstatne nesprávne. Poznamenávame 
však, že všetky posúdenia týkajúce sa výsledkov súdnych konaní súvisiacich 
s rozhodnutiami o riešení, resp. neriešení krízových situácií vedených proti SRB, Komisii 
a Rade, sú veľmi komplikované vzhľadom na to, že právny rámec na riešenie krízových 
situácií je relatívne nový a vytvára zložitý, špecifický a bezprecedentný právny systém 
(pozri bod 18). Poznamenávame tiež, že súdne konania v súvislosti s príspevkom 
ex ante do SRF sú zamerané na konkrétne aspekty výpočtov SRB a riziko úbytku 
hospodárskych zdrojov nemožno úplne vylúčiť (pozri body 36 a 37). 

69 V záujme toho, aby účtovná závierka poskytovala pravdivý a verný obraz, 
potrebuje účtovník získať všetky relevantné informácie. Pri vypracúvaní účtovnej 
závierky SRB za rok 2021 dostal účtovník SRB od právnych služieb SRB posúdenie rizika 
pre každú kategóriu prebiehajúcich súdnych konaní a podrobnú analýzu novej metódy 
výpočtu podmienených záväzkov. Posúdenie rizika zahŕňalo aj príslušné odôvodnenie 
(pozri bod 56). Účtovník však nedostal písomné vyhlásenia od FROB o vnútroštátnych 
konaniach v súvislosti s riešením krízovej situácie banky Banco Popular Español (pozri 
bod 24). Dostal ich až po konečnej účtovnej závierke. V nadväznosti na naše 
odporúčanie č. 2 z roku 2020 SRB dostala písomné vyhlásenie v mene svojho 
súkromného externého audítora od príslušných vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií k vnútroštátnym konaniam v súvislosti s príspevkami ex ante (pozri 
bod 53). 

Odporúčanie 1 – Priama žiadosť o písomné vyhlásenie 
v súvislosti s vnútroštátnymi konaniami 

SRB by mala pred uzatvorením svojej ročnej účtovnej závierky požiadať o písomné 
vyhlásenia, v ktorých bude posúdená pravdepodobnosť úbytku hospodárskych zdrojov 
z dôvodu vnútroštátnych konaní týkajúcich sa riešenia krízových situácií alebo 
príspevkov ex ante do SRF, priamo od vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových 
situácií. 

Termín: predloženie účtovnej závierky SRB za rok 2022 
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Odporúčanie 2 – Ďalšie zlepšenie metódy výpočtu možnej 
úhrady súdnych trov 

Pri vyčísľovaní podmienených záväzkov súvisiacich s vyrovnaním nákladov na právne 
zastupovanie protistrany by SRB mala zlepšiť svoju analýzu príslušných vecí, pričom by 
mala zohľadniť ich zložitosť vrátane možnej dĺžky konania. 

Termín: predloženie účtovnej závierky SRB za rok 2022 

Odporúčanie 3 – Zverejňovanie možných úhrad z jednotného 
fondu na riešenie krízových situácií 

Vo veciach týkajúcich sa príspevkov ex ante, pri ktorých SRB posudzuje úbytok 
hospodárskych zdrojov ako možný, ale nedokáže spoľahlivo vyčísliť podmienený 
záväzok, by SRB mala vo svojej účtovnej závierke zverejniť povahu neistoty a jej 
dôvody. 

Termín: predloženie účtovnej závierky SRB za rok 2022 

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Mihails Kozlovs, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 08. novembra 2022. 

Za Dvor audítorov 

Tony Murphy 
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 7) pozostáva z dvoch súdov: Súdneho dvora a Všeobecného 
súdu. 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 takéto odvolania sa obmedzujú na právne otázky. 

Ilustrácia 7 — Zloženie Súdneho dvora Európskej únie 

 
Zdroj: EDA. 

Fyzické a právnické osoby, ktoré chcú napadnúť rozhodnutia inštitúcií, orgánov, úradov 
a agentúr EÚ, majú k dispozícii viacero opravných prostriedkov (pozri ilustráciu 8). 
Jedným typom prostriedku nápravy je žaloba o neplatnosť podaná proti právne 

Súdny dvor (SD) Všeobecný súd
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štátu EÚ

odbremeniť Súdny 
dvor

podporujú Súdny dvor 
svojimi nestrannými 

stanoviskami pri jeho 
rozhodovaní
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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 rozhodnutia60. 

