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Plánovaniu riešenia krízových situácií bánk v EÚ stále chýbajú
niektoré kľúčové prvky
Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) je systém EÚ na riadenú likvidáciu
zlyhávajúcich bánk v bankovej únii s cieľom predísť potrebe záchrany pomocou vonkajších
zdrojov. Podľa novej správy Európskeho dvor audítorov (EDA) sa v rámci SRM dosiahol od jeho
zriadenia v roku 2015 pokrok v oblasti riešenia krízových situácií bánk. Audítori však zistili,
že v určitých kľúčových oblastiach treba urobiť ďalšie kroky. Jednotná rada pre riešenie
krízových situácií (SRB) by mala zaviesť všetky relevantné politiky, ktoré formujú opatrenia
v rámci riešenia krízových situácií, a vyriešiť nedostatky týkajúce sa kvality, načasovania
a jednotnosti jej vlastného plánovania riešenia krízových situácií. Ostatné zásadné otázky, ako je
financovanie pri riešení krízových situácií alebo harmonizácia vnútroštátnych konkurzných
konaní pre banky, musia vyriešiť zákonodarcovia.
Právny rámec pre SRM poskytuje nástroje na likvidáciu bánk po tom, ako orgán pre riešenie krízových
situácií – SRB v prípade významných a cezhraničných bánk a vnútroštátne orgány pre riešenie krízových
situácií v prípade menej významných bánk v ich pôsobnosti – rozhodne, že v súvislosti so zlyhávajúcou
bankou sa nemôže uplatniť bežné konkurzné konanie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Aby boli orgány na takúto možnosť pripravené, musia vypracovať plány riešenia krízových situácií
a spravidla ich každý rok aktualizovať.
„V súvislosti so SRM sa v posledných rokoch dosiahol pokrok, no na dobré naplánovanie riadenej
likvidácie zlyhávajúcich bánk je potrebné urobiť ďalšie kroky,“ uviedol Rimantas Šadžius, člen EDA
zodpovedný za túto správu. „Zistili sme, že politiky zatiaľ nepredstavovali riešenie pre všetky príslušné
oblasti či odhalené nedostatky. Kvalita plánov riešenia krízových situácií sa zlepšila, samotné plány však
neboli vždy v súlade s požiadavkami. SRB navyše riadne neidentifikovala a neriešila prekážky
riešiteľnosti krízových situácií bánk. Náprava týchto nedostatkov by pomohla zabezpečiť, aby účet
nemuseli znovu platiť daňoví poplatníci.“
Výber nástroja riešenia krízovej situácie a jeho účinnosť závisia okrem iného od toho, či boli vyriešené
a odstránené podstatné prekážky riešiteľnosti krízovej situácie banky. Audítori však konštatujú, že SRB
doteraz tieto podstatné prekážky nestanovila, čo znamená, že nedodržala harmonizované pravidlá.
V apríli 2020 SRB vydala dokument s názvom Očakávania pre banky (Expectations for Banks), v ktorom
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body správy Európskeho dvora audítorov, ktorá je v úplnom znení dostupná na
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od bánk požaduje, aby do konca roku 2023 posilnili určité aspekty riešiteľnosti svojej krízovej situácie.
Zákonodarcovia však takýto termín nestanovili.
Plnenie potrieb likvidity pri riešení krízových situácií je problémom, ktorý aj naďalej vyvoláva obavy
a môže obmedziť možnosť riešenia krízovej situácie banky čo najefektívnejším spôsobom. Hoci sa
Euroskupina nedávno rozhodla zreformovať Európsky mechanizmus pre stabilitu a zriadiť spoločnú
poistku pre jednotný fond na riešenie krízových situácií, táto poistka nemusí postačovať na poskytnutie
financovania. SRB má tiež ešte prijať súvisiacu politiku týkajúcu sa tzv. finančnej kontinuity.
Dôležité politiky, ktoré chýbajú na úrovni SRB, zahŕňajú spoľahlivú správu a výmenu informácií počas
riešenia krízovej situácie banky, vzhľadom na potrebu mimoriadne rýchlych rozhodnutí. Podľa
audítorov sa zatiaľ nedosiahol jednotný prístup k bankám, pričom dôvodom sú napríklad rozdiely
v posudzovaní kritických funkcií a verejného záujmu. Napriek odporúčaniu uvedenému v správe
audítorov z auditu SRB v roku 2017 politiky stále nie sú pre vnútorné tímy pre riešenie krízových situácií
(pozostávajúce zo zamestnancov SRB a vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií) záväzné,
čo im dávalo značnú voľnosť pri vypracúvaní plánov riešenia krízových situácií. SRB tiež meškala
s prijímaním plánov riešenia krízových situácií pre banky v jej pôsobnosti.
Audítori upozorňujú aj na ďalšie dôležité otázky týkajúce sa zákonodarcov: potrebu lepšieho
zosúladenia rámca pre riešenie krízových situácií s rôznymi vnútroštátnymi rámcami konkurzného
konania, ktoré sa vzťahujú na banky, a skutočnosť, že pravidlá týkajúce sa rozdelenia bremena a štátnej
pomoci sa líšia podľa toho, aká možnosť bola zvolená (riešenie krízovej situácie alebo konkurzné
konanie) na riešenie zlyhávajúcej banky. Audítori odporúčajú, aby boli v legislatíve stanovené
objektívne a kvantifikované prahy, pri ktorých sa iniciujú opatrenia včasnej intervencie a prijme
rozhodnutie o tom, že banka zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá.

Základné informácie
Tento audit nadväzuje na zistenia uvedené v prvej správe EDA o politikách SRB týkajúcich sa plánovania
riešenia krízových situácií, pričom pozornosť sa venuje konkrétne plánom riešenia krízových situácií
menej významných bánk. Správa je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle eca.europa.eu.
EDA je povinný každoročne informovať o akýchkoľvek podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho,
ako SRM plnil svoje úlohy v súlade s nariadením o SRM, a správa za rok 2019 je k dispozícii tu.
Predmetom nedávnej správy EDA bol aj dohľad EÚ nad štátnou pomocou poskytovanou bankám.
V nedávnej publikácii, ktorú vydal kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ, sa uvádza
prehľad zistení z paralelných národných auditov riešenia krízových situácií bánk v siedmich členských
štátoch.
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