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Zhrnutie 
I Svetová finančná kríza v rokoch 2008 – 2012 a následná hospodárska kríza a kríza 
štátneho dlhu v eurozóne mali dlhodobý vplyv na rast a fiškálnu stabilitu v EÚ. Účinky 
týchto kríz boli zosilnené nedostatkami vo finančnom systéme EÚ a neadekvátnymi 
politickými nástrojmi, dohľadom a existujúcim regulačným prostredím, ako 
aj neúplnou inštitucionálnou štruktúrou v eurozóne. 

II EÚ získala z týchto kríz poznatky a reagovala na ne. Európsky dvor audítorov 
uverejnil od ich vypuknutia viacero osobitných správ týkajúcich sa tejto oblasti. 
V tomto preskúmaní, ktoré nie je auditom, opisujeme vývoj v poslednom desaťročí 
spolu so zostávajúcimi výzvami, potenciálnymi rizikami či politickými nedostatkami. 
Čerpáme z našich minulých auditov a iných preskúmaní, ktoré uskutočnili inštitúcie 
alebo orgány EÚ a iné príslušné medzinárodné organizácie. V našom preskúmaní 
predstavujeme včasný prehľad prebiehajúcej diskusie o tom, ako reagovať na budúce 
výzvy. 

III Opisujeme finančné a inštitucionálne reformy. EÚ sprísnila reguláciu bánk 
a dohľad nad bankami a vytvorila rámec na riadne riešenie ich krízových situácií. 
Zriadené boli európske orgány dohľadu a posilnili sa mikroprudenciálne 
a makroprudenciálne pravidlá pre banky a ich orgány dohľadu. Vytvorili sa aj nové 
inštitúcie a vypracovali politické reakcie na hospodársku koordináciu EÚ a podporu 
členských štátov v ťažkostiach. 

IV Týmito regulačnými a inštitucionálnymi opatreniami spolu so značnou finančnou 
a hospodárskou podporou pre banky a členské štáty v ťažkostiach sa vytvorila 
odolnejšia ekonomika EÚ. Banky museli zlepšiť svoje kapitálové rezervy a riadenie rizík 
a likvidity. Začali znižovať úroveň nesplácaných úverov. 

V Upozorňujeme na problémy, ktoré pretrvávajú. V prípade finančného sektora ide 
napríklad o nízku ziskovosť bánk, pokračujúcu existenciu znižujúcich sa, ale stále 
vysokých úrovní nesplácaných úverov v niektorých členských štátoch, riešiteľnosť 
krízových situácií bánk a potrebu dokončenia bankovej únie a rozvoja únie kapitálových 
trhov. 
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VI Opatrenia štátnej pomoci na podporu bánk a fiškálne stimuly pomohli stabilizovať 
hospodárstvo v ranej fáze krízy, viedli však k významnému nárastu verejného dlhu. 
Táto skutočnosť spolu s pochybnosťami trhu o odolnosti inštitucionálnej štruktúry 
eurozóny vytvorili veľký tlak na výnosy štátnych dlhopisov a úverové ratingy niektorých 
členských štátov a kríza štátneho dlhu sa rozšírila späť do bankových sektorov 
a širšieho hospodárstva. 

VII EÚ prijala významné kroky na zrušenie prepojenia medzi bankami a štátmi 
(ktoré sa nazýva aj „špirála skazy“) znížením závislosti bánk od verejných prostriedkov, 
keď čelia riziku zlyhania, a vytvorením potrebných nástrojov na riadne riešenie ich 
krízových situácií. Členské štáty EÚ prijali dôležité fiškálne a hospodárske opatrenia, 
aby zabránili nadmerným deficitom, a tým zlepšili svoje fiškálne postavenie. 

VIII Tieto reakcie na krízy z rokov 2008 – 2012 viedli k väčšej kontrole finančného 
systému a bankového systému s lepšími kapitálovými rezervami a vankúšmi likvidity 
a možnosťami záchrany pomocou vnútorných zdrojov. Reformované a nové 
mikroprudenciálne pravidlá sa používali na monitorovanie jednotlivých finančných 
inštitúcií a makroprudenciálna politika sa používa na monitorovanie a riešenie 
systémových rizík. 

IX Tieto reakcie zároveň viedli k posilneniu monitorovania a koordinácie fiškálnych 
a hospodárskych politík členských štátov. Európsky semester, ktorý bol zavedený 
v roku 2010, predstavuje rámec pre koordináciu hospodárskych politík v rámci EÚ 
a naše audity v tejto oblasti preukázali dobrú kvalitu analýzy vedúcu k relevantným 
odporúčaniam. Výzvou však zostáva nízka miera ich úplného či podstatného 
vykonávania. 

X Krízy postihli aj iné sektory, najmä poistenie, dôchodky a nebankových finančných 
sprostredkovateľov. Na zmiernenie rizík, ktoré by mohli vyplynúť z týchto sektorov, 
boli vypracované politické reakcie. EÚ vytvorila posilnený regulačný rámec EÚ 
pre sektory poistenia a dôchodkov a zaviedla nové pravidlá na reguláciu a posilnenie 
verejného dohľadu nad nebankovými finančnými sprostredkovateľmi, derivátmi 
a transakciami financovania prostredníctvom cenných papierov. Zatiaľ čo sa vynaložilo 
značné úsilie na presadzovanie súdržného a komplexného dohľadu vo všetkých 
členských štátoch, realitou zostáva regulačná arbitráž a výzvou zostáva konvergencia 
dohľadu. 
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XI Od ich zriadenia boli orgánom dohľadu na úrovni EÚ poskytnuté ďalšie 
právomoci, väčšina kľúčových rozhodnutí sa však stále prijíma na úrovni členských 
štátov. Našimi auditmi boli zistené nedostatky v riadení protichodných vnútroštátnych 
záujmov a záujmov EÚ, ktoré stále nie sú vyriešené. Pre európske orgány dohľadu sa 
okrem toho plánujú ďalšie zdroje na základe schvaľovania ročných rozpočtov 
v nadchádzajúcich rokoch. 

XII Pandémia ochorenia COVID-19 bude významnou skúškou na posúdenie 
odolnosti hospodárskej a finančnej štruktúry EÚ. Vplyv pandémie je omnoho väčší 
ako vplyv finančných kríz z rokov 2008 – 2012, a to z hľadiska veľkosti hospodárskeho 
účinku aj z hľadiska rozsahu verejnej reakcie, o čom svedčia fiškálne opatrenia 
a intervencie, ktoré sa pripravujú. 

XIII EÚ konala prostredníctvom viacerých opatrení. Dočasné výnimky z pravidiel 
štátnej pomoci a aktivácia všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu 
umožňujú členským štátom okamžite zaviesť podporu podnikom a fiškálne politiky. 
Fiškálne zdravie členského štátu pred krízou spôsobenou ochorením COVID-19 má 
však významný dosah na schopnosť zavádzať politiky, a preto na hospodársky vplyv 
pandémie. Budú sa musieť vykonať postupné reformy, najmä v členských štátoch 
s nízkym potenciálnym hospodárskym rastom a/alebo vysokým dlhom. Hrozí, že kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 povedie k prehĺbeniu hospodárskych rozdielov v EÚ.  
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Úvod 

Základné informácie 

01 Od svetovej finančnej krízy z roku 2008 uplynulo viac ako desať rokov, jej vplyv 
na hospodárstva Európy je však hlboký. V roku 2010 už Európa trpela bankovou krízou 
a krízou štátneho dlhu v eurozóne, ktoré viedli k vzniku značných verejných nákladov 
a k najhoršej recesii od založenia EÚ. Tieto krízy mali dlhodobé vplyvy na hospodárstva 
viacerých členských štátov. 

02 Krízy mali štrukturálne dôsledky. Z jesennej hospodárskej prognózy Komisie 
z roku 20161 vyplýva, že potenciálny rast v eurozóne klesol z 1,9 % v rokoch 2000 – 
2008 na 0,5 % v rokoch 2009 – 2014. Takisto z nej vyplýva, že od roku 2008 do roku 
2013 celkové investície v EÚ klesli približne o 20 % a napriek oživeniu a novému 
investičnému plánu EÚ investície ako podiel na HDP stále nedosiahli predkrízovú 
úroveň. Súhrnná výška verejného dlhu v EÚ, ktorý bol vysoký už pred krízou (od 60 % 
do 70 % HDP), v desaťročí po kríze neklesla pod 80 %. 

03 Reakcia na krízy zahŕňala budovanie inštitúcií na úrovni EÚ alebo 
na medzivládnej úrovni: Európskeho systému finančného dohľadu, bankovej únie, 
dočasného Európskeho nástroja finančnej stability, Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu a Európskej fiškálnej rady. 

04 Reakcia zároveň zahŕňala intenzívny reformný program EÚ na posilnenie 
regulácie, dohľadu, riadneho riešenia krízových situácií bánk, hospodárskej 
koordinácie a podpory pre členské štáty v ťažkostiach. To zahŕňalo: posilnené 
mikroprudenciálne a makroprudenciálne pravidlá pre banky a ich orgány dohľadu, 
nový rámec krízového riadenia pre banky, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne 
zlyhajú, akčný plán pre úniu kapitálových trhov, dočasný Európsky finančný stabilizačný 
mechanizmus, reformy Paktu stability a rastu, zvýšenú hospodársku koordináciu 
v rámci európskeho semestra, postup pri makroekonomickej nerovnováhe, Európsky 
mechanizmus pre stabilitu (zriadený ako medzivládna inštitúcia) a priame menové 
transakcie Európskej centrálnej banky. 

                                                      
1 Európska komisia, Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times, 

(Jesenná hospodárska prognóza z roku 2016: Mierny rast v náročných časoch), 
november 2016, s 64. 
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05 Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila hospodársky otras, ktorý sa stále šíri. 
Riadna obnova bude závisieť od získania poznatkov z poslednej krízy a uvedomenia si 
zistených nedostatkov. Popri problémoch, ktoré stále vnímame od poslednej krízy, 
prinieslo ochorenie COVID-19 viacero nových problémov. 

Rozsah preskúmania a prístup  

06 Toto preskúmanie nie je audit. Stretli sme sa a konzultovali sme s hlavnými 
príslušnými inštitúciami a orgánmi na úrovni EÚ (GR Komisie ECFIN a FISMA, ECB, ESRB, 
SRB, EBA, ESMA a EIOPA) a preskúmali sme veľký objem nových pravidiel, usmernení 
a štúdií EÚ, ktoré boli uverejnené za posledné desaťročie od vzniku kríz. V tomto 
preskúmaní sú zároveň zhrnuté zistenia z viacerých osobitných správ týkajúcich sa tejto 
oblasti od vzniku kríz.  

07 Považovalo sa za dôležité, aby sa v preskúmaní zhrnuli reakcie EÚ desať rokov 
po krízach. Počas preskúmania sa význam tejto činnosti zvýšil v dôsledku krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19 a preskúmanie predstavuje včasný prehľad 
prebiehajúcej diskusie o tom, ako reagovať na budúce výzvy. Predkladáme súhrn 
kľúčových opatrení, ktoré EÚ prijala v reakcii na krízy, pokroku, ktorý dosiahla, 
zostávajúcich výziev, potenciálnych rizík či politických nedostatkov a informácií 
o prvých reakciách na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, ktoré sú doplnením 
iných súbežných činností, ktoré v tejto súvislosti vykonávame2. 

                                                      
2 Činnosti EDA v súvislosti s ochorením COVID-19 zahŕňajú: stanovisko EDA č. 3/2020 k zmene 

nariadenia EÚ o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii 
na šírenie ochorenia COVID-19, prebiehajúce preskúmanie príspevku EÚ k reakcii verejného 
zdravotníctva na ochorenie COVID-19 a prebiehajúce preskúmanie týkajúce sa reakcie 
v oblasti hospodárskej politiky na ochorenie COVID-19: opatrenia a výzvy v kontexte 
hospodárskej koordinácie EÚ. 
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08 V našom preskúmaní sa uvádzajú hlavné príčiny poslednej finančnej krízy 
a faktory, ktoré viedli ku kríze štátneho dlhu a k hospodárskej kríze v eurozóne a v EÚ. 
Predkladáme prehľad týchto aspektov: 

1) inštitucionálne a politické reakcie EÚ na finančnú krízu a pretrvávajúce výzvy 
z hľadiska regulácie, dohľadu a subjektov v rôznych sektoroch v rámci systému; 

2) inštitucionálne a politické reakcie EÚ na krízu štátneho dlhu vrátane hlavných 
oblastí, kde sa dosiahol pokrok, a pretrvávajúcich výziev; a 

3) počiatočný vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 viditeľný v EÚ v čase 
preskúmania, prvé reakcie EÚ v tomto smere a aktuálne výzvy. 
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Hlavné príčiny finančnej krízy a krízy 
štátneho dlhu v eurozóne v EÚ 

Hlavné príčiny finančnej krízy z roku 2008 v EÚ 

09 Svetová finančná kríza z roku 2008 vznikla na trhu s nehnuteľnosťami v USA, 
keď praskla bublina ľahko dostupného bývania. Viedlo to k závažným stratám bánk 
a v roku 2008 sa to do EÚ rozšírilo najmä prostredníctvom sekuritizovaných úverov. 
Krízu zosilnili existujúce nedostatky vo finančnom systéme EÚ a zároveň sa odhalili 
nedostatky v systémoch dohľadu, politických nástrojoch a regulačných prostrediach 
EÚ a jej členských štátov. 

10 Rôzne hospodárske a finančné podmienky a politiky v rámci členských štátov EÚ 
na začiatku krízy viedli k rôznym vplyvom. Niektoré príčiny krízy však boli spoločné 
pre finančný systém EÚ ako celok, napríklad rámec regulácie a dohľadu a mechanizmy 
správy hospodárskych záležitostí (pozri tabuľku 1). 

Tabuľka 1 – Prehľad hlavných príčin finančnej krízy v EÚ 

Oblasť Hlavné príčiny 

Finančný 
systém 

o Nedostatočná správa a riadenie spoločností a riadenie rizík, 
pričom riziká neboli interne dostatočne monitorované 
a primerane kontrolované, najmä v prípade procesu predkladania 
žiadostí a poskytovania úverov (vznik úverov), v prípade 
koncentrácie expozície v konkrétnych aktívach (napríklad 
expozícia voči nehnuteľnostiam v niektorých členských štátoch 
EÚ) a v prípade niektorých komplexných finančných produktov, 
ktoré boli v tom čase do veľkej miery mimo rozsahu pôsobnosti 
akejkoľvek regulácie, 

o nedostatočné kapitálové rezervy a vankúše likvidity v porovnaní 
s výškou vzniknutého rizika, pričom viacero dôležitých inštitúcií 
malo zdroje vlastného kapitálu, ktoré predstavovali menej ako 
3 % ich súvah v čase krízy, a 

o zlyhania veľkých bánk, ktoré boli príliš veľké na vyhlásenie 
úpadku (napríklad banka Lehman Brothers v USA), alebo riziká 
zlyhania veľkých bánk v EÚ, pre ktoré bol celý bankový sektor 
vystavený systémovému stresu. 
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Rámec 
regulácie 
a dohľadu 

o Nedostatočný mikroprudenciálny dohľad nad kvalitou 
vnútorného riadenia rizík a primeranosťou kapitálu a likvidity, 

o rôzne pravidlá v rôznych členských štátoch v rámci vnútorného 
trhu a nedostatočná koordinácia na úrovni EÚ v prípade veľkých 
finančných inštitúcií pôsobiacich cezhranične a na rôznych 
trhoch, a 

o neexistujúce mechanizmy na riešenie krízových situácií 
a primeranú likvidáciu finančných inštitúcií a neexistujúci rámec 
EÚ na riešenie zlyhaní cezhraničných finančných inštitúcií. 

Správa 
hospodárskych 
záležitostí 

o Nízke úrokové sadzby pred krízou prispeli k vytvoreniu realitných 
bublín, 

o makroekonomické nerovnováhy pred krízou zostali do veľkej 
miery neriešené, pričom v prípade systémových rizík nebol 
zavedený nijaký makroprudenciálny rámec EÚ, a 

o vysoké úrovne zadlženia, ktoré sa vo finančných inštitúciách 
a širšom hospodárstve kumulovali pred krízou alebo v dôsledku 
krízy, pričom v niektorých členských štátoch eurozóny prichádzalo 
k nevyváženému rastu. Viedlo to k vzniku tlakov na výnosy 
štátnych dlhopisov, k finančnej nestabilite a sťaženiu získavania 
finančných prostriedkov na kapitálových trhoch, čo si pri šíriacej 
sa kríze vyžadovalo pomoc. 

Zdroj: Európsky dvor audítorov (EDA). 