Ilustrácia 8 — Dostupné súdne prostriedky nápravy proti rozhodnutiam 
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ 

 
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 žaloby61 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. 

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 mesiacov62 je žalovaný povinný predložiť písomné vyjadrenie k žalobe. 

                                                        
60 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. 

61 Článok 268 ZFEÚ, článok 87 ods. 5 nariadenia o SRM a článok 46 Štatútu Súdneho dvora. 
62 Vo výnimočných okolnostiach môže byť tento časový limit predĺžený na základe 

odôvodnenej žiadosti žalovaného podľa článku 81 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu 

ŽALOBA O NEPLATNOSŤ 
(rozhodnutia)

Článok 263 ZFEÚ

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY 
(nezmluvná zodpovednosť)

Články 268, 340 ZFEÚ

2 mesiace 5 rokov

Právne záväzný akt Protiprávne konanie

Priamy a osobný vplyv Skutočné a isté škody

V prospech žalobcu Priama príčinná súvislosť

PRÁVNY ZÁKLAD

LEHOTA
(pre žalobu)

PODMIENKY
(zjednodušené)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:sk:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-en-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-en-div-t-0000-2018-201810296-05_01.pdf
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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 9). Proti rozsudkom Všeobecného súdu sa možno odvolať 
na Súdnom dvore do dvoch mesiacov a desiatich dní od oznámenia rozhodnutia 
účastníkom konania63. Ak sa odvolanie nepodá, rozsudok po tejto lehote nadobudne 
právoplatnosť. 

Ilustrácia 9 – Zvyčajný priebeh súdnych konaní pred SDEÚ 

 
Zdroj: EDA. 

  

                                                        
(Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2015, s. 1). Vo väčšine prípadov týkajúcich sa riešenia krízovej situácie 
BPE sa táto možnosť využila. 

63 Článok 56 štatútu Súdneho dvora. 

PÍSOMNÁ ČASŤ KONANIA VEREJNÉ VYPOČUTIE

Žaloba Vyjadrenie 
žalovaného

Výmena 
písomných 

podaní

Ústna časť 
konania

Rozsudok

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-en-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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Príloha II – Proces riešenia krízových situácií a rozhodnutie 
Ilustrácia 10 – Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (riešene 
krízových situácií zlyhávajúcich bánk) 

 
Zdroj: EDA a príslušný právny rámec (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 
z 15. júla 2014). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
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Ilustrácia 11 – Proces rozhodovania, ktorý viedol k riešeniu krízovej 
situácie a súčasným sporom 

 
*ECB nepatrí do rozsahu tohto auditu. 

Zdroj: EDA na základe právneho rámca. 
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Príloha III — Postup výpočtu a výberu príspevkov ex ante 
Proces výberu príspevkov ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií 

Od roku 2016 zodpovedá za výpočet príspevkov SRB64 v úzkej spolupráci 
s vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií. Príspevok na banku sa počíta 
v prípade malých (nerizikových) bánk na základe paušálneho príspevku a v prípade 
väčších alebo rizikových bánk65 pro rata (ako príspevok upravený podľa rizika, podľa 
potreby) (pozri ilustráciu 12). 

Ilustrácia 12 — Metóda výpočtu príspevkov ex ante 

 
Zdroj: SRB. 

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 (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 

                                                        
64 Článok 4 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/81. 
65 Článok 4 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=SK
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krízových situácií66, ktorý je v správe SRB (pozri ilustráciu 13). Počas tohto procesu 
výpočtu a oznamovania je potrebné splniť viacero procedurálnych požiadaviek. 

Ilustrácia 13 – Proces výberu príspevkov ex ante spolu s právnymi 
prostriedkami nápravy 

 
Zdroj: EDA na základe právneho základu. 

 

                                                        
66 Dohoda Rady o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie 

krízových situácií, 14. mája 2014. 
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/en/pdf
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Príloha IV – Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní z predchádzajúceho roka 

Rok vydania Odporúčanie Stav Podrobnosti 

2021 

SRB by mala posúdiť a vypracovať metódu 
výpočtu odhadovaného rozdielu 
v príspevkoch medzi pôvodnými 
rozhodnutiami o príspevku ex ante 
a prípadným revidovaným rozhodnutím. 

Dokončené 

SRB vypracovala metódu na odhad súm, za ktoré by 
bola zodpovedná v sporných prípadoch voči 
prispievajúcim inštitúciám, ak považuje za úspešný 
výsledok pre žiadateľa; v účtovnej závierke za rok 2021 
sa ako podmienený záväzok v týchto prípadoch 
vykazuje len rozdiel medzi prijatými sumami a možnými 
revidovanými rozhodnutiami. 

2021 

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. 

Dokončené 

Pokiaľ ide o účtovnú závierku za rok 2021, SRB v januári 
2022 požiadala vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií, aby jej externému audítorovi – a SRB 
v kópii – poskytli posúdenie pravdepodobného 
výsledku týchto prebiehajúcich správnych odvolaní 
a vnútroštátnych súdnych konaní týkajúcich sa 
príspevkov ex ante a odhad záväzkov, ktoré by mohli 
vyplynúť z týchto odvolaní. 
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Skratky 
Akronym alebo skratka Vysvetlenie 

BPE Banco Popular Español S.A. 

ECB Európska centrálna banka 

EDA Európsky dvor audítorov 

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

IPS Schémy inštitucionálneho zabezpečenia 

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). 

NRA Vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií 

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 

ZFEÚ Zmluva o fungovaní Európskej únie 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1093&from=SK
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Glosár 
Harmonizovaná príloha: príloha k rozhodnutiu Jednotnej rady pre riešenie krízových 
situácií o ročných príspevkoch finančných inštitúcií do jednotného fondu na riešenie 
krízových situácií, ktorú môžu finančné inštitúcie použiť na kontrolu výpočtu svojich 
príspevkov. 

Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky: požiadavka, 
aby finančné inštitúcie mali v držbe dostatočné nástroje, ktoré im umožnia pokryť 
straty a rekapitalizovať sa, ak sa dostanú do finančných ťažkostí a dostanú sa 
do riešenia krízovej situácie. 

Plán riešenia krízovej situácie: opis charakteristík finančnej inštitúcie a stratégie 
riešenia krízových situácií, ako bude riešiť všetky prekážky brániace riešeniu krízovej 
situácie a ako spĺňa minimálne požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky. 

Program riešenia krízovej situácie: rozhodnutie obsahujúce podrobnosti o nástrojoch, 
ktoré sa majú uplatniť pri likvidácii zlyhávajúcej finančnej inštitúcie. 

Riešenie krízových situácií: riadna likvidácia finančnej inštitúcie, ktorá zlyháva alebo 
pravdepodobne zlyhá, s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej základných funkcií, zachovať 
finančnú stabilitu a ochrániť verejné prostriedky minimalizovaním potreby verejnej 
finančnej podpory. 

Ukazovateľ čistého stabilného financovania: štandard likvidity, podľa ktorého sa od 
finančných inštitúcií vyžaduje, aby mali dostatok stabilného financovania na pokrytie 
trvania svojich dlhodobých aktív. 

Vlastný kapitál Tier 1: kapitál najvyššej kvality, ktorý musia mať finančné inštitúcie 
k dispozícii na neobmedzené a okamžité použitie na krytie rizík alebo strát hneď, ako sa 
vyskytnú. 
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Odpoveď Jednotnej rady pre riešenie 
krízových situácií 
Odpoveď SRB na rámček 4 

SRB by chcela zdôrazniť, že vzhľadom na nedostupnosť harmonizovaných údajov v 
súlade s článkom 20 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 jednotná 
rada neuplatnila ukazovateľ rizika čistého stabilného financovania v rámci piliera 
„stabilita a rozmanitosť zdrojov financovania“. 

SRB prijíma odporúčania 1, 2 a 3. 
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Odpoveď Komisie 
„Komisia vzala na vedomie správu Európskeho dvora audítorov.“ 
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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 Pakstys, atašé kabinetu Matthias Blaas, riaditeľka Joanna Metaxopoulou, 
hlavný manažér Michal Machowski, vedúci úlohy Leonidas Tsonakas, audítori 
a audítorky Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, Nadiya Sultan, Ioannis Sterpis, právne 
poradkyne Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza a grafická dizajnérka 
Giuliana Lucchese. 

 

Zľava doprava: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakstys, Rimantas Šadžius, 
Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz, 
Ioannis Sterpis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=SK
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Použitie loga EDA  
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