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Riešenie krízových situácií bánk v EÚ: Audítori EÚ poskytujú
prehľad a posúdenie zverejňovania informácií o rizikách
za rok 2020
Európsky dvor audítorov je povinný každoročne podávať správu o akomkoľvek finančnom riziku
vyplývajúcom zo súdnych konaní v súvislosti s jednotným mechanizmom riešenia krízových
situácií (SRM), systémom EÚ na riadenú likvidáciu zlyhávajúcich bánk v rámci bankovej únie.
Za rozpočtový rok 2020 nevykázala Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) žiadne
podmienené záväzky súvisiace s rozhodnutím o riešení krízovej situácie, ale v súvislosti
so súdnymi spormi o príspevkoch bánk do Jednotného fondu na riešenie krízových situácií (SRF).
Audítori považujú vykázané informácie za primerané, ale upozorňujú na novú judikatúru, ktorá
so sebou nesie nižšie finančné riziká. Odporúčajú teda, aby SRB v budúcom roku opätovne
vyhodnotila riziká na základe novej metódy.
SRM, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2014, zahŕňa SRB, Európsku komisiu, Radu a vnútroštátne
orgány pre riešenie krízových situácií. SRB zohráva ústrednú úlohu a spravuje jednotný fond
na riešenie krízových situácií, ktorý financujú banky prostredníctvom ročných príspevkov ex ante
a ktorý možno využiť na podporu riešenia krízových situácií bánk. SRF nebol doposiaľ využitý, ale je
značný počet prebiehajúcich súdnych konaní.
„Je ťažké predpovedať výsledok súdnych konaní týkajúcich sa riešenia krízových situácií bánk a ich
účinok,“ povedal Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.
„Pre zainteresované strany je však dôležité poznať najlepší odhad možnej finančnej expozície. Preto
by SRB mala nájsť spôsob, ako prehodnotiť vplyv prebiehajúcich sporov týkajúcich sa príspevkov
bánk do fondu, najmä vzhľadom na novú judikatúru.“
Na úrovni EÚ prebieha 100 prípadov v súvislosti s riešením krízovej situácie Banco Popular Español,
ktorá nastala v roku 2017, a 1 451 správnych konaní a súdnych konaní na vnútroštátnej úrovni.
Žalobcovia žiadajú zrušenie programu SRB na riešenie tejto krízovej situácie, ako aj rozhodnutia
Komisie o jeho schválení. Niektorí žalobcovia tiež vzniesli námietky nezákonnosti proti
podkladovému právnemu rámcu a vzniesli voči EÚ nároky na náhradu škody. Na súdoch EÚ
prebiehajú aj tri súdne konania o zrušení rozhodnutí SRB o neriešení krízovej situácie prijatých
v prípade dvoch bánk ABLV a PNB Banka. SRB a Komisia považovali pravdepodobnosť negatívneho
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body výročnej správy Európskeho dvora audítorov o podmienených záväzkoch
v súvislosti so SRM. Úplné znenie správy je uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu.
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výsledku súdnych konaní za málo pravdepodobnú. V dôsledku toho neočakávali žiadny úbytok
zdrojov a za rozpočtový rok 2020 nevykázali žiadne súvisiace podmienené záväzky. Audítori nenašli
dôkazy, ktoré by boli v rozpore s týmto posúdením. Rada nie je v súvislosti so svojimi úlohami
pri riešení krízových situácií účastníkom žiadnych súdnych konaní, a preto nezverejnila žiadne
podmienené záväzky.
Pokiaľ ide o spory týkajúce sa výpočtu príspevkov bánk do SRF, SRB za rok 2020 zverejnila
podmienené záväzky vo výške 5 561 mil. EUR týkajúce sa 41 súdnych konaní na úrovni EÚ.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov SRB nezverejnila podmienené záväzky súvisiace
s vnútroštátnymi konaniami proti rozhodnutiam o príspevkoch ex ante v súlade s nedávnym
rozsudkom Súdneho dvora, v ktorom sa zdôrazňuje, že vnútroštátne súdy nemajú právomoc zrušiť
tieto rozhodnutia. Na druhej strane audítori poznamenávajú, že SRB uplatnila obozretný prístup,
v rámci ktorého ako podmienené záväzky zverejnila celú sumu sporných príspevkov ex ante
na úrovni EÚ vzhľadom na minuloročný rozsudok spochybňujúci zákonnosť príslušnej metodiky.
Zároveň však poznamenávajú, že je nepravdepodobné, že SRB bude musieť kompenzovať celú
sumu príspevkov. V dôsledku toho a vzhľadom na nový rozsudok Súdneho dvora potvrdzujúci
platnosť metodiky audítori odporúčajú, aby sa prehodnotilo zverejňovanie informácií za rok 2021.
Predovšetkým by sa mala vypracovať metóda na výpočet odhadovaného rozdielu v príspevkoch
medzi pôvodnými a potenciálne revidovanými rozhodnutiami s cieľom zverejniť primerané odhady
rizika. Takisto odporúčajú, aby sa monitorovanie rizika vnútroštátnych prípadov zachovalo až
do vyriešenia väčšiny prípadov.
Základné informácie
V tejto audítorskej správe sa venujeme výlučne podmieneným záväzkom vzniknutým pri plnení
úloh SRB, Európskej komisie a Rady podľa nariadenia o SRM za rozpočtový rok 2020. Správa je
k dispozícii na webovom sídle EDA v 23 jazykoch EÚ.
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