Hlavné príčiny krízy štátneho dlhu v eurozóne 

11 V niektorých členských štátoch boli monitorovanie a kontrola verejných financií 
pred krízou nedostatočné a fiškálne rezervy boli nízke. Koordinácia hospodárskych 
politík na úrovni EÚ bola takisto nedostatočná, možná bola napríklad divergencia 
ekonomických fundamentov, strata konkurencieschopnosti, nepružnosť trhov práce 
a trhov s výrobkami. Neexistencia spoľahlivého nadnárodného bankového dohľadu 
a rámca pre riešenie krízových situácií bánk navyše zároveň znamenala fragmentáciu 
a riziko vzniku špirály skazy medzi bankami a štátmi. 

12 Finančná kríza viedla k vysokým stratám v bankovom sektore. Následné záchrany 
pomocou vonkajších zdrojov viedli k stresu na trhoch so štátnymi cennými papiermi, 
ktorý bol posilnený pochybnosťami investorov o odolnosti štruktúry eurozóny 
a udržateľnosti výšky verejného dlhu, čo spôsobilo rozšírenie do hospodárstva. Hoci 
štátna pomoc pre banky, straty daňových príjmov a iné automatické stabilizátory spolu 
s inými opatreniami týkajúcimi sa fiškálnych stimulov pomohli stabilizovať 
hospodárstvo v ranej fáze krízy, zároveň viedli značnému nárastu už aj tak vysokej 
úrovne verejného dlhu. 
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13 Počínajúc rokom 2009 viedlo zvýšenie verejného dlhu k vytvoreniu tlaku 
na výnosy štátnych dlhopisov a úverové ratingy niektorých členských štátov 
a dokonca k vzniku obáv investorov z rozpadu eurozóny. Členské štáty vstúpili do krízy 
v rôznej fiškálnej a makroekonomickej situácii a odlevom kapitálu z niektorých krajín sa 
zväčšili predkrízové makroekonomické nerovnováhy. 

14 Zámerom programov finančnej pomoci EÚ z roku 2010 pre Grécko a Írsko, ktoré 
sa opierali o mimoriadne menové intervencie ECB, bolo riešiť základné fiškálne 
problémy a transmisiu menovej politiky a zabrániť šíreniu nákazy. Finančná pomoc 
bola následne potrebná aj v Portugalsku (2011), Španielsku (2012) a na Cypre (2013). 

15 Výraz „špirála skazy“ odkazuje na situáciu, keď sa riziká súvisiace s nedostatkami 
bánk a zadlženosť štátov navzájom posilňujú. V niektorých členských štátoch viedla 
nevyhnutná záchrana bánk pomocou vonkajších zdrojov k vysokým úrovniam 
štátneho dlhu. Na oplátku sa znížila kvalita aktív bánk, ktoré boli držiteľmi veľkých súm 
„domáceho“ štátneho dlhu, a bankový systém sa oslabil. V iných členských štátoch 
priviedla banky do ťažkostí vysoká úroveň dlhu. Mnoho krajín eurozóny v rokoch 2012 
(deväť krajín) a 2013 (osem krajín) zároveň zaznamenalo negatívnu mieru rastu HDP. 

16 Situáciu v bankovom sektore pomohli od roku 2012 stabilizovať inštitucionálne 
a regulačné reakcie v eurozóne (zavedenie bankovej únie, nové intervenčné nástroje 
Európskej centrálnej banky (ECB), Európsky mechanizmus pre stabilitu atď.). Recesia 
však bankový sektor zasiahla prostredníctvom vysokej úrovne nesplácaných úverov, 
ktorá sa v období oživenia (2014 – 2019) znížila, v niektorých krajinách eurozóny je 
však stále pod prísnym dohľadom. 

17 Komisia vo svojom preskúmaní krízy v roku 2014 uviedla, že finančná integrácia 
môže zároveň priniesť riziká týkajúce sa finančnej stability, najmä v oblasti jednotnej 
meny, pokiaľ nie je podporená primeraným inštitucionálnym rámcom a koordináciou 
hospodárskej politiky na úrovni EÚ3. 

  

                                                      
3 Európska komisia, pracovný dokument útvarov Komisie: Economic Review of the Financial 

Regulation Agenda (Hospodárske preskúmanie programu regulácie finančného sektora), 1. 
– 4. kapitola, SWD(2014) 158 final, s. 36. 
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Reakcia EÚ na finančnú krízu 

Prehľad 

18 Od roku 2009 bolo prijatých viacero opatrení na zlepšenie odolnosti finančného 
systému v EÚ a eurozóne. Tieto opatrenia možno zoskupiť nasledovne (pozri 
ilustráciu 1): 

o inštitucionálne reakcie: 

— Európsky systém finančného dohľadu (ESFS), ktorý zahŕňa Európsky výbor 
pre systémové riziká (ESRB), tri európske orgány dohľadu (ESA) a Spoločný 
výbor európskych orgánov dohľadu, spolu s príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, a 

— banková únia pre eurozónu, ako aj pre iné členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
pre účasť. Banková únia v súčasnosti pozostáva z jednotného mechanizmu 
dohľadu v rámci ECB, jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií 
(SRM) s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií (SRB) a jednotným 
fondom na riešenie krízových situácií. Existujú aj návrhy na vytvorenie 
európskeho systému ochrany vkladov (EDIS), 

o regulačné a politické reakcie: 

— posilnené mikroprudenciálne a makroprudenciálne pravidlá pre banky a ich 
orgány dohľadu, 

— nový rámec krízového riadenia pre banky, ktoré zlyhávajú alebo 
pravdepodobne zlyhajú, ktorý v súčasnosti pozostáva zo smernice 
o ozdravení a riešení krízových situácií bánk4 a z nariadenia o jednotnom 
mechanizme riešenia krízových situácií5, 

                                                      
4 Smernica 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových 

situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, 15. mája 2014. 

5 Nariadenie (EÚ) č. 806/2014, 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, 15. júla 2014. 
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— posilnený regulačný rámec pre nebankový sektor, t. j. poistenie, 
dôchodkové poistenie zamestnancov, nebankových finančných 
sprostredkovateľov a sektory trhovej infraštruktúry, 

— únia kapitálových trhov, ktorá zahŕňa akčný plán Komisie6 na zvýšenie 
dôrazu na činnosti potrebné na rozvoj jednotného trhu s kapitálovými 
a investičnými službami. 

Ilustrácia 1 – Krízová reakcia EÚ na finančnú krízu 

 
Zdroj: EDA. 

                                                      
6 Európska komisia, Akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov, COM(2015) 468 

final, 30. septembra 2015. 
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Inštitucionálne reakcie na finančnú krízu 

Hlavný vývoj 
Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) 

19 Na základe záverov zo správy skupiny na vysokej úrovni pre finančný dohľad 
(takzvaná Larosièrova správa)7 EÚ v roku 2010 zriadila ESFS ako nový rámec dohľadu 
v reakcii na krízu. 

20 ESFS je viacúrovňový systém mikroprudenciálnych a makroprudenciálnych 
orgánov, ktorého cieľom je zabezpečiť súdržný a koherentný finančný dohľad v EÚ. 
Pozostáva z Európskeho výboru pre systémové riziká, európskych orgánov dohľadu, 
príslušných vnútroštátnych orgánov a príslušných orgánov dohľadu a Spoločného 
výboru európskych orgánov dohľadu, prostredníctvom ktorého sa riadi koordinácia 
troch orgánov dohľadu (pozri ilustráciu 2). 

Ilustrácia 2 – Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) 

 
Zdroj: EDA. 

                                                      
7 Správa skupiny na vysokej úrovni pre finančný dohľad, február 2009. 
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21 Systémové riziko je riziko narušenia finančného systému, ktoré môže mať 
závažné negatívne dôsledky pre reálnu ekonomiku EÚ alebo jedného či viacerých jej 
členských štátov a pre fungovanie vnútorného trhu. Finanční sprostredkovatelia, trhy 
a infraštruktúra môžu mať systémový význam v závislosti od ich rozsahu, ich 
prepojenia s inými časťami finančného systému a mierou vplyvu na systém, ak zlyhajú. 
ESRB, ktorý bol zriadený v roku 20108, má funkciu dohľadu na zisťovanie systémových 
rizík v EÚ a odporúčanie opatrení na predchádzanie týmto rizikám alebo na ich 
zmierňovanie. Robí to tak, že: 

o identifikuje systémové riziká a určuje poradie ich dôležitosti, 

o vydáva varovania a odporúčania a monitoruje, ako členské štáty, vnútroštátne 
orgány, Komisia a úrady EÚ pre finančný dohľad riešia jeho odporúčania 
prostredníctvom mechanizmu „konaj alebo vysvetli“, 

o vydáva stanoviská k vhodnosti určitých makroprudenciálnych politických opatrení 
predtým, ako ich členské štáty EÚ alebo ECB prijmú9, 

o iniciuje a koordinuje stresové testy v rámci celej EÚ v spolupráci s európskymi 
orgánmi dohľadu. 

22 Tri európske orgány dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky 
orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky 
orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)), ktoré boli zriadené v roku 201110, majú 
podobnú štruktúru z hľadiska riadenia, cieľov a funkcií vo svojich príslušných sektoroch 
(pozri prílohu I). Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť súdržné uplatňovanie pravidiel 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci celej EÚ a spolupracovať s Komisiou 
na podrobných sekundárnych právnych predpisoch na vykonávanie nariadení 
a smerníc o finančných službách: 

                                                      
8 Nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie 

nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká, 
24. novembra 2010. 

9 Mandát na prijímanie týchto stanovísk sa Európskemu výboru pre systémové riziká 
poskytuje článkom 133 smernice o kapitálových požiadavkách (CRD IV) a článkom 458 
nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR). 

10 Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo, 
nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, 
a nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov, 24. novembra 2010. 
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o Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) je regulačný orgán pre banky. 
Zabezpečuje efektívnu a súdržnú prudenciálnu reguláciu a dohľad a zaisťuje 
integritu, efektívnosť a riadne fungovanie bankového sektora. Jeho kľúčové úlohy 
sú prispievať k zriadeniu a rozvoju jednotného európskeho súboru pravidiel 
pre banky a presadzovať konvergenciu dohľadu a monitorovať riziká v bankovom 
sektore EÚ (vrátane stresových testov pre banky). Od roku 2020 má EBA úlohu 
aj v koordinácii dohľadu nad bojom proti praniu špinavých peňazí, 

o Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) 
je regulačný orgán pre poskytovateľov poistenia a dôchodkového poistenia 
zamestnancov. K jeho úlohám patrí dohľad nad cezhraničnými skupinami 
poisťovní, ochrana spotrebiteľov zabezpečovaním vysokej, účinnej a súdržnej 
úrovne regulácie a dohľadu, a opätovné vybudovanie dôvery vo finančný systém, 

o Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) je regulačný orgán pre finančné 
trhy. Zaisťuje stabilitu finančného systému EÚ posilňovaním ochrany investorov 
a presadzovaním stabilných a riadnych finančných trhov. K jeho úlohám patrí 
politická činnosť, priamy dohľad nad ratingovými agentúrami, archívmi 
obchodných údajov, archívmi sekuritizačných údajov, rozhodnutiami o uznaní 
a monitorovanie súladu centrálnych protistrán z tretích krajín, analýza rizík, 
zisťovanie porušení práva EÚ a činnosť v oblasti posilňovania konvergencie 
dohľadu. 

23 Tieto tri európske orgány dohľadu spolupracujú v rámci Spoločného výboru 
európskych orgánov dohľadu, ktorý je fórom pre výmenu informácií s ESRB, 
koordinovanie ich činností dohľadu a medzisektorovú spoluprácu v oblastiach 
mikroprudenciálneho dohľadu, medzisektorového vývoja, rizík a zraniteľnosti 
z hľadiska finančnej stability, retailových investičných produktov, dohľadu 
nad finančnými konglomerátmi, účtovníctva a auditu. 

Banková únia 

24 Cieľom bankovej únie je zabezpečiť, aby boli banky silné a schopné odolať 
budúcim finančným krízam, zabrániť situáciám, keď sa peniaze daňových poplatníkov 
používajú na záchranu bánk, znížiť roztrieštenosť trhu harmonizovaním pravidiel 
pre finančný sektor a posilniť finančnú stabilitu v eurozóne a celej EÚ.  
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25 Banková únia má pozostávať z troch pilierov (pozri ilustráciu 3): 

o jednotný mechanizmus dohľadu zriadený v roku 201311, ktorý v súčasnosti 
pozostáva z ECB spolu s 19 príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú priamo 
zodpovedné za dohľad nad menej významnými bankami: 

— jednotný mechanizmus dohľadu zodpovedá za priamy mikroprudenciálny 
dohľad nad najvýznamnejšími bankami prostredníctvom ECB a nepriamy 
dohľad nad všetkými ostatnými bankami v eurozóne (iné členské štáty môžu 
takisto vstúpiť do úzkej spolupráce), 

o jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) zriadený v roku 201512, 
ktorý pozostáva z Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB) 
a vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií: 

— SRM v súčasnosti pozostáva z 20 vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií z 19 členských štátov, ktoré priamo zodpovedajú za všetky 
banky mimo priamej pôsobnosti SRB, 

— Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) je ústredný orgán 
pre riešenie krízových situácií v rámci bankovej únie a zodpovedá 
za zabezpečenie riadneho riešenia krízových situácií bánk, ktoré zlyhávajú 
alebo pravdepodobne zlyhajú, pri minimálnych nákladoch. Zodpovedá 
za plánovanie riešenia krízových situácií, stanovenie MPVZOZ, posúdenie 
riešiteľnosti krízových situácií bánk a v prípade potreby odstránenie 
podstatných prekážok brániacich riešiteľnosti krízovej situácie, prípravu 
akéhokoľvek programu riešenia krízovej situácie pre banky pod priamym 
dohľadom jednotného mechanizmu dohľadu alebo pre cezhraničné banky, 
a za riadenie jednotného fondu na riešenie krízových situácií. SRM môže 
za určitých podmienok využiť jednotný fond na riešenie krízových situácií 
(SRF) na financovanie riešenia krízových situácií bánk, ktoré zlyhávajú alebo 
pravdepodobne zlyhajú, 

                                                      
11 Rada EÚ, nariadenie (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje 

osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu 
nad úverovými inštitúciami, 15. októbra 2013. 

12 Nariadenie (EÚ) č. 806/2014 (nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových 
situácií). 
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— jednotný fond na riešenie krízových situácií (SRF) je financovaný 
z príspevkov bankového sektora, 

o návrh európskeho systému ochrany vkladov (EDIS)13, ktorý Komisia predložila 
na doplnenie bankovej únie o spoločný rámec pre systémy ochrany vkladov14. 
O tomto návrhu sa stále diskutuje. 

Ilustrácia 3 – Tri piliere navrhovanej bankovej únie 

 
Zdroj: Európska komisia. 

Pokrok a kľúčové výzvy 
Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) 

26 ESRB vydáva odporúčania a monitoruje, ako ich členské štáty a iné vnútroštátne 
orgány dohľadu a orgány dohľadu EÚ riešia prostredníctvom mechanizmu „konaj alebo 
vysvetli“. Od roku 2011 vydal odporúčania pre členské štáty a príslušné orgány. 
V rokoch 2016 a 2019 vydal varovania a odporúčania, ktoré sa týkali strednodobej 
zraniteľnosti v sektore nehnuteľností určených na bývanie. V roku 2019 ESRB vyjadril 

                                                      
13 Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky 

systém ochrany vkladov, 24. novembra 2015. 

14 Vnútroštátne systémy sa harmonizovali smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov, táto smernica však 
nepostačuje na vytvorenie totožnej dôvery v rámci jednotného trhu. 
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názor, že niektoré vnútroštátne orgány prijali v súvislosti so zraniteľnosťou v sektore 
nehnuteľností určených na bývanie nedostatočné opatrenia, a vydal odporúčania 
s osobitnými usmerneniami pre opatrenia v oblasti intervencie orgánov dohľadu15. 

27 Na presadzovanie súdržného uplatňovania makroprudenciálnych nástrojov v EÚ 
vytvoril ESRB súbor dokumentov v oblasti makroprudenciálnej politiky.16 Väčšina 
nástrojov sa zatiaľ uplatňuje na bankový sektor. Makroprudenciálny rámec pre iné 

sektory je menej rozvinutý a naďalej sa o ňom diskutuje na úrovni EÚ. 

28 Komisia sa pokúsila zlepšiť mandáty, riadenie a financovanie európskych orgánov 
dohľadu návrhom zmien ich zakladajúcich nariadení17. V prijatých nariadeniach sa však 
sotva riešili nedostatky v riadení protichodných vnútroštátnych záujmov a záujmov 

EÚ, ktoré sa zdôrazňovali v našich auditoch: 

o v našej osobitnej správe o stresovom testovaní EBA18 sme napríklad dospeli 
k záveru, že štruktúra riadenia EBA bola založená na významnom zapojení 

vnútroštátnych orgánov, keďže jeho rada orgánov dohľadu je zložená 
zo zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu, ktorých menovanie nepodlieha 
nijakému schvaľovaniu orgánmi EÚ. To môže viesť k napätiam, keďže členovia 
rady môžu uprednostňovať čisto vnútroštátne záujmy namiesto širších 
európskych záujmov, 

                                                       
15  Tlačová správa ESRB, 23. septembra 2019: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/ 
esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html. 

16  Pozri strategický dokument ESRB, jeho hlavnú správu o makroprudenciálnych politikách 
pre bankový sektor, jeho príručku pre makroprudenciálne orgány a ďalšie politické 
usmernenia a rozhodnutia: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17  Pozri: Oznámenie Komisie o posilnení integrovaného dohľadu s cieľom posilniť úniu 
kapitálových trhov a finančnú integráciu v meniacom sa prostredí, 20. septembra 2017: 
https://ec.europa.eu/info/publications/170920‐esas‐review_en. 

18  EDA, osobitná správa č. 10/2019: Stresové testy bánk v rámci celej EÚ: poskytujú nevídané 
množstvo informácií o bankách, je však potrebná väčšia koordinácia a zameranie na riziká, 
bod 8. 
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o z rovnakého dôvodu sme v našej osobitnej správe o EIOPA19 konštatovali, 
že schvaľovaním stratégie dohľadu EIOPA radou orgánov dohľadu sa môže 
ohroziť nezávislosť EIOPA a môže sa zabrániť dosahovaniu jeho cieľov, keďže 
niektoré z nástrojov EIOPA (napr. partnerské preskúmania) majú poskytovať 
konštruktívnu, ale kritickú spätnú väzbu o činnosti príslušných vnútroštátnych 
orgánov. 

29 Na zabezpečenie súladu s usmerneniami a regulatórnymi požiadavkami 
európskych orgánov dohľadu môžu európske orgány dohľadu prijímať opatrenia 
v rámci postupov „konaj alebo vysvetli“ a “porušenie práva Únie“. Zistili sme však, 
že opatrenia, ktoré môžu európske orgány dohľadu prijať, sú v podstate obmedzené 
na monitorovanie a podávanie správ o nedodržiavaní súladu namiesto jeho 
sankcionovania. Okrem toho, aj keď sa preukázala efektívnosť postupov „dodržiavaj 
alebo vysvetli“ a “porušenie práva Únie“, nezabezpečuje sa nimi úplná 
transparentnosť voči externým zainteresovaným stranám a spotrebiteľom (o čom 
svedčí obmedzený počet aktuálnych údajov o postupoch a zdĺhavé obdobia 
nekomunikácie). Pozri napríklad naše zistenia v tomto smere z auditu EIOPA v roku 
201820. 

30 V našich auditoch sme zároveň identifikovali obmedzenia týkajúce sa zdrojov, 
ktoré európskym orgánom dohľadu bránili v tom, aby mohli v plnej miere vykonávať 
pridelené povinnosti a funkcie dohľadu. V našej osobitnej správe o stresovom 
testovaní EBA21 sme napríklad konštatovali, že orgán EBA sa pre nedostatok zdrojov 
spoliehal na príslušné orgány, pokiaľ ide o overovanie spôsobu, akým banky 
implementujú metodikustresového testovania. V našich auditoch ratingových 
agentúr22 sme zistili, že zdroje ESMA sťažovali plnenie všetkých náročných 
regulatórnych požiadaviek. 

                                                      
19 EDA, osobitná správa č. 29/2018: Orgán EIOPA významne prispel k dohľadu a stabilite 

v oblasti poisťovníctva, stále však pretrvávajú veľké výzvy, bod 79. 

20 EDA, osobitná správa č. 29/2018, body 81 – 83. 

21 EDA, osobitná správa č. 10/2019, body 68, 80 a 83. 

22 EDA, osobitná správa č. 22/2015: Dohľad EÚ nad ratingovými agentúrami – dobre 
ustanovený, ale zatiaľ nie je plne účinný, bod 55. 
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31 Na rozdiel od bankového sektora s jednotným mechanizmom dohľadu nemá 
sektor poisťovníctva v EÚ nijaký ústredný orgán dohľadu. EIOPA nemá priame funkcie 
dohľadu nad prevádzkovateľmi23, na ktorých dohliadajú príslušné vnútroštátne orgány. 
EDA konštatoval, že kvalita dohľadu a spolupráce medzi orgánmi dohľadu sa výrazne 
líši. V našej osobitnej správe o EIOPA sme zdôraznili, že zatiaľ čo orgán EIOPA vynaložil 
značné úsilie na presadzovanie súdržného, dôkladného a komplexného dohľadu 
vo všetkých členských štátoch, realitou zostáva regulačná arbitráž a výzvou zostáva 
konvergencia dohľadu – platí to najmä v takých oblastiach, akou sú vnútorné modely. 
Niektoré orgány dohľadu sa pokúšali chrániť miestnych poisťovateľov prostredníctvom 
nižších kapitálových požiadaviek, zatiaľ čo iné mali silnejší dohľad a vyššie kapitálové 
požiadavky. EDA zároveň pripomenul, že príslušné vnútroštátne orgány neposkytovali 
EIOPA potrebné údaje o vnútorných modeloch na vykonávanie primeraného 
dohľadu24. 

32 Celkovo majú európske orgány dohľadu slabé právomoci v oblasti 
presadzovania. Čiastočne je to spôsobené štruktúrou a zložením rád a čiastočne 
obmedzenými právnymi nástrojmi, ktoré sú k dispozícii. Komisia v prípade všetkých 
troch európskych orgánov dohľadu vypracovala podrobný odhad zdrojov potrebných 
na vykonávanie intenzívnejšej činnosti dohľadu (ekvivalenty plného pracovného času: 
EBA 22, EIOPA 36 a ESMA 75 v období rokov 2020 – 2027)25. Tieto ďalšie zdroje sú 
predmetom schvaľovania ročných rozpočtov v nadchádzajúcich rokoch. 

Banková únia 

33 V našej osobitnej správe o jednotnom mechanizme dohľadu sme zdôraznili, 
že jednotný mechanizmus dohľadu bol úspešne zriadený v krátkom čase26. 
Zaznamenali sme však, že spoločné dohliadacie tímy a kontroly na mieste zostali 
do veľkej miery závislé od zamestnancov, ktorých menovali príslušné vnútroštátne 
orgány. Najmä v prípade kontrol na mieste mala ECB len obmedzenú kontrolu 
na obsadením tímov. Zároveň sme našli dôkazy o nedostatočnom počte 

                                                      
23 Nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje EIOPA. 

24 EDA, osobitná správa č. 29/2018, body 26 – 27, 41 – 42, 50, 96 – 97 a rámček 3. 

25 Príloha 7 k rozhodnutiu Komisie o interných pravidlách plnenia všeobecného rozpočtu 
Európskej únie (oddiel Európska komisia) do pozornosti útvarov Komisie, legislatívny 
finančný výkaz, „agentúry“, 21. apríla 2019. 

26 EDA, osobitná správa č. 29/2016, bod 184. 
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zamestnancov27. ECB upozorňuje, že v súvislosti so zisteniami správy medzitým 
vykonala následné činnosti s viacerými opatreniami. Vo výročnej správe SRB za rok 
2019 sa uvádzalo zvýšenie jej ľudských zdrojov v uplynulých rokoch, ktoré dosiahli 
87,5 % z plánovaného počtu 400 zamestnancov na konci roka 201928. Tento vývoj sa 
podrobnejšie posudzuje v našom prebiehajúcom audite SRM. 

34 Financovanie jednotného fondu na riešenie krízových situácií sa v júni roku 2020 
zvýšilo približne na 42 mld. EUR29. Podľa plánu má do konca roka 2023 dosiahnuť 
cieľovú úroveň aspoň 1 % krytých vkladov (v roku 2019 to bolo približne 70 mld. EUR) 
všetkých úverových inštitúcií v bankovej únii. 

35 V roku 2019 bolo na politickej úrovni rozhodnuté, že pre jednotný fond 
na riešenie krízových situácií sa poskytne revolvingová úverová linka v rámci 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) ako finančný zabezpečovací 
mechanizmus, keďže cieľová úroveň jednotného fondu na riešenie krízových situácií 
nemusí byť dostatočná na pokrytie potrieb riešenia krízových situácií významných 
inštitúcií. Táto dohoda je súčasťou reformy zmluvy o EMS, ktorej podpísanie 
a ratifikácia prebieha. Úverová linka by mala byť vo výške rovnajúcej sa výške 
jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Tento mechanizmus má byť funkčný až 
v roku 2024, alebo skôr, ak sa prijme návrh na včasné vykonanie. Hoci plne financovaný 
jednotný fond na riešenie krízových situácií so zabezpečovacím mechanizmom by 
mohol poskytnúť dostatočné zdroje aj na riešenie krízovej situácie veľkej 
medzinárodnej banky alebo viacerých bánk, zostáva nejasné, či by mohol pri riešení 
krízovej situácie zabezpečiť dostatočnú likviditu30. Tento aspekt sa posudzuje v našom 
súčasnom audite SRM. 

36 Zatiaľ čo na diskusie o EDIS na politickej úrovni prebiehajú31, do polovice roka 
2020 nebol zriadený. 

                                                      
27 EDA, osobitná správa č. 29/2016, body 190 – 191. 

28 Výročná správa SRB za rok 2019, s. 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 a prehľad SRB o príspevkoch za rok 2020 ex ante. 

30 Európsky parlament, Banking union: Towards new arrangements for the provision of 
liquidity in resolution? (Banková únia: Smerom k novým mechanizmom na zabezpečenie 
likvidity pri riešení krízových situácií?), júl 2019. 

31 Presidency Progress report on work in the AHWP on strengthening the Banking Union 
(Správa predsedníctva o pokroku v činnosti pracovnej skupiny ad hoc pre posilnenie 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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Politické reakcie na zvýšenie odolnosti finančného sektora 

Hlavný vývoj 
Posilnený súbor mikroprudenciálnych a makroprudenciálnych pravidiel pre banky 
a ich orgány dohľadu 

37 Po finančnej kríze EÚ preskúmala mikroprudenciálny rámec pre banky pôsobiace 
v EÚ v súlade s reformami na globálnej úrovni uvedenými v rámci Bazilej III32. Kľúčové 
prvky tohto rámca sú: 

o požadovať lepšiu kapitálovú primeranosť pre banky – od krízy sa od bánk 
vyžaduje, aby svoj podiel kapitálu upravili zabezpečením dostatočného kapitálu 
vo vzťahu k ich posudzovaným rizikám. Banky okrem toho museli vypočítať, 
oznámiť a zverejniť svoj ukazovateľ finančnej páky, ktorý bude od konca júna 2021 
pôsobiť ako celková minimálna kapitálová požiadavka vo vzťahu k aktívam banky 
bez ohľadu na ich rizikový profil, 

o zlepšiť kvalitu riadenia rizík banky – banky musia presnejšie určiť a posúdiť svoje 
riziká buď pomocou štandardizovaného prístupu, alebo ich vlastných vnútorných 
modelov33. Výsledky určia výšku kapitálu, ktorý banky musia mať, 

o požadovať lepšie riadenie likvidity – zavedený bol ukazovateľ krytia likvidity ako 
nová požiadavka na posilnenie krátkodobej odolnosti bánk voči rizikám likvidity. 
V roku 2021 bude pomer čistého stabilného financovania záväznou požiadavkou 
na zníženie rizika financovania v dlhodobejšom horizonte tým, že sa od bánk bude 
požadovať, aby svoje činnosti financovali dostatočne stabilnými zdrojmi 
financovania, a 

o zlepšiť kvalitu aktív a znížiť objem nesplácaných úverov – v dôsledku toho, 
že počas finančnej krízy a po nej sa klienti dostali do platobnej neschopnosti, 
museli banky v EÚ riešiť vysokú mieru nesplácaných úverov. Banky musia mať 
dostatočné zníženia hodnoty portfólií úverov, aby pokryli akékoľvek straty, ktoré 
môžu vzniknúť. Na riešenie existujúcich objemov nesplácaných úverov 

                                                      
bankovej únie), správa č. 9819/18, 12. júna 2018, a list predsedu Euroskupiny Maria 
Centena predsedovi samitu eurozóny Charlesovi Michelovi, 5. decembra 2019. 

32 Bazilej III: medzinárodný regulačný rámec pre banky – 
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

33 Článok 107 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti (nariadenie o kapitálových požiadavkách), 26. júna 2013. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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a na odvrátenie kumulácie nesplácaných úverov v budúcnosti bol v júli 2017 
prijatý akčný plán Rady ECOFIN na riešenie nesplácaných úverov v Európe34 
a Komisia v marci 2018 pridala k prudenciálnemu rámcu balík opatrení35. 

Vytvorenie nového rámca krízového riadenia pre banky, ktoré zlyhávajú alebo 
pravdepodobne zlyhajú 

38 Zavedenie rámca krízového riadenia pre banky, ktoré zlyhávajú alebo 
pravdepodobne zlyhajú, je dôležitým krokom z hľadiska odolnosti finančného sektora. 
Hoci zlyhania bánk sú bežnou súčasťou akéhokoľvek funkčného trhu, z hľadiska 
hospodárstva môžu mať značné rušivé účinky, ak neexistuje primeraný rámec 
na riadne riadenie tohto procesu. Na riešenie týchto rizík EÚ zriadila komplexný rámec 
krízového riadenia pre banky, ktorý pozostáva zo smernice o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk a z nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových 
situácií.  

39 Rámec krízového riadenia pre banky pozostáva zo štyroch kľúčových fáz (pozri 
ilustráciu 4). V prípravnej fáze orgány dohľadu monitorujú banky s cieľom včas 
identifikovať akúkoľvek krízu. Orgány pre riešenie krízových situácií zároveň 
zabezpečujú, aby sa dali riešiť krízové situácie všetkých bánk a aby boli plány riešenia 
krízových situácií aktuálne. Ak sa banka dostane do ťažkostí, orgány dohľadu môžu 
využiť opatrenia včasnej intervencie. Ak sa situácia napriek tomu zhorší, orgány 
dohľadu alebo orgány pre riešenie krízových situácií musia banku vyhlásiť za inštitúciu, 
ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá. Orgány pre riešenie krízových situácií potom 
musia posúdiť, či je riešenie krízovej situácie potrebné, primerané a vo verejnom 
záujme, a vypracovať program riešenia krízovej situácie (pozri prílohu II). Ak riešenie 
krízovej situácie nie je vo verejnom záujme, banka sa likviduje v rámci vnútroštátnych 
insolvenčných konaní. 

                                                      
34 Tlačová správa Rady, Bankovníctvo:  Rada stanovila akčný plán pre nesplácané úvery, 

11. júla 2017. 

35 Balík dokumentov Komisie o opatreniach na riešenie rizík súvisiacich s nesplácanými 
úvermi, 14. marca 2018. 

file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/sk-SK/RV%20Financial%20Crisis/Bankovn%C3%ADctvo:%20Rada%20stanovila%20ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20pre%20nespl%C3%A1can%C3%A9%20%C3%BAvery
file://ECANLP001/SHARE/4_ADMIN/sk-SK/RV%20Financial%20Crisis/Bankovn%C3%ADctvo:%20Rada%20stanovila%20ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20pre%20nespl%C3%A1can%C3%A9%20%C3%BAvery
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
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Ilustrácia 4 – Štyri fázy krízového riadenia pre banky v EÚ 

 
Zdroj: EDA, prevzaté od ECB. 

40 Nový rámec pre riešenie krízových situácií zahŕňa nástroj odpísania a konverzie 
kapitálových nástrojov36 a nástroj záchrany pomocou vnútorných zdrojov37, ktorého 
cieľom je presunúť bremeno strát z daňovníkov na akcionárov a veriteľov (ktorí by mali 
prospech z akýchkoľvek ziskov). Taktiež zahŕňa tri nástroje riešenia krízovej situácie: 
nástroj odpredaja obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej inštitúcie a nástroj 
oddelenia aktív. Na ochranu práva na súkromné vlastníctvo sa zásadou, že žiadny 
veriteľ sa nesmie dostať do nevýhodnejšieho postavenia, zabezpečuje, že s nijakým 
veriteľom a/alebo akcionárom, sa nebude pri riešení krízovej situácie zaobchádzať 
horšie ako pri likvidácii podľa vnútroštátnych insolvenčných zákonov. 

                                                      
36 Článok 21 nariadenia (EÚ) č. 806/2014. 

37 Článok 27 nariadenia (EÚ) č. 806/2014. 
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41 Ako kľúčové opatrenie na zabezpečenie riešiteľnosti krízových situácií sa od bánk 
vyžaduje, aby mali dostatočnú výšku kapacity na absorpciu strát vo forme minimálnej 
požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL), keďže sa ňou zabezpečuje 
možné využitie nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov38. Minimálna 
požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pozostáva z kapitálovej požiadavky 
a zo sumy záväzkov použiteľných pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov, ktoré by 
sa mohli použiť na rekapitalizáciu banky39. Ďalším kľúčovým opatrením je 
identifikovanie a odstránenie podstatných prekážok riešenia krízových situácií40. 

42 Okrem nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov je rámec riešenia 
krízových situácií doplnený jednotným fondom na riešenie krízových situácií, 
povinnými systémami ochrany vkladov a navrhovaným systémom EDIS s cieľom 
umožniť zlyhania bánk riadnym spôsobom bez využitia verejnej záchrany pomocou 
vonkajších zdrojov, čím by sa potenciálne aktivovala špirála skazy. Tieto nástroje sú 
vopred financované odvetvím. 

43 Cieľom všetkých uvedených opatrení na riešenie krízových situácií je prelomiť 
špirálu skazy a zabrániť tomu, aby sa banky stali príliš veľké na vyhlásenie úpadku. 
V smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk sa tiež vyžaduje, aby sa verejné 
prostriedky využili len „vo veľmi výnimočnej situácii systémovej krízy“ „ako posledná 
možnosť“ za prísnych podmienok a požiadaviek41. 

                                                      
38 Článok 45 smernice 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie 

krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, 15. mája 2014. 

39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel. 

40 Článok 10 ods. 7 nariadenia o SRM. 

41 Článok 37 ods. 10 a článok 56 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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44 Vždy, keď sa použijú verejné prostriedky vrátane jednotného fondu na riešenie 
krízových situácií, likvidácia aj riešenie krízovej situácie musia byť v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci. Pravidlami štátnej pomoci sa zabraňuje akémukoľvek 
použitiu verejných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu42. Komisia počas finančnej krízy a po nej uverejnila rôzne výkladové 
oznámenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci43. Stále uplatňuje oznámenie 
o bankovníctve z roku 2013. 

Posilnený regulačný rámec EÚ pre sektory poistenia a dôchodkov 

45 V reakcii na meniace sa rizikové prostredie a medzinárodný regulačný program44, 
profesionalizáciu investičných techník a medzisektorový vývoj EÚ prijala nové 
mikroprudenciálne pravidlá pre poisťovne v rámci smernice Solventnosť II45, čo malo 
za následok: 

o vytvorenie komplexnejšieho rámca pre dohľad nad riadením rizík poisťovateľov 
s cieľom ďalej harmonizovať vnútroštátne normy pre prudenciálny dohľad, 

o zavedenie kapitálových požiadaviek citlivých na riziko podobných reformovaným 
kapitálovým ukazovateľom bánk so zámerom zabezpečiť, aby jednotliví 
poisťovatelia mali potrebný kapitál v pomere k ich osobitným rizikovým profilom46, 

o odstránenie obmedzení na zloženie investičných portfólií poisťovateľov uložených 
členskými štátmi. Poisťovatelia môžu namiesto toho voľne investovať podľa zásady 
obozretnosti, pokiaľ sú splnené nové kapitálové požiadavky, 

                                                      
42 Články 107 a 108 ZFEÚ. 

43 Oznámenia Komisie o štátnej pomoci pre banky a finančné inštitúcie v rokoch 2008 – 2013: 
IP/08/1495, IP/08/1901, IP/09/322, IP/08/1993, IP/09/1180, IP/10/1636, IP/11/1488, 
IP/13/672. 

44 Napr. The IAIS common structure for the assessment of insurer solvency (Spoločná štruktúra 
IAIS pre posudzovanie solventnosti poisťovateľov), Medzinárodná asociácia orgánov 
dohľadu nad poisťovníctvom (IAIS), 2007, a Jednotné zásady poisťovníctva 17 – kapitálová 
primeranosť, 2011. 

45 Smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia, 25. novembra 2009. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120
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o zavedenie nových kvalitatívnych požiadaviek pre poisťovateľov na základe procesu 
preskúmania orgánmi dohľadu (2. pilier) a pravidiel pre zverejnenie informácií 
o trhu a predkladanie informácií orgánom dohľadu (3. pilier). Od roku 2016 museli 
poisťovatelia vypočítavať vlastné rizikové sumy vyplývajúce z ich investičných 
portfólií a činností poistenia, zaviesť vlastné systémy monitorovania rizík, 
vybudovať hodnotenie aktív a záväzkov v súlade s trhom a mať dostatočný kapitál 
na splnenie nových kapitálových ukazovateľov, 

o väčšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad poisťovníctvom 
a EIOPA. 

46 Nové prudenciálne pravidlá v sektore dôchodkového poistenia zamestnancov boli 
zavedené smernicou IZDZ II47, ktorej cieľom je modernizovať a ďalej harmonizovať 
mikroprudenciálne pravidlá inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia 
(IZDZ) a ochranu príjemcov plnení (akou je lepšie zverejňovanie informácií) v EÚ. 
Novými prudenciálnymi požiadavkami sa obnovil dôraz na požiadavky týkajúce sa 
riadenia podnikov a riadenia rizík podľa modelu smernice Solventnosť II, napr. nové 
ustanovenia o posudzovaní vlastného rizika, politike odmeňovania, kľúčových 
funkciách, odbornom a vhodnom riadení a zabezpečení aktív. 

Nové pravidlá pre kapitálové trhy, trhovú infraštruktúru a úniu kapitálových trhov 

47 Rovnako dôležitým rozmerom finančného systému je sektor kapitálových trhov, 
ktorý pozostáva z nebankových finančných sprostredkovateľov (akými sú investičné 
fondy/spoločnosti, nebankoví veritelia a špecializované investičné nástroje). 
V nadväznosti na krízu z roku 2008 EÚ zaviedla široké spektrum reakcií, ktoré zahŕňajú: 

o nové pravidlá EÚ na posilnenie verejného dohľadu nad finančnými produktmi 
a sprostredkovateľmi – týmito pravidlami sa riešili prudenciálne požiadavky 
pre neregulované subjekty v sektore správy aktív, prevádzkovateľov trhovej 
infraštruktúry a ratingové agentúry. Zaviedli sa nimi aj nové povinnosti v oblasti 
obchodovania, zúčtovania a vyrovnania v prípade produktov na veľkoobchodných 
trhoch, ktoré počas krízy čelili otázkam transparentnosti, ako aj nové osobitné 
opatrenia v oblasti dohľadu, 

                                                      
47 Smernica (EÚ) 2016/2341 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi, 14. decembra 2016. 
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o pravidlá na riešenie rizík likvidity a pákového efektu, pokiaľ ide o alternatívne 
investičné fondy (AIF) – EÚ prijala smernicu o správcoch alternatívnych 
investičných fondov48 na posilnenie určitých pravidiel obozretného správania 
pre správcov alternatívnych investičných fondov. Požiadavky sa týkajú riadenia 
kapitálu, rizík a likvidity, menovania jedného depozitára a pravidiel 
transparentnosti voči investorom a orgánom dohľadu. Pákový efekt podlieha 
osobitnému monitorovaniu, 

o reformy derivátov na zlepšenie transparentnosti a kontroly trhov s derivátmi – 
zaviedlo sa viacero požiadaviek týkajúcich sa transparentnosti na zníženie 
neprehľadnosti trhov s derivátmi a zmiernenie kreditných rizík protistrán vrátane 
týchto opatrení: 

— nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFIR)49, podľa ktorého sa 
pri určitých kategóriách derivátov, s ktorými sa má obchodovať v EÚ alebo 
na rovnocenných obchodných miestach v tretích krajinách, vyžaduje 
poskytovanie lepších informácií o cenách, likvidite a rizikách, 

— smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFID II)50, v ktorej sa vymedzujú 
harmonizované požiadavky pre regulované trhy EÚ, 

— nariadenie o infraštruktúre európskych trhov (EMIR)51, ktorým sa zaviedla 
povinnosť, aby sa mimoburzové deriváty zúčtovali prostredníctvom 
centrálnych protistrán, 

— nové pravidlá EÚ prijaté na identifikovanie a stanovenie osobitných 
mechanizmov dohľadu pre centrálne protistrany z tretích krajín52, ktoré sú 
systémovo dôležité pre EÚ alebo pre jeden alebo viacero jej členských štátov, 

                                                      
48 Smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov, 8. júna 2011. 

49 Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, 15. mája 2014. 

50 Smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, 15. mája 2014. 

51 Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách 
a archívoch obchodných údajov, 4. júla 2012. 

52 Nariadenie (EÚ) č. 2019/2099, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide 
o postupy a príslušné orgány na povoľovanie centrálnych protistrán a požiadavky 
na uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín, 23. októbra 2019. 
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— transponovanie bazilejských noriem pre vyššie kapitálové požiadavky bánk 
obchodujúcich s derivátmi, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, v nariadení 
o kapitálových požiadavkách (CRR II), 

o reformy trhu so zabezpečenými pôžičkami na zvýšenie transparentnosti – 
nariadenie o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov53 bolo 
hlavnou reformou EÚ zameranou na posilnenie transparentnosti transakcií 
financovania prostredníctvom cenných papierov vykonávaných akoukoľvek 
protistranou zriadenou v EÚ (okrem centrálnych bánk a agentúr verejného 
dlhu)54, 

o dohľad nad ratingovými agentúrami na úrovni EÚ – nariadenie o ratingových 
agentúrach55 zahŕňa regulačné opatrenia pre registráciu ratingových agentúr 
a dohľad nad nimi (ktorý vykonáva ESMA) a jeho cieľom je zvýšiť využívanie 
menších ratingových agentúr a zvýšiť hospodársku súťaž, 

o monitorovanie systémových rizík v sektore kapitálových trhov Európskym 
výborom pre systémové riziká (ESRB) – jednou z kľúčových priorít stratégie ESRB 
je vypracovanie makroprudenciálnej politiky EÚ na riešenie rizík pre finančnú 
stabilitu mimo bankového sektora56, a 

o zriadenie únie kapitálových trhov – akčný plán Komisie, ktorý bol zavedený 
v roku 2015 a aktualizovaný v roku 2017 s cieľom prehĺbiť a ďalej integrovať 
kapitálové trhy členských štátov EÚ. Jeho cieľom bolo okrem iného uľahčiť 
spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, vstup a získavanie kapitálu 
na kapitálových trhoch, podporovať retailové a inštitucionálne investície 
a uľahčovať cezhraničné investície. 

                                                      
53 Nariadenie (EÚ) č. 2015/2365 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom 

cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, 
25. novembra 2015. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ a 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf. 

55 Nariadenie (EÚ) č. 462/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových 
agentúrach, 21. mája 2013. 

56 Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper (Makroprudenciálna 
politika mimo bankovníctva: strategický dokument ESRB), ESRB, 2016. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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Pokrok a kľúčové výzvy 
Mikroprudenciálny rámec pre banky a ich orgány dohľadu 

48 V oblasti kapitálovej primeranosti prišlo k tomuto vývoju (pozri ilustráciu 5): 

o súhrnné kapitálové ukazovatele EÚ sa zvýšili približne o šesť percentuálnych 
bodov. Dôvodom bolo zvýšenie kapitálu (648 mld. EUR, čiže 33 % od roku 2008) 
a nižšia expozícia voči rizikám (o 16 % od roku 2008). Nižšia expozícia voči rizikám 
bola výsledkom poklesu celkových aktív a poklesu priemernej rizikovej váhy 
expozícií bánk, 

o súhrnné ukazovatele finančnej páky sa zvýšili približne o dva percentuálne body 
a dostatočne prekračujú budúcu minimálnu požiadavku 3 %. Zatiaľ čo súhrnné 
údaje vykazujú výrazné zlepšenia, situácia jednotlivých bánk môže byť odlišná 
a závisí od primeranosti riadenia rizík banky a kvality držaného kapitálu, 

o nové pravidlá v rámci nariadenia o kapitálových požiadavkách57 spolu s vyššou 
kontrolou orgánmi dohľadu viedli k lepšej kvalite kapitálu, napríklad 
prostredníctvom vyššieho základného imania. 

                                                      
57 Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie 

a investičné spoločnosti, 26. júna 2013. 
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Obrázok 5 – Zmeny kapitálových ukazovateľov a ukazovateľov finančnej 

páky v rámci EÚ  

(2008 – 2018) 

 
Poznámka: Ukazovateľ finančnej páky sa vypočítava ako pomer kapitálu Tier 1 k celkovým aktívam. Je to 
náhrada za regulačný ukazovateľ finančnej páky, ktorý sa zavádza v EÚ. 

Zdroj: Súbor údajov ECB CBD2. 

49 Zatiaľ čo v EÚ už bolo prijatých viacero požiadaviek rámca Bazilej III, niektoré 
z reforiem, ktoré Bazilejský výbor schválil v decembri 2017, sa ešte v EÚ musia zaviesť. 
EBA odhaduje, že prínosy prvkov, ktoré sa ešte majú zaviesť, prevážia nad nákladmi, 
ktoré budú mierne, prechodné a postupom času zaniknú. Zámerom reformy je 
zmierniť závažnosť budúcich hospodárskych poklesov znížením pravdepodobnosti 
aj intenzity budúcich bankových kríz. Napriek tomu by banky v EÚ museli na úplné 

vykonanie rámca Bazilej III získať kapitál (alebo nerozdelené zisky) vo výške až 

124,8 mld. EUR58. 

50 Pokiaľ ide o riadenie likvidity, zavedením ukazovateľa krytia likvidity sa zlepšila 
krátkodobá likvidita bánk, zatiaľ čo následné zavedenie pravidiel pre pomer čistého 
stabilného financovania prispelo v eurozóne k zníženiu závislosti od krátkodobého 
financovania z iných zdrojov, ako sú štandardné vklady. Značným rozšírením injekcií 
likvidity v rámci Eurosystému sa navyše uľahčilo zvýšenie vankúšov likvidity bánk 

                                                       
58  https://eba.europa.eu/eba‐updates‐estimates‐impact‐implementation‐basel‐iii‐and‐

provides‐assessment‐its‐effect‐eu‐economy. 
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pri nízkych finančných nákladoch. Tieto injekcie však zároveň viedli k vzniku závislosti 
niektorých bánk od financovania likvidity centrálnou bankou. Táto závislosť môže 
pre banky predstavovať riziká v prípade zmien menovej politiky59. 

51 Z výsledkov stresových testov európskych bánk, ktoré vykonali EBA60 a ECB61 
v roku 2018, zároveň vyplynuli vyššie kapitálové rezervy dokonca aj za nepriaznivých 
makroekonomických podmienok, a to napriek závažnejšiemu nepriaznivému scenáru 
ako pri stresových testoch v roku 2016. V audítorskej správe EDA z roku 2019 sa však 
posúdilo, že testy v roku 2018 mali byť náročnejšie. Významné systémové riziká – 
a určité krajiny a premenné – boli skutočne vystavené nízkej alebo neboli vystavené 
nijakej úrovni stresu62. 

52 ECB počas svojich kontrol na mieste a preskúmania vnútorných modelov veľkých 
bánk v niektorých oblastiach zistila rôznorodosť postupov modelovania a nedostatky 
v identifikácii rizík a vo výpočte ich veľkosti (napr. nedostatočné zohľadnenie 
príslušných rizikových faktorov alebo nedostatky vo výpočte realizovaných strát 
v prípade zlyhania). ECB počas tohto preskúmania uviedla, že banky požiadala 
o vykonanie následných činností a nápravných opatrení na riešenie týchto 
nedostatkov63. 

53 V súčasnom regulačnom rámci sa expozície voči štátnym dlhopisom 
vo všeobecnosti kategorizujú ako de facto bezrizikové, pričom sa nevyžaduje 
diverzifikácia ani sa nestanovujú obmedzenia expozície (aj keď v stresovom testovaní 
sa zachytilo riziko štátneho dlhu)64. Zatiaľ čo toto zaobchádzanie je v súlade 
s medzinárodným rámcom Bazilej, existuje široká zhoda, že expozícia voči štátnym 
dlhopisom všeobecne – a najmä domáce koncentrácie expozície voči štátnym 
dlhopisom – predstavujú riziká pre banky v bankovej únii a sú základným zdrojom 

                                                      
59 Pozri správy MMF o jednotlivých krajinách č. 18/226 Euro Area Policies: Financial System 

Stability Assessment (Politiky eurozóny: posúdenie stability finančného systému), bod 76. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388. 

63 Aktuálne informácie o cielenom hodnotení interných modelov, ECB, 21. novembra 2019. 

64 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures (Správa o regulačnom 
zaobchádzaní s expozíciami voči štátnym dlhopisom), ESRB, marec 2015, s. 12. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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systémového rizika65. V roku 2017 predstavovala priemerná expozícia voči štátnym 
dlhopisom v prípade veľkých globálnych bánk 19,4 % ich celkových aktív, pričom 
v prípade menších a stredných bánk to bolo 28,1 %. Banky v EÚ držia expozície voči 
štátnym dlhopisom vo výške 4,15 bil. EUR (jún 2019), so silným dôrazom na domáce 
expozície. Komisia predložila v roku 2018 návrh nariadenia o cenných papieroch 
zabezpečených štátnymi dlhopismi s cieľom pomôcť investorom diverzifikovať ich 
expozície voči štátnym dlhopisom, v súvislosti s ukončením tejto časti špirály skazy sa 
však nedosiahol nijaký pokrok66. 

Nesplácané úvery a ziskovosť bánk 

54 Súhrnné nesplácané úvery v EÚ klesali z vrcholu na úrovni 6,8 % celkových úverov 
a preddavkov na konci roka 2015 na 2,7 % ku koncu roka 201967. Napriek značnému 
dosiahnutému pokroku niektoré členské štáty stále čelia pomerne vysokým úrovniam 
nesplácaných úverov (pozri ilustráciu 6). Zabrániť sa musí aj nárastu nových 
nesplácaných úverov68. Medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 (IFRS 9) sa 
považuje za kľúčový krok na zabezpečenie včasnejšieho zaúčtovania úverových strát. 
Zakladá sa na očakávaných úverových stratách namiesto predchádzajúceho prístupu 
zaúčtovania strát, keď vzniknú. V rámci jednotného mechanizmu dohľadu sa v roku 
2018 vykonalo viac ako 50 kontrol na mieste týkajúcich sa úverového rizika, pri ktorých 
boli zistené nedostatky v identifikovaní nesplácaných úverov a súvisiacich 
nevyhnutných zníženiach hodnoty69. 

                                                      
65 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures (Správa o regulačnom 

zaobchádzaní s expozíciami voči štátnym dlhopisom), ESRB, marec 2015, s. 7 a s. 58, 
a rámček 6 preskúmania finančnej stability, ECB, máj 2019. 

66 Pracovná skupina na vysokej úrovni, Considerations on the further strengthening of the 
Banking Union including a common deposit insurance scheme (Úvahy o ďalšom posilnení 
bankovej únie vrátane spoločného systému ochrany vkladov), jún 2019, a Bazilejský výbor 
pre bankový dohľad, Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign exposures 
(Diskusný dokument o regulačnom zaobchádzaní s expozíciami voči štátnym dlhopisom), 
december 2017. 

67 Súbor údajov ECB CBD2. 

68 Bankový dohľad ECB, SSM Supervisory Priorities 2020 (Priority dohľadu jednotného 
mechanizmu dohľadu v roku 2020), 7. októbra 2019. 

69 ECB, On-site inspections 2018: key findings (Kontroly na mieste v roku 2018: kľúčové 
zistenia), 14. augusta 2019. 
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Ilustrácia 6 – Objem nesplácaných úverov (v mld. EUR) a podiel 
nesplácaných úverov (v percentách) podľa členských štátov k štvrtému 
štvrťroku 2019 

 
Zdroj: EDA na základe predbežnej analýzy EBA o vplyve ochorenia COVID-19 na banky v EÚ, tematická 
správa EBA/REP/2020/17, ilustrácia 12. 

55 Početné faktory, akými sú náklady na znižovanie nesplácaných úverov, nadmerný 
počet bánk, intenzívna hospodárska súťaž, náklady na digitalizáciu, pretrvávajúce 
prostredie nízkych úrokov a regulačné náklady, viedli k pomerne nízkej ziskovosti 
v bankovom sektore70. Súhrnná rentabilita vlastného kapitálu bánk v EÚ a eurozóne 
dosiahla ku koncu roka 2018 v priemere 6 %, čo je menej ako štandardné kapitálové 
náklady na úrovni 8 % – 10 %71. Dlhé obdobie nízkej ziskovosti môže byť prekážkou 
schopnosti bánk budovať kapitálové rezervy z rezerv alebo získavať kapitál. Môže tým 
byť obmedzená kapacita bánk poskytovať úvery reálnej ekonomike, najmä po kríze. 

                                                      
70 Prezentácia Andrey Enriovej (ECB) na medzinárodnej výročnej konferencii CIRSF, Lisabon, 

4. júla 2019. 

71 Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results (Dotazník na posúdenie rizika – súhrn 
výsledkov), EBA, 2018. 
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Nový rámec krízového riadenia pre banky, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne 
zlyhajú 

56 Budovanie riešiteľnosti krízových situácií všetkých bánk v EÚ je stále 
prebiehajúcou činnosťou a otázkou, ktorú zahŕňal aj náš audit jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií. Hoci banky pracujú na tom, aby krízové 
situácie dokázali riešiť samy72: 

o plány riešenia krízových situácií ešte nie sú v záverečnej fáze73, 
o kapacita minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky ešte 

nebola plne vybudovaná74, 
o v ročnom pracovnom programe SRB sa predpokladá identifikovanie potenciálnych 

prekážok riešiteľnosti krízových situácií v roku 2020, očakáva sa však, že riešenie 
všetkých podstatných prekážok si vyžiada niekoľko rokov75, a 

o SRB stanovila činnosti, ktoré by banky mali vykonať na identifikovanie 
potenciálnych prekážok76. 

57 V rámci nášho auditu krízového riadenia ECB sme v prípade bánk zistilinedostatky 
v postupoch ECB na identifikovanie kríz. Chýbali v nich napríklad jasné kritériá 
a ukazovatele a nereagovali na základe dôkazov o závažnom zhoršení finančných 
podmienok banky77. ECB upozorňuje, že v súvislosti so zisteniami správy medzitým 
vykonala následné činnosti s viacerými opatreniami. Na zabezpečenie riadneho 
fungovania krízového riadenia je dôležitá primeraná spolupráca orgánov dohľadu 
a orgánov pre riešenie krízových situácií78. Oznámenie o včasnej intervencii má 
Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií umožniť, aby sa pripravila na riešenie 
krízovej situácie, banka však môže byť vyhlásená za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo 

                                                      
72 Vystúpenie Elke Königovej, predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, 

vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci, 3. decembra 2019. 

73 EDA, osobitná správa č. 23/2017: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií: náročná 
práca súvisiaca s bankovou úniou už začala, ale zostáva ešte prejsť dlhú cestu, bod 146. 

74 Quantitative MREL report 2020 (Kvantitatívna správa o minimálnej požiadavke na vlastné 
zdroje a oprávnené záväzky za rok 2020), EBA, s. 15. 

75 EDA, osobitná správa č. 23/2017, obrázok 5, a výročná správa SRB za rok 2020, s. 15. 

76 „Očakávania od bánk“, Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, marec 2020. 

77 EDA, osobitná správa č. 2/2018: Prevádzková efektívnosť ECB pri krízovom riadení bánk, 
bod 125. 

78 EDA, osobitná správa č. 2/2018, bod 34. 
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pravdepodobne zlyhá, aj keď neprišlo k nijakej včasnej intervencii, čo sa stalo v roku 
201779. Komisia navyše identifikovala prekrývanie medzi právomocami dohľadu 
a právomocami včasnej intervencie80. 

58 Z usmernení EBA vyplýva, že banka je inštitúciou, ktorá zlyháva alebo 
pravdepodobne zlyhá, ak porušuje svoje celkové kapitálové požiadavky postupu 
preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu a akékoľvek požiadavky dohľadu. V praxi 
to tak však nie je. Keďže by sa pri posúdení inštitúcií, ktoré zlyhávajú alebo 
pravdepodobne zlyhajú, mali zvážiť všetky relevantné okolnosti daného prípadu, ECB 
nedodržala vždy harmonizované usmernenia EBA (napr. nezvážila porušenia opatrení 
správy a riadenia spoločností, pretože ich nezahrnula do svojich interných usmernení 
k vykonávaniu usmernení EBA)81. 

59 Testom verejného záujmu sa určuje, či je riešenie krízovej situácie proporcionálne 
a potrebné alebo či sa má banka likvidovať. Testy verejného záujmu, ktoré realizujú 
orgány pre riešenie krízových situácií v EÚ, sa však niekedy uplatňujú odlišne a môžu 
viesť k odlišným záverom a dôsledkom. Zatiaľ čo v roku 2015 niektoré vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií sa napríklad domnievali, že riešenie krízovej 
situácie je vo verejnom záujme dokonca aj v prípade veľmi malých bánk82, SRB v roku 
2017 rozhodla, že riešenie krízových situácií bánk Banca Popolare di Vicenza S.p.A. 
a Veneto Banca S.p.A. nebolo vo verejnom záujme, a to napriek ich veľkosti, keďže 
zlyhanie týchto inštitúcií by pravdepodobne neviedlo k významnému ovplyvneniu 
finančnej stability83. Komisia v rozpore s týmto posúdením rozhodla, že štátna pomoc 

                                                      
79 EDA, osobitná správa č. 2/2018, bod 34. 

80 Správa Komisie Európskemu Parlamentu a Rade o jednotnom mechanizme dohľadu 
zriadenom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013, COM(2017) 591 final, s. 17. 

81 EDA, osobitná správa č. 02/2018, bod 108. 

82 Napr. Banco Internacional do Funchal S.A v Portugalsku, Panellinia Bank S.A. a Cooperative 
Bank of Peloponnese Coop Ltd. v Grécku: https://eba.europa.eu/regulation-and-
policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds; 
a Andelskassen J.A.K. Slagelse v Dánsku (2016), Banco Internacional do Funchal S.A. 
v Portugalsku (2015), Panellinia Bank S.A. a Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. 
v Grécku (2015): https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-
resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 Rozhodnutie týkajúce sa posúdenia podmienok na riešenie krízovej situácie úverovej 
inštitúcie Veneto Banca S.p.A., SRB/EES/2017/11, 23. júna 2017, s. 11, a rozhodnutie 
týkajúce sa posúdenia podmienok na riešenie krízovej situácie úverovej inštitúcie Banca 
Popolare di Vicenza S.p.A., SRB/EES/2017/12, 23. júna 2017, s. 11. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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bola zlučiteľná, keďže bolo potrebné napraviť závažnú poruchu fungovania 
hospodárstva členského štátu84. 

60 Ďalšou komplikáciou posudzovania je fragmentácia vnútroštátnych 
insolvenčných zákonov pre banky. Tie sa medzi jednotlivými členskými štátmi líšia, 
aj keď existuje minimálna úroveň harmonizácie85. Členské štáty v bankovej únii 
zároveň používali nástroje riešenia krízových situácií a osobitné vnútroštátne právne 
predpisy v oblasti likvidácie namiesto plánovaných vnútroštátnych insolvenčných 
konaní vedených likvidátorom alebo správcom86, čím v skutočnosti vytvorili rámec 
riešenia krízových situácií ako súčasť svojich vnútroštátnych insolvenčných konaní. 
Keďže na účely posúdenia verejného záujmu a možného porušenia zásady, že žiadny 
veriteľ sa nesmie dostať do nevýhodnejšieho postavenia87, sa riešenie krízovej situácie 
musí porovnať s vnútroštátnym insolvenčným konaním, táto fragmentácia spôsobuje 
v prípade riešenia krízových situácií bánk viacero problémov a môže viesť 
k nerovnakému zaobchádzaniu s bankami, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne 
zlyhajú, a s ich veriteľmi88. 

61 Do konca roka 2019 sa nástroj odpísania a konverzie použil ako súčasť riešenia 
krízovej situácie v bankovej únii len raz – na riešenie krízovej situácie banky Banco 
Popular Español. Riešením krízovej situácie sa úspešne ochránili verejné prostriedky, 
a tým peniaze daňovníkov. Členské štáty na druhej strane stále používajú verejné 
prostriedky na záchranu pomocou vonkajších zdrojov a podporujú banky nad rámec 
obmedzení týkajúcich sa mimoriadnych situácií systémových kríz: 

o záchrana pomocou vonkajších zdrojov ako súčasť vnútroštátnych insolvenčných 
konaní – členské štáty používajú verejné prostriedky na podporu vnútroštátnych 
insolvenčných konaní, 

                                                      
84 Európska komisia, rozhodnutie o štátnej pomoci SA.45664 (2017/N), 25. júna 2017, bod 49. 

85 Smernica 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií, 4. apríla 2001. 

86 Článok 2 ods. 47 smernice 2014/59/EÚ. 

87 Článok 73 smernice 2014/59/EÚ. 

88 Vystúpenie Elke Königovej vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové 
veci, 5. mája 2020, https://srb.europa.eu/en/node/978. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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o záchrana pomocou vonkajších zdrojov prostredníctvom rekapitalizácie – členské 
štáty používajú preventívnu rekapitalizáciu89 a rekapitalizáciu, ktorá sa 
nepovažuje za štátnu pomoc (keďže je založená na trhových podmienkach), 
na podporu bánk, ktoré neplnia svoje kapitálové požiadavky, a 

o podpora prostredníctvom verejných záruk – tie sa nepovažujú za štátnu pomoc, 
keďže sú založené na trhových podmienkach na podporu predaja nesplácaných 
úverov. 

Regulačný rámec EÚ pre sektory poistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov 

62 Napriek existencii prudenciálneho rámca na úrovni EÚ existujú medzi členskými 
štátmi niektoré technické pravidlá týkajúce sa poistenia, ktoré zostávajú odlišné. EDA 
konštatoval, že kvalita dohľadu a spolupráce medzi orgánmi dohľadu sa výrazne líši. 
Zatiaľ čo orgán EIOPA vynaložil značné úsilie na presadzovanie súdržného, dôkladného 
a komplexného dohľadu vo všetkých členských štátoch90, realitou zostáva regulačná 
arbitráž91 a výzvou zostáva konvergencia dohľadu. 

63 Výška kapitálu presiahla minimum požadované v prípade kapitálovej 
požiadavky na solventnosť aj v prípade minimálneho kapitálového ukazovateľa. 
Súhrnné úrovne boli na konci roka 2018 nad minimom v prípade všetkých členských 
štátov, významné rozdiely však zostávajú. Čiastočne sa v nich odráža nesúdržné 
uplatňovanie nových požiadaviek, akými sú požiadavky týkajúce sa vnútroštátnych 
pravidiel účtovania, daňového systému a zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

                                                      
89 Článok 32 ods. 4d bod iii) smernice 2014/49/EÚ. 

90 EDA, osobitná správa č. 29/2018, body 96 – 97. 

91 EDA, osobitná správa č. 29/2018, rámček 3 a body 26 – 27. 
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64 Pravidlami EÚ sa nerieši identifikovanie systémovo dôležitých poisťovateľov, 
osobitný dohľad nad nimi/riešenie ich krízových situácií a ich ozdravenie. Zároveň 
neexistujú spoločné zabezpečovacie mechanizmy EÚ na financovanie riešenia 
krízových situácii alebo likvidácie poisťovní92. Poisťovatelia sa likvidujú podľa 
vnútroštátnych rámcov, za ktoré zodpovedá výhradne domovský orgán dohľadu93. 
EIOPA94 aj ESRB95 Komisiu vyzvali, aby zaviedla minimálnu harmonizáciu 
vnútroštátnych rámcov pre ozdravenie a riešenie krízových situácií pre poisťovateľov 
a zaisťovateľov v EÚ. Komisia uviedla, že takáto iniciatíva sa pripravuje spolu 
s preskúmaním rámca Solventnosť II. 

65 Z prebiehajúcich politických diskusií vyplýva potreba vypracovania dodatočných 
pravidiel pre riadenie koncentrovaných rizík a dohľad nad nimi, akým je koncentrácia 
expozícií voči štátnym dlhopisom. Poisťovatelia v EÚ majú vyššiu expozíciu voči rizikám 
štátneho dlhu ako banky96, najmä v členských štátoch s vyššou celkovou úrovňou 
dlhu97. EIOPA monitoruje tento druh expozícií vo svojich správach o stabilite. 

66 Len malý počet členských štátov má systém náhrad pre poistených na ochranu 
poistníkov pred insolventnými poisťovateľmi. V našej správe o EIOPA sme dospeli 
k záveru, že ochrana spotrebiteľov závisí od právnej štruktúry poisťovateľa98. Komisia 
spolu s EIOPA posudzuje potrebu európskej siete vnútroštátnych systémov náhrad 
pre poistených. 

                                                      
92 Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of recovery and 

resolution frameworks for (re)insurers across the Member States (Stanovisko pre inštitúcie 
Európskej únie k harmonizácii rámcov pre ozdravenie a riešenie krízových situácií 
poisťovateľov a zaisťovateľov v rámci členských štátov), EIOPA, 5. júla 2017, s. 14, 
a Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-prudential perspective 
(Ozdravenie a riešenie krízových situácií pre sektor poistenia v EÚ: makroprudenciálny 
pohľad), ESRB, august 2017, s. 4 a 7. 

93 Články 267 – 296 smernice Solventnosť II, 25. novembra 2009. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

96 Financial Stability Review (Preskúmanie finančnej stability), ECB, máj 2019, s. 100. 

97 Investment behaviour report (Správa o investičnom správaní), EIOPA, 16. novembra 2017, 
s. 13. 

98 EDA, osobitná správa č. 29/2018, bod 29. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
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67 V kontexte prebiehajúcich konzultačných postupov Komisie v prípade 
preskúmania smernice Solventnosť II zastáva EIOPA aj ESRB názor, že v právnych 
predpisoch EÚ chýbajú makroprudenciálne politiky, ktorými by bolo možné zasiahnuť 
v rôznych bodoch reťazca udalostí v sektore poistenia, ktoré vedú k nárastu 
systémových rizík99. Podobné názory vyjadrili Rada pre finančnú stabilitu (FSB) 
a Medzinárodná asociácia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom (IAIS)100. 

68 V súvislosti s dôchodkovým poistením zamestnancov k 1. júnu 2020 viacero 
členských štátov ešte nedokončilo proces transpozície novej smernice o IZDZ II101. 

69 Aktíva IZDZ so stanovenými požitkami alebo hybridných IZDZ predstavovali 
približne 80 % investícií IZDZ ku koncu roka 2014102. Nízkymi výnosmi sa čiastočne 
vysvetľuje, prečo bola ku koncu roka 2018 solventnosť podnikov v prípade 
dôchodkového poistenia zamestnancov v súhrne krehká a blízka regulačnej prahovej 
hodnote103. Zo stresového testu EIOPA v roku 2017 zároveň vyplynulo, že IZDZ mali 
v priemere nedostatočné aktíva na plnenie svojich dôchodkových záväzkov a že účinok 
priemerných nedostatočne kapitalizovaných dôchodkových systémov104 môže mať 
významný negatívny účinok pre príjemcov dôchodkov105. V stresovom teste EIOPA 
z roku 2019 však boli zaznamenané zlepšené miery krytia, ale stále sa očakávali 

                                                      
99 Konzultačný dokument EIOPA o preskúmaní smernice Solventnosť II v roku 2020 

(kapitola 11), dokument ESRB o makroprudenciálnych ustanoveniach, opatreniach 
a nástrojoch pre poistenie, 2018, a reakcia na konzultačný dokument EIOPA o preskúmaní 
smernice Solventnosť II v roku 2020, 2020. 

100 Vyhlásenie FSB Finalisation of IAIS holistic framework for the assessment and mitigation of 
systemic risk in the insurance sector (Dokončenie celostného rámca IAIS pre posudzovanie 
a zmierňovanie systémového rizika v sektore poistenia), 14. novembra 2019. 

101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-
transposition-status_en. 

102 Príloha 1 k správe o stresovom testovaní IZDZ z roku 2015, EIOPA, 2015. 

103 Financial Stability Report (Správa o finančnej stabilite), EIOPA, jún 2019, s. 38. 

104 2017 IORP Stress Test Report (Správa o stresovom testovaní IZDZ z roku 2017), EIOPA, 
13. decembra 2017, body 243 a 235. 

105 European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and sustainability of pensions 
(Tematický prehľad európskeho semestra o primeranosti a udržateľnosti dôchodkov), 
Európska komisia, november 2016, s. 9. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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negatívne vplyvy na účastníkov a príjemcov – alebo sponzorské podniky 
– v testovanom stresovom scenári106. 

Kapitálové trhy, trhová infraštruktúra a únia kapitálových trhov 

70 Keďže kapitálové trhy v EÚ sú pomerne nedostatočne rozvinuté (napr. 
v porovnaní s USA), cieľom EÚ je zvýšiť podiel financovania prostredníctvom 
kapitálových trhov v pomere k bankovým úverom s cieľom znížiť kapitálové náklady 
podnikov a zmierniť riziká uprednostňovania domácich investícií tým, že sa uľahčí 
viac cezhraničného investovania a väčšia diverzifikácia. Mala by sa tým zvýšiť 
odolnosť voči kríze a uľahčiť rýchlejšie ozdravenie a rast. Hlbšia integrácia kapitálových 
trhov môže spolu s integrovanejšími bankovými systémami pomôcť udržať cezhraničné 
toky kapitálu a zachovať mieru investícií v tých členských štátoch, ktoré zažívajú 
rozsiahle asymetrické makroekonomické otrasy. 

71 ESRB stanovil vo svojej stratégii ako jednu z kľúčových priorít vypracovanie 
makroprudenciálnej politiky EÚ pre nebankové sprostredkovanie107. Existuje aj skupina 
expertov pre nebankové finančné sprostredkovanie, ktorá monitoruje riziká v tomto 
sektore. V súčasnosti nie je zavedený rámec na riešenie systémových rizík 
identifikovaných v tomto sektore harmonizovaným spôsobom. Rámec 
na monitorovanie systémových rizík v tomto sektore sa postupne vyvíja napríklad tak, 
že ESRB vydá odporúčanie pre ESMA, aby vypracoval usmernenie 
o makroprudenciálnych obmedzeniach finančnej páky108. ESRB zdôraznil zostávajúce 
nedostatky v oblasti údajov, ktoré bránia komplexnejšiemu posudzovaniu rizík 
v niektorých častiach sektora nebankového sprostredkovania (napr. nedostatočné 
údaje o nebankovej finančnej páke a vzájomná prepojenosť medzi bankami a inými 
finančnými sprostredkovateľmi)109. 

                                                      
106 Správa o stresovom testovaní v poisťovníctve z roku 2018, EIOPA, 2019. 

107 Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper (Makroprudenciálna 
politika mimo bankovníctva: strategický dokument ESRB), ESRB, 2016. 

108 Odporúčanie o riziku likvidity a rizikách spojených s využívaním pákového efektu 
v investičných fondoch, ESRB, 2018. 

109 NBFI Monitor (Monitorovanie nebankových finančných inštitúcií), ESRB, 2019. 
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72 Hoci správcovia alternatívnych investičných fondov musia zaviesť politiky riadenia 
rizík a podliehajú stresovému testovaniu a povinnosti vykazovania, smernica 
neobsahuje obmedzenia pákového efektu pre alternatívne investičné fondy. V správe 
o preskúmaní z roku 2019 sa dospelo k záveru, že pri väčšine ustanovení smernice 
o správcoch alternatívnych investičných fondov sa zamýšľané ciele dosiahli účinne 
a efektívne110. V období po kríze sa však naďalej vynárali obavy v oblasti dohľadu 
spojené s pákovým efektom, napríklad v súvislosti so záväzkami zabezpečenými 
úvermi111. 

73 ESRB zastával v roku 2018 názor, že nesúlad medzi likviditou aktív otvorených 
investičných fondov a ich profilmi vyplácania môže viesť k núdzovému odpredaju aktív 
s cieľom uspokojiť žiadosti o vyplatenie v období napätia na trhu, čo môže potenciálne 
ovplyvniť ostatných účastníkov finančného trhu, ktorí vlastnia rovnaké aktíva alebo 
aktíva s korelovanými rizikami. Pákový efekt môže znásobiť vplyv negatívnych 
pohybov na trhu. ESRB odporúčal, aby ESMA a Komisia zaviedli nástroje 
makroprudenciálnej politiky na riadenie týchto rizík112. Riziká vyplývajúce z pákového 
efektu sa napríklad môžu riešiť vytvorením harmonizovaného rámca vykazovania 
pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a lepším 
využitím existujúcich možností na stanovenie obmedzení pákového efektu 
pre alternatívne investičné fondy. 

                                                      
110 Správa o fungovaní smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov, Európska 

komisia, 2019. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos. 

112 Odporúčanie o riziku likvidity a rizikách spojených s využívaním pákového efektu 
v investičných fondoch, ESRB/2017/6, 7. decembra 2017. 
Orgán ESMA začal konzultácie o svojom návrhu usmernenia na riešenie rizík spojených 
s využívaním pákového efektu v sektore alternatívnych investičných fondov: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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74 V akčnom pláne únie kapitálových trhov, ktorý Komisia prijala v roku 2015 
a ktorý bol rozšírený v jej preskúmaní v polovici trvania v roku 2017113, sa uvádza viac 
ako 71 opatrení (33 z akčného plánu pre úniu kapitálových trhov a 38 z preskúmania 
v polovici trvania). Pri každom opatrení bola stanovená orientačná lehota. 
V preskúmaní v polovici trvania bolo zavedených aj deväť prioritných opatrení. 

75 Komisia v roku 2019 uviedla, že vykonala väčšinu opatrení v rámci akčného plánu 
únie kapitálových trhov, ale že sú potrebné ďalšie opatrenia, a to najmä z dôvodu 
nových priorít, súvisiace so zelenou a digitálnou transformáciou a brexitom114. 
Dokonca ani s ďalšími opatreniami na úrovni EÚ úniu kapitálových trhov nemožno 
dosiahnuť, pokiaľ nebudú doplnené rozsiahlymi a ambicióznymi vnútroštátnymi 
reformami na prehĺbenie kapitálových trhov115. 

76 EDA v súčasnosti vykonáva samostatný audit vykonávania akčného plánu únie 
kapitálových trhov. 

  

                                                      
113 Oznámenie o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania, 

COM(2017) 292 final, 8. júna 2017. 

114 Únia kapitálových trhov: pokrok dosiahnutý pri budovaní jednotného trhu s kapitálom 
pre silnú hospodársku a menovú úniu, COM(2019) 136 final, 15. marca 2019, s. 3 – 4. 

115 A Capital Market Union for Europe (Únia kapitálových trhov pre Európu), MMF, SDN/19/07, 
september 2019. 
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Reakcia EÚ na krízu štátneho dlhu  

Prehľad 

77 Okrem nedostatkov finančného systému, ktoré boli bežné najmä na globálnej 
úrovni, sa finančná kríza v EÚ z dôvodu viacerých osobitných výziev týkajúcich sa EÚ 
zmenila na krízu štátneho dlhu (pozri body 13 – 17). Na riešenie tejto krízy bolo 
prijatých viacero iniciatív na fiškálnej úrovni aj na úrovni bánk vrátane týchto opatrení 
(pozri ilustráciu 7): 

o inštitucionálne reakcie: Európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM), 
Európsky nástroj finančnej stability(ENFS), Európsky mechanizmus pre stabilitu 
(EMS) a Európska fiškálna rada, a 

o politické reakcie: balík šiestich legislatívnych aktov a balík dvoch legislatívnych 
aktov na reformovanie Paktu stability a rastu (PSR), organizovanie európskeho 
semestra, zavedenie postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) 
a stanovenie minimálnych požiadaviek pre vnútroštátne rozpočtové rámce, 
rozpočtová dohoda a priame menové transakcie ECB. 

Ilustrácia 7 – Krízová reakcia EÚ na krízu štátneho dlhu 

 
Zdroj: EDA. 
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Inštitucionálne reakcie na krízu štátneho dlhu 

Hlavný vývoj 

78 V roku 2010 bol zriadený EFSM116 ako dočasný program financovania EÚ. Cieľom 
bolo poskytnúť finančnú pomoc členským štátom, ktoré zasiahla závažná hospodárska 
alebo finančná porucha spôsobená mimoriadnymi okolnosťami mimo ich kontroly 
alebo ktoré boli takouto poruchou ohrozené. Podpora sa mohla poskytnúť 
prostredníctvom úverov alebo úverových liniek s prihliadnutím na možné uplatnenie 
nástroja platobnej bilancie, existujúceho nástroja, ktorým sa už poskytovala 
strednodobá finančná pomoc členským štátom mimo eurozóny.  

79 ENFS bol dočasný mechanizmus na riešenie krízy zriadený v roku 2010. Jeho 
cieľom bolo zabezpečiť finančnú stabilitu poskytovaním finančnej pomoci členským 
štátom eurozóny, a to najmä prostredníctvom úverov. V roku 2012 naň nadviazal 
Európsky mechanizmus pre stabilitu a už sa z neho nemôže poskytovať ďalšia 
finančná pomoc. Stále sa v ňom však môžu: 

o prijímať splátky úverov prijímajúcich krajín, 

o vyplácať splátky úrokov a istiny majiteľom dlhopisov ENFS, 

o predlžovať nesplatené dlhopisy. 

80 EMS bol zriadený v roku 2012 zmluvou medzi členskými štátmi eurozóny117 ako 
stála medzivládna organizácia. Jeho poslaním je poskytnúť finančnú pomoc krajinám 
eurozóny, ktoré majú závažné finančné problémy alebo im takéto problémy hrozia. 
Takáto pomoc sa poskytuje, len ak existujú dôkazy, že je potrebné zaistiť finančnú 
stabilitu členov EMS alebo eurozóny ako celku. ESM poskytuje finančnú pomoc 
členským štátom eurozóny, ktoré majú alebo im hrozia závažné finančné ťažkosti, 
podliehajúc prísnej hospodárskej podmienenosti zodpovedajúcej zvolenému 
finančnému nástroju a prerokovaniu s Komisiou a príjemcom. Za osobitných okolností 
sa môžu z EMS priamo rekapitalizovať aj finančné inštitúcie, ktoré sú v eurozóne 
systémovo dôležité. Komisia a EMS pravidelne posudzujú riziká splácania v prípade 

                                                      
116 Nariadenie (EÚ) č. 407/2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný 

mechanizmus, Rada EÚ, 11. mája 2010. 

117 Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu, 2. februára 2012. 
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prijímajúceho členského štátu, ktorý opustil programy finančnej pomoci. Dvor 
audítorov začal vykonávať audit, ktorého cieľom je posúdiť účinnosť dohľadu Komisie 
po ukončení programu. 

81 Komisia v roku 2015 zriadila Európsku fiškálnu radu118. Európska fiškálna rada má 
za cieľ posilnenie súčasného rámca správy hospodárskych záležitostí zabezpečovaním 
ročného hodnotenia vykonávania fiškálneho rámca EÚ a primeranosti súčasných 
zámerov fiškálnej politiky na úrovni eurozóny a vnútroštátnej úrovni. 

Pokrok a kľúčové výzvy 

82 Od roku 2008 získalo viacero členských štátov s finančnými ťažkosťami úvery 
od EÚ (Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko z nástroja na podporu platobnej bilancie a Írsko 
a Portugalsko z EFSM), ako aj z medzivládnych záchranných fondov (Grécko 
z gréckeho úverového nástroja, Grécko, Írsko a Portugalsko z ENFS a Cyprus, Grécko 
a Španielsko z EMS): 

o v našej správe o makrofinančnej pomoci119 sme uviedli, že Komisia nebola 
pripravená zvládnuť riadenie programov makrofinančnej pomoci; a odporučili 
sme rámec pre všetky inštitúcie umožňujúci rýchlu mobilizáciu ľudských 
a technických zdrojov a horizontálne kontroly konzistentnosti makroekonomickej 
podmienenosti, 

o v neskoršej správe, ako aj v našej druhej správe o krízovom riadení120 sme takisto 
odporučili, aby sa prípravami Komisie zlepšili všeobecné postupy pre tvorbu 
podporných programov a aby sa objasnila úloha podmienok programu. Zároveň 
sme zdôraznili význam vypracovania spoľahlivých dohôd o spolupráci medzi 
Komisiou a inými medzinárodnými zainteresovanými stranami, akými sú ECB 
a MMF. Počas tohto preskúmania sme zistili, že medzi Komisiou, ECB, EMS 
a európskymi orgánmi dohľadu prišlo v tomto smere k vývoju. 

                                                      
118 Európska komisia, rozhodnutie (EÚ) 2015/1937, ktorým sa zriaďuje nezávislá Európska 

fiškálna rada s poradnou funkciou, 21. októbra 2015, a Európska komisia, rozhodnutie (EÚ) 
2016/221, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1937, ktorým sa zriaďuje nezávislá 
Európska fiškálna rada s poradnou funkciou, 12. februára 2016. 

119 EDA, osobitná správa č. 18/2015: Finančná pomoc poskytnutá krajinám s ťažkosťami. 

120 EDA, osobitná správa č. 17/2017: Intervencia Komisie v rámci gréckej finančnej krízy. 



 49 

 

83 V našej osobitnej správe o požiadavkách EÚ na národné rozpočtové rámce121 sme 
dospeli k záveru, že v nastavení a mandáte Európskej fiškálnej rady existuje priestor 
na zlepšenie z hľadiska nezávislosti a že Komisia môže ignorovať návrhy a odporúčania 
Európskej fiškálnej rady bez toho, aby poskytla primerané vysvetlenia. 

Politické reakcie na zlepšenie správy hospodárskych záležitostí 

Hlavný vývoj 

84 Pakt stability a rastu (PSR) je súbor pravidiel účinných od roku 1997122, ktorých 
cieľom je zabezpečiť zdravé verejné financie členských štátov EÚ a koordináciu ich 
fiškálnych politík stanovením prahovej hodnoty pre vnútroštátny verejný deficit 
a pre verejný dlh, pričom ide o takzvané Maastrichtské fiškálne kritériá. 

o Pakt stability a rastu pozostáva z dvoch častí: 

— preventívna časť, ktorej cieľom je stanovením parametrov a rozpočtových 
cieľov zabezpečiť, aby boli fiškálne politiky členských štátov EÚ zdravé 
a koordinované, a 

— nápravná časť, v ktorej sa odkazuje na postup pri nadmernom deficite123, 
ktorý bol zavedený Maastrichtskou zmluvou s cieľom, aby členské štáty prijali 
primerané politické reakcie na nápravu nadmerných deficitov. Na členské 
štáty, ktoré prekročia strop rozpočtového deficitu (3 % HDP) alebo dlhu 
(60 % HDP) vymedzený v PSR, sa v nej uplatňujú prísnejšie fiškálne ciele. Od 
jeho zavedenia sa postup pri nadmernom deficite začal v 25 členských 
štátoch124. Zatiaľ však neboli uložené nijaké finančné sankcie. Všetky postupy 
pri nadmernom deficite boli uzavreté. Výnimkou je Rumunsko, na ktoré sa 
postup pri nadmernom deficite uplatňuje v roku 2020. 

                                                      
121 EDA, osobitná správa č. 22/2019: Požiadavky EÚ na národné rozpočtové rámce: je potrebné 

ďalej ich posilňovať a lepšie monitorovať ich uplatňovanie. 

122 Uznesenie o Pakte stability a rastu v Amsterdame, Európska rada, 17. júna 1997. 

123 Článok 126 ZFEÚ. 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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o Balíkom šiestich legislatívnych aktov z roku 2011125 a balíkom dvoch 
legislatívnych aktov z roku 2013126 sa zaviedlo viacero zmien preventívnej 
aj nápravnej časti PSR. Týmito pravidlami sa: 

— zaviedla referenčná hodnota pre výdavky v prípade ročného zvýšenia 
výdavkov členského štátu očistených o príjmové opatrenia, 

— zriadil európsky semester na koordináciu monitorovania fiškálnych 
a hospodárskych politík v EÚ a na zlepšenie načasovania politického 
poradenstva poskytovaného členským štátom, 

— umožnilo otvorenie postupu pri nadmernom deficite výhradne na základe 
nedostatočného poklesu nadmerného dlhu smerom k referenčnej hodnote 
(t. j. 60 % HDP), 

— pokračovalo v ukladaní postupných finančných sankcií až do výšky 0,5 % HDP 
príslušného členského štátu, 

— zaviedol spoločný rozpočtový harmonogram a náprava nadmerných deficitov 
členských štátov eurozóny, 

— zaviedli nové pravidlá týkajúce sa posilneného dohľadu členských štátov 
eurozóny počas programu a po jeho ukončení. 

85 Na riešenie niektorých zostávajúcich nedostatkov posilneného rámca fiškálneho 
riadenia EÚ na základe balíka šiestich legislatívnych aktov nadobudla v roku 2013 
platnosť medzivládna Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej 
a menovej únii a najmä jej hlava III známa ako rozpočtová dohoda. Pozostáva najmä 
z prijatia vnútroštátnych fiškálnych pravidiel, ktoré sú úzko spojené s pravidlami 
preventívnej časti PSR, pričom sa zavádza najmä pravidlo vyrovnaného rozpočtu 
a nápravný mechanizmus na vnútroštátnej úrovni, ktorý sa automaticky aktivuje 
v prípade porušenia tohto pravidla. 

86 Európsky semester je cyklus koordinácie hospodárskej a fiškálnej politiky 
členských štátov EÚ ex ante a bol zavedený balíkom šiestich legislatívnych aktov ako 
súčasť širšej reformy správy hospodárskych záležitostí EÚ. Zahŕňa posúdenie 
fiškálnych a hospodárskych politík členských štátov a odporúčania pre tieto politiky 
v súlade s Paktom stability a rastu, postupom pri makroekonomickej nerovnováhe 
                                                      
125 Nariadenia (EÚ) č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011 a smernica 

2011/85/EÚ. 

126 Nariadenie (EÚ) č. 472/2013 a nariadenie (EÚ) č. 473/2013. 
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a s politikami Únie pre rast a zamestnanosť. Na európskom semesteri sa zúčastňujú 
všetky členské štáty okrem tých, na ktoré sa vzťahuje program makroekonomických 
úprav, a vedú s Komisiou podrobný dialóg o svojich vnútroštátnych hospodárskych 
politikách. Hlavným účelom je zabezpečiť udržateľné fiškálne politiky, monitorovať 
a naprávať makroekonomické nerovnováhy a odporúčať štrukturálne politiky pre rast 
a zamestnanosť. 

87 Postup pri makroekonomickej nerovnováhe bol zavedený ako súčasť balíka 
šiestich legislatívnych aktov. Jeho cieľom je identifikovať makroekonomické 
nerovnováhy členských štátov EÚ, ktoré môžu mať vplyv nielen na hospodársku 
stabilitu príslušných členských štátov, ale aj eurozóny alebo EÚ ako celku, predchádzať 
im a napokon ich riešiť. Komisia stanovila hodnotiacu tabuľku hlavných a vedľajších 
ukazovateľov dlhu a deficitu so sprievodnými prahovými hodnotami, ktorá môže 
poskytnúť pohľad na krátkodobé aj dlhodobé zhoršenia a kumulovanie 
makroekonomických nerovnováh. V závislosti od toho, či bola porušená niektorá 
prahová hodnota, existujú v prípade členského štátu tri možné výsledky: 

o nijaká makroekonomická nerovnováha, ak je makroekonomická situácia zdravá, 

o makroekonomická nerovnováha, na ktorú nadväzuje odporúčanie preventívnych 
opatrení, alebo 

o nadmerná makroekonomická nerovnováha, ktorá má negatívne dôsledky pre iné 
členské štáty a potenciálne vedie k aktivácii postupu pri nadmernej 
makroekonomickej nerovnováhe, ktorý si vyžaduje vykonanie nápravných 
opatrení. V prípade sústavného a opakovaného neplnenia odporúčaní Rady môže 
byť príslušnému členskému štátu uložený súbor sankcií. Postup pri nadmernej 
makroekonomickej nerovnováhe nebol ešte nikdy aktivovaný. 

88 Po kríze štátneho dlhu zohrávala v eurozóne ústrednú úlohu aj ECB. Dôležitým 
bodom zvratu, pokiaľ išlo o dôveru trhu a reakciu na krízu, bolo vyhlásenie prezidenta 
ECB Draghiho v roku 2012127, že „ECB je pripravená urobiť všetko, čo bude potrebné 
na zachovanie eura“. V rámci programu priamych menových transakcií môže ECB 
na otvorenom trhu nakupovať štátne dlhopisy krajín eurozóny, ktoré sa nachádzajú 
v programe úprav (ENFS, EMS). Program bol zavedený na zaistenie primeraného 
prenosu a koherentnosti menovej politiky a transakcie sa vykonávajú podľa osobitného 

                                                      
127 Prejav prezidenta ECB Maria Draghiho na konferencii o globálnom investovaní v Londýne, 

26. júla 2012. 
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rámca128. Po záväzkoch ECB urobiť všetko, čo bude potrebné, a po spustení programu 
priamych menových transakcií sa rozpätie výnosov zo štátnych dlhopisov v eurách 
stabilizovalo. 

Pokrok a kľúčové výzvy 

89 V rámci našich auditov koordinácie fiškálnej politiky129 sme zistili, že správa 
hospodárskych záležitostí na úrovni EÚ je čoraz komplexnejšia, presadzovanie 
pravidiel sa ťažko vykonáva a uplatňuje sa vysoká miera voľného uváženia 
a odborného posudzovania zo strany Komisie a následne Rady. Takisto sme zistili, 
že ustanovenia o flexibilite, ak sa uplatňujú kumulatívne, nemusia viesť k včasnému 
budovaniu potrebných fiškálnych rezerv a súboru politík na dosiahnutie stability 
a rastu zároveň. Niektoré členské štáty majú navyše naďalej vysokú úroveň verejného 
dlhu. 

90 V našom audite postupu pri makroekonomickej nerovnováhe v roku 2018 sme 
dospeli k záveru, že postup je vo všeobecnosti dobre navrhnutý a založený na kvalitnej 
analýze. Upozornili sme však na výzvy týkajúce sa aktivácie aspektu presadzovania 
postupu (postup pri nadmernej makroekonomickej nerovnováhe) a súvisiace 
politické aspekty, ktoré sú spojené s vykonávaním takéhoto rámca. Zo správy Komisie 
o mechanizme varovania z roku 2019130 v súvislosti s makroekonomickými 
nerovnováhami členských štátov navyše vyplývajú trvajúce alebo vznikajúce 
ekonomické nerovnováhy v dôležitých oblastiach, akými sú súkromný a verejný dlh, 
medzinárodné investičné pozície, trh s nehnuteľnosťami určenými na bývanie a miera 
nezamestnanosti v niektorých členských štátoch. 

                                                      
128 Tlačová správa ECB Technical features of Outright Monetary Transactions (Technické črty 

priamych menových transakcií), 6. septembra 2012. 

129 EDA, osobitná správa č. 10/2016: Ďalšie zlepšenia potrebné na zabezpečenie účinného 
vykonávania postupu pri nadmernom deficite, osobitná správa č. 3/2018: Audit postupu 
pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN), osobitná správa č. 18/2018: Plní sa hlavný cieľ 
preventívnej časti Paktu stability a rastu?, osobitná správa č. 22/2019: Požiadavky EÚ 
na národné rozpočtové rámce: je potrebné ďalej ich posilňovať a lepšie monitorovať ich 
uplatňovanie. 

130 Správa Komisie – Správa o mechanizme varovania 2019 (vypracovaná v súlade s článkami 3 
a 4 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh), 
COM/2018/758 final. 
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91 V rámci nášho auditu európskeho semestra sa potvrdilo, že z tohto procesu 
vyplynuli relevantné odporúčania pre jednotlivé krajiny na riešenie strednodobých 
fiškálnych cieľov, makroekonomických nerovnováh a iných potrebných štrukturálnych 
reforiem. Hoci pri vykonávaní viac ako dvoch tretín odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
sa dosiahol „určitý pokrok“, z nízkej miery úplného vykonania členskými štátmi 
vyplýva, že na urýchlenie vykonávania dôležitých a potrebných reforiem je potrebné 
ďalšie úsilie. Hlavná zodpovednosť v tomto smere spočíva na vnútroštátnej úrovni. 

92 Vo všetkých týchto auditoch sa zdôrazňuje spoločný bod o existujúcich výzvach 
a potrebe plného využívania všetkých dostupných postupov monitorovania, ktoré sú 
k dispozícii na úrovni EÚ, na zefektívnenie koordinácie na úrovni EÚ. 
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Vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a počiatočná politická 
reakcia EÚ  
93 Hospodárske okolnosti v EÚ sa výrazne zmenili, keď v marci tohto roka zasiahla 
Európu pandémia ochorenia COVID-19. Ochorenie COVID-19 je závažnou hrozbou 
pre verejné zdravie EÚ a prijaté opatrenia na obmedzenie pohybu viedli k veľkému 
hospodárskemu otrasu (v prílohe III sú v prvom stĺpci uvedené náklady finančnej krízy 
a krízy štátneho dlhu v období rokov 2008 – 2017 a v druhom stĺpci počiatočné náklady 
(čiastočne odhadované) reakcie na pandémiu ochorenia COVID-19).  

94 Zdravotnícke opatrenia a opatrenia na obmedzenie pohybu spojené s ochorením 
COVID-19 spôsobili narušenie v oblasti výroby, služieb a globálnych dodávateľských 
reťazcoch a postihli kľúčové sektory, akými sú cestovný ruch, doprava a obchod. Podľa 
Komisie sa tento rok predpokladá pokles HDP EÚ o 7,4 % (v eurozóne o 7,7 %), čo je 
väčší prepad ako počas finančnej krízy a krízy štátneho dlhu v rokoch 2008 – 2012, 
a v roku 2021 znovu o 6 % (v eurozóne o 6,3 %)131. 

Finančný sektor 

Počiatočný vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 

95 V porovnaní s predchádzajúcimi krízami vstúpili banky do krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 lepšie kapitalizované a s lepším riadením likvidity. Opatrenia 
na obmedzenie pohybu viedli k výraznej strate príjmov podnikov, ako aj k nárastu 
dopytu po úveroch a rizík platobnej neschopnosti podnikov. Vyššia miera 
nezamestnanosti (pozri ilustráciu 8) môže navyše viesť k zlyhaniam súkromných 
úverov a hypoték, čo môže mať potenciálny vplyv na ceny nehnuteľností. 

                                                      
131 Spring 2020 Economic Forecast „A deep and uneven recession, an uncertain recovery (Jarná 

hospodárska prognóza z roku 2020: Hlboká a nerovnomerná recesia, neurčité oživenie), 
Európska komisia, 6. mája 2020. 
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Ilustrácia 8 – Miera nezamestnanosti (počet nezamestnaných ako 
percentuálny podiel celkovej pracovnej sily vo veku 15 – 74 rokov, 
2001 – 2021) 

 
Zdroj: Eurostat a jarná hospodárska prognóza Európskej komisie z roku 2020. 

96 V nasledujúcich piatich rokoch preto budú banky zrejme vystavené vyššiemu 
objemu nesplácaných úverov a stratám vyplývajúcim z nevyhnutnej 
reštrukturalizácie súkromného dlhu. Podľa predbežných odhadov, v ktorých sa 
neprihliada na vplyv politických opatrení, EBA očakáva, že priemerný ukazovateľ krytia 
nesplácaných úverov dosiahne podobné úrovne ako v dôsledku krízy z rokov 
2008 – 2012132. 

97 Je dôležité, aby príslušné mechanizmy dokázali splniť svoje úlohy, keď sa to 
požaduje, obzvlášť v kontexte krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19. Rozsah 
vplyvu súčasnej krízy na banky bude závisieť najmä od vývoja krízy a následnej reakcie, 
od kapitálu, ktorý mali banky k dispozícii pred krízou, od úrovne ich expozície voči 
najviac postihnutým sektorom a od súvisiacej úrovne verejnej podpory pre reálnu 
ekonomiku. 

98 Pandémia viedla k vysokej volatilite na kapitálových trhoch a ďalšiemu 
splošťovaniu swapovej krivky eura (swapy sa používajú na zaistenie úrokovej sadzby 
a swapová krivka môže naznačiť očakávaný vývoj úrokovej sadzby) s výrazným 
                                                      
132 The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts (Bankový sektor EÚ: prvý 

pohľad na vplyvy ochorenia COVID-19), EBA, 25. mája 2020. 

0

2

4

6

8

10

12

14

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

N
ez

am
es

tn
an

os
ť (

%
 e

ko
no

m
ic

ky
 a

kt
ív

ne
ho

 o
by

va
te

ľs
tv

a)

EÚ-27 (výsledok) eurozóna 19 (výsledok) EÚ-27 (prognóza) eurozóna 19 (prognóza)



 56 

 

poklesom trhovej hodnoty finančných aktív a zvýšením trhovej hodnoty dlhodobých 
poistných a dávkovo definovaných dôchodkových záväzkov s negatívnymi dôsledkami 
na sektory poistenia a dôchodkov. Na základe výsledkov nedávneho stresového testu 
sektoru poisťovníctva133 väčšina poisťovateľov zaznamenala primerané ukazovatele 
solventnosti v rámci testovaných stresových scenárov trhu. Dôchodkové fondy, známe 
ako inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ), zaznamenali 
v roku 2019 mierne zlepšenie miery krytia (aktíva kryjúce záväzky), čelili však neustále 
nízkej úrokovej miere a nízkym ziskom, čo ovplyvňovalo ziskovosť ich investícií 
a ocenenie stanovených požitkov134. 

99 ESRB, ESMA a EIOPA vyzvali na opatrenia na riešenie systémovej zraniteľnosti 
súvisiacej s ochorením COVID-19135. Orgán ESMA konkrétne uviedol, že vysoká 
volatilita a inherentné otázky spojené s oceňovaním, ktorých príčinou bola pandémia 
ochorenia COVID-19, vyvolali v niektorých segmentoch sektora investičných fondov 
stres likvidity. Orgán ESMA zároveň vyjadril podporu odporúčaniu ESRB, ktoré sa 
týkalo sústredeného angažovania príslušných vnútroštátnych orgánov v oblasti 
dohľadu nad investičnými fondmi, ktoré majú značné expozície voči podnikovému dlhu 
a nehnuteľnostiam, a významu včasného a efektívneho využívania nástrojov 
na riadenie likvidity investičnými fondmi s expozíciami voči menej likvidným aktívam. 
EIOPA tiež prijal niekoľko iniciatív136, napr. uverejnil vyhlásenie o rozdelení dividend 
a politikách pohyblivého odmeňovania v kontexte ochorenia COVID-19 či vyzval 
poisťovateľov a sprostredkovateľov na činnosť s cieľom zmierniť vplyv pandémie 
na spotrebiteľov. Pre IZDZ orgán EIOPA zdôraznil potrebu myslieť na vplyvy pandémie 
COVID-19 na dôchodkové fondy, pokiaľ ide o kontinuitu činnosti, a to najmä vyplácanie 
dávok a príjem príspevkov, vplyvy na likviditu a úroveň financovania, ako 
aj na potenciálne dlhodobé negatívne vplyvy rozhodnutia členov IZDZ vybrať úspory 
či zmeniť investičnú možnosť v nevhodnom čase. 

                                                      
133 2018 insurance stress test report (Správa o stresovom testovaní v poisťovníctve z roku 

2018), EIOPA, s. 6. 

134 2017 IORP Stress Test Report (Správa o stresovom testovaní IZDZ z roku 2017), 
13. decembra 2017, body 243 a 235, 2019 IORP Stress Test Report 19/673 (Správa 
o stresovom testovaní IZDZ 19/673 z roku 2019, EIOPA, 17. decembra 2019, s. 15 – 48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 Pozri úplný zoznam opatrení na pandémiu ochorenia COVID-19, ktoré zaviedol orgán EIOPA 
na https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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Počiatočné reakcie EÚ  

100 Vnútroštátne orgány prijali pohotové rozhodnutia na uvoľnenie proticyklických 
a iných makroprudenciálnych kapitálových rezerv, ktorými sa zvýšila kapacita bánk 
na poskytovanie úverov pre reálnu ekonomiku a absorbovanie neočakávaných strát 
(pozri prílohu IV a prílohu V). EÚ a vnútroštátne orgány zároveň prijali ďalšie opatrenia 
na zvýšenie úverovej kapacity bánk vrátane dočasného uvoľnenia požiadaviek 
na kapitál a likviditu, predĺženia prechodných ustanovení zameraných na zmiernenie 
vplyvu zvýšenej tvorby rezerv podľa štandardu IFRS 9 na regulatórny kapitál 
a voľnejšieho regulačného zaobchádzania s úvermi s verejným ručením137. Orgány 
dohľadu zároveň naďalej nesú zodpovednosť za monitorovanie úverového rizika bánk, 
úrovne porúch a nesplácaných úverov a ich vplyvu. Je to nevyhnutné na zabezpečenie 
včasnej identifikácie bánk, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú. 

101 S cieľom zabezpečiť ďalšiu kapacitu na absorbovanie strát počas pandemickej 
krízy ECB požiadala banky, aby aspoň do októbra 2020 nevyplácali dividendy. 

102 Na vyváženie potreby riešiteľnosti krízových situácií všetkých bánk a uvoľnenia 
v sektore v čase krízy sa Jednotná rada pre riešenie krízových situácií rozhodla odložiť 
žiadosti o určité informácie alebo údaje alebo výsledky bánk počas cyklu plánovania 
riešenia krízových situácií v roku 2020, pričom súčasne zachovala hlavné štandardné 
správy, ktoré umožňujú výpočet požiadaviek na MPVZOZ. Jednotná rada pre riešenie 
krízových situácií vyhlásila, že uplatní výhľadový prístup k bankám v ťažkostiach, ktoré 
spĺňajú ciele MPVZOZ predtým, ako nové rozhodnutia nadobudnú účinnosť. Jednotná 
rada pre riešenie krízových situácií taktiež oznámila, že dočasne uvoľní minimálne 
požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky bánk v ťažkostiach, ktoré spĺňajú 
ich ciele138. 

                                                      
137 Balík opatrení pre banky na uľahčenie poskytovania úverov pre domácnosti a podniky v EÚ, 

Európska komisia, 28. apríla 2020. 

138 Blog SRB z 1. apríla, 8. apríla a 17. júna 2020, ako aj prejav člena predstavenstva SRB 
Sebastiana Laviolu na konferencii finančných inštitúcií 2. júna 2020. 
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103 Komisia vydala 28. apríla výkladové oznámenie139, v ktorom potvrdila 
flexibilitu pravidiel v súlade s Bazilejským výborom pre bankový dohľad vrátane 
flexibility pre verejné a súkromné moratóriá na splatenie úverov140 a opatrení dohľadu, 
ktoré bankám umožnili dočasne využiť vankúše likvidity a kapitálu. 

104 Komisia zároveň navrhla súbor zmien nariadenia o kapitálových požiadavkách, 
ktoré sa týkajú mimoriadnych dočasných opatrení a zahŕňajú predĺženie súčasných 
prechodných úprav na zmiernenie vplyvu štandardu IFRS 9 na regulatórny kapitál bánk 
o dva roky a odklad nových požiadaviek týkajúcich sa ukazovateľa finančnej páky podľa 
revidovaného nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR II)141 o jeden rok. 

105 Európske orgány dohľadu a jednotný mechanizmus dohľadu prijímajú rôzne 
opatrenia a vydávajú koordinačné usmernenia pre príslušné orgány v členských štátoch 
zodpovedné za rôzne sektory v rámci finančného systému. Komisia upozornila, 
že európske orgány dohľadu musia zabezpečiť, že pokiaľ príslušné vnútroštátne 
orgány uplatňujú v jednotlivých členských štátoch flexibilný prístup, mal by sa tento 
prístup uplatňovať súdržne a nemali by sa ním vytvárať nespravodlivé podmienky 
v rámci vnútorného trhu142. 

                                                      
139 Coronavirus Response: Commission adopts banking package to facilitate lending to 

households and businesses in the EU (Reakcia na koronavírus: Komisia prijíma balík opatrení 
pre banky na uľahčenie poskytovania úverov pre domácnosti a podniky v EÚ), Európska 
komisia, 28. apríla 2020. 

140 Usmernenia EBA o prístupe k verejným a súkromným moratóriám vzhľadom na opatrenia 
súvisiace s ochorením COVID-19, 2. apríla 2020. 

141 Nariadenie (EÚ) 2019/876, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide 
o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky 
na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície 
voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú 
majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, 
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, 20. mája 2019. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2
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Fiškálna a hospodárska politika 

Počiatočný vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 

106 Kríza spôsobená ochorením COVID-19 vyvolá závažné zhoršenie fiškálneho 
deficitu (pozri ilustráciu 9) a verejných dlhov (pozri ilustráciu 10), keďže predstavuje 
značný tlak na výdavky a príjmy verejnej správy v členských štátoch. Konkrétne, vlády 
prijali opatrenia na záchranu systémových prevádzkovateľov podnikov pomocou 
vonkajších zdrojov, pomoc podnikom a poskytovanie všeobecnej sociálnej podpory. 
Úverová podpora pre podniky, ktorá je založená na zárukách zo strany členských štátov 
aj EÚ, môže okrem toho viesť k zvýšeniu fiškálnych výdavkov v strednodobom 
horizonte. Kríza preto môže mať na členské štáty nerovnaký vplyv a môže prehĺbiť ich 
divergenciu (podľa Komisie sa tieto nerovnosti odrazia v skutočnosti, že v prípade 
niektorých členských štátov sa recesia priblíži k 10 % v porovnaní s priemerom 6 % 
– 7,5 %)143. 

107 Program ECB pre nákup aktív zabezpečuje primeraný prenos menovej politiky. 
Potvrdená oprávnenosť všetkých členských štátov na úverové linky EMS zároveň 
poskytuje útechu, že pre členské štáty by bola k dispozícii podpora na čiastočné 
zmiernenie týchto tlakov. 

                                                      
143 Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie, 

COM(2020) 456 final, 27. mája 2020, s. 3. 
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Ilustrácia 9 – Deficit (-) a prebytok (+), verejná správa (ako percentuálny 
podiel HDP, 2001 – 2021) 

 
Zdroj: Eurostat a jarná hospodárska prognóza Európskej komisie z roku 2020. 

 

Ilustrácia 10 – Hrubý dlh, verejná správa (ako percentuálny podiel HDP, 
2001 – 2021) 

 
Zdroj: Eurostat a jarná hospodárska prognóza Európskej komisie z roku 2020. 
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108 Precenenie štátnych dlhopisov, ku ktorému môže prísť v dôsledku neistoty 
počas krízy a po nej, by mohlo mať negatívny vplyv na banky s expozíciou, poškodiť 
ich ziskovosť či dokonca životaschopnosť. Najvyššie riziká sú v členských štátoch 
s menším fiškálnym priestorom. 

Počiatočné reakcie EÚ  

109 Na riešenie tejto novej hospodárskej reality poskytla EÚ členským štátom 
fiškálnu a hospodársku podporu prostredníctvom rôznych hospodárskych 
a rozpočtových nástrojov na posilnenie oživenia a obnovu rastu. 

110 Dôležitý vývoj relevantný z hľadiska fiškálnej a hospodárskej koordinácie 
na úrovni EÚ a európskeho semestra v niekoľkých posledných mesiacoch zahŕňa tieto 
opatrenia: 

o aktivácia všeobecnej únikovej doložky v rámci PSR – umožňuje členským štátom 
odchýliť sa od požiadaviek preventívnej časti (t. j. dosiahnuť strednodobý 
rozpočtový cieľ alebo postup úprav vedúci k tomuto cieľu) a umožňuje Komisii 
odporúčať predĺženie lehoty pre členské štáty na nápravu nadmerného deficitu 
v rámci nápravnej časti (t. j. postup pri nadmernom deficite), 

o aktivácia vnútroštátnych únikových doložiek členskými štátmi – umožňuje 
členským štátom pozastaviť obmedzenia stanovené ich vnútroštátnymi fiškálnymi 
rámcami v prípade prudkého hospodárskeho poklesu a iných mimoriadnych 
okolností, a 

o nové usmernenia Komisie pre programy stability a konvergenčné programy 
v roku 2020 – na zjednodušenie formátu a obsahu programov stability 
a konvergenčných programov v súčasnom cykle roku 2020. 

111 EÚ okrem toho naplánovala nové rozpočtové nástroje na podporu obnovy 
členských štátov a na ochranu vnútorného trhu EÚ a stability eura. Patrí k nim najmä 
nástroj Next Generation EU v hodnote 750 miliárd EUR, ktorého ústredným prvkom je 
nový Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti a tri bezpečnostné siete spolu 
v hodnote 540 miliárd EUR (pozri prílohu IV). 
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112 Európska komisia navrhla144 viacero iniciatív na ochranu súdržnosti jednotného 
trhu EÚ a na zabezpečenie rovnakých konkurenčných podmienok, akými sú osobitná 
skupina pre presadzovanie pravidiel jednotného trhu, Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti, pakt o migrácii a azyle, Nástroj pre strategické investície a farmaceutická 
stratégia. EÚ okrem toho upravila pravidlá štátnej pomoci prostredníctvom nového 
dočasného rámca štátnej pomoci, ktorý bol prijatý 19. marca 2020145 a predĺžený 
3. apríla146 (pozri prílohu IV). Schválených a aktivovaných bolo aj viacero iných 
nástrojov, ktorými sa môže posilniť obnova, akými sú nástroj dočasnej podpory 
na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) a podpora vzhľadom 
na krízu spôsobenú pandémiou v rámci EMS (pozri prílohu IV). 

113 Množstvo fiškálnych a hospodárskych opatrení bolo prijatých 
aj na vnútroštátnej úrovni. Odhaduje sa, že opatrenia fiškálnej podpory, ktoré boli 
zatiaľ poskytnuté, predstavujú viac ako 3 % HDP EÚ27, a opatrenia na zabezpečenie 
podpory likvidity sektorov a podnikov, ktoré čelia ťažkostiam, viac ako 16 % HDP 
EÚ27147. Podľa európskeho fiškálneho monitora väčšina členských štátov zvýši svoje 
výdavky približne o 1,6 % HDP a v rámci fiškálnej reakcie poskytne daňové úľavy 
vo výške ďalších 1,4 % HDP. Podrobnejšie informácie o vnútroštátnych opatreniach 
prijatých v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 pozri v prílohe V. 

                                                      
144 Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie, 

COM(2020) 456 final, 27. mája 2020, s. 11 – 15. 

145 Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19, Európska komisia, C(2020) 1863 final. 

146 Zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej 
situácii spôsobenej nákazou COVID-19, Európska komisia, C(2020) 2215 final. 

147 Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic (Správa 
o komplexnej reakcii hospodárskej politiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19), 
Euroskupina, 9. apríla 2020. 



 63 

 

114 Dňa 15. apríla 2020 obidvaja predsedovia predložili spoločný európsky plán 
na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19148. V správe sa 
zdôrazňujú štyri kľúčové oblasti opatrení v rámci napredovania: 

o opatrenia na obnovu fungovania jednotného trhu, 

o väčšie úsilie na podporu investícií, 

o globálne opatrenia, najmä v bezprostrednom susedstve EÚ, 

o fungujúci systém riadenia na úrovni EÚ a vnútroštátneho riadenia. 

  

                                                      
148  A roadmap for recovery: towards a more resilient, sustainable and fair Europe (Plán 

obnovy: smerom k odolnejšej, udržateľnejšej a spravodlivejšej Európe), Európska komisia 
a Európska rada, 15. apríla 2020. 
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Záverečné poznámky 
115 Finančná a hospodárska kríza a kríza štátneho dlhu v rokoch 2008 – 2012 mali 
dlhodobý vplyv na rast a fiškálnu stabilitu v EÚ. 

116 Pre finančný systém EÚ bol v tom čase charakteristický slabý dohľad vrátane 
slabej spolupráce v oblasti cezhraničných činností bánk a súvisiacich rizík, 
neadekvátnych pravidiel pre posudzovanie rizík a kapitálových požiadaviek 
a nedostatočného rámca krízového riadenia v prípade veľkých bánk (body 08 – 09). 

117 Finančná kríza z roku 2008 sa čoskoro stala krízou štátneho dlhu. Straty 
daňových príjmov, opatrenia štátnej pomoci na podporu bánk a fiškálne stimuly 
pomohli stabilizovať hospodárstvo v ranej fáze krízy, viedli však k významnému nárastu 
verejného dlhu. Táto skutočnosť spolu s neúplnou inštitucionálnou štruktúrou 
eurozóny vytvorili tlak na výnosy štátnych dlhopisov a úverové ratingy niektorých 
členských štátov a kríza štátneho dlhu sa rozšírila späť do bankového sektora a širšieho 
hospodárstva (body 11 až 16). 

118 S cieľom prekonať tieto nedostatky a prispieť k silnejšiemu a odolnejšiemu 
finančnému systému posilnila EÚ svoj inštitucionálny a regulačný rámec: zriadené boli 
orgány dohľadu na úrovni EÚ, sprísnili sa mikroprudenciálne a makroprudenciálne 
pravidlá pre banky a ich orgány dohľadu, prijatý bol nový rámec krízového riadenia 
pre banky, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú, a iniciované boli banková 
únia a únia kapitálových trhov (body 18 až 25). 

119 Výsledkom opatrení prijatých v dôsledku finančnej krízy a krízy štátneho dlhu 
boli: 

o lepšie regulovaný finančný systém – zavedená bola posilnená regulácia 
a kontrola v reakcii na nákazu a iné riziká, ktoré majú vplyv na banky 
a nebankových finančných sprostredkovateľov (body 37, 45 – 46), 

o bankový systém so zlepšenými kapitálovými rezervami a vankúšmi likvidity 
a možnosťami záchrany pomocou vnútorných zdrojov. Banková únia a EBA 
prispievajú k znižovaniu rizík z hľadiska finančnej stability (body 38 – 43), a 
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o väčšia koordinácia hospodárskych politík a štátnych rozpočtov – európsky 
semester, zložený z revidovaného Paktu stability a rastu, postupu 
pri makroekonomickej nerovnováhe a politík Únie pre rast a zamestnanosť, 
umožňuje širšiu koordináciu hospodárskych politík v rámci EÚ, pričom sa zároveň 
venuje väčšia pozornosť výške dlhu (body 78 – 89). 

120 Napriek tomu však zostávajú výzvy a nedostatky: patrí k nim nízka ziskovosť 
bánk, vysoká miera nesplácaných úverov v niektorých členských štátoch, stále vysoká 
koncentrácia expozícií voči štátnym dlhopisom v niektorých bankách (body 49 – 62). 

121 Kríza odhalila zraniteľnosť v iných sektoroch finančného systému vrátane 
poistenia a dôchodkových fondov, iných nebankových finančných 
sprostredkovateľov, investičných fondov a trhovej infraštruktúry (body 63 – 70). Na 
zmiernenie rizík, ktoré by mohli v budúcnosti vyplynúť z týchto sektorov, najmä 
v prípade veľkých systémových subjektov, bolo tiež vypracovaných viacero politických 
reakcií. 

122 K pretrvávajúcim výzvam patria potreba dokončenia bankovej únie 
(body 33 – 37) a únie kapitálových trhov (body 74 – 76), nedostatočná rýchlosť 
hospodárskej konvergencie medzi členskými štátmi, obmedzenia výkonnosti v prípade 
orgánov EÚ, nedostatky vo viacúrovňovej spolupráci medzi EÚ a vnútroštátnymi 
orgánmi, nedostatky v procese zodpovednosti a oslabenie fiškálneho postavenia 
vo väčšine členských štátov. Mnohé z týchto otázok boli predmetom nedávnych správ 
EDA (body 27 – 33 a 49 – 77). 

123 V rámci našich auditov postupu pri nadmernom deficite, preventívnej časti PSR, 
postupu pri makroekonomickej nerovnováhe a európskeho semestra sme zistili, 
že koordinačné procesy EÚ vedú k spoľahlivému posudzovaniu a relevantným 
odporúčaniam. Napriek tomu, že vo vykonávaní viac ako dvoch tretín odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny sa v rokoch 2011 – 2018 dosiahol aspoň „určitý pokrok“, výzvou 
zostáva nízka miera úplného vykonania týchto odporúčaní členskými štátmi. Hlavná 
zodpovednosť spočíva na vnútroštátnej úrovni (body 90 – 93). 

124 V roku 2020 sa EÚ ocitla v novej kríze v dôsledku pandémie spôsobenej 
ochorením COVID-19, ktorá postihla výrobu, dodávateľské reťazce a spotrebu 
a vytvorila tlak na verejné financie. Počiatočnou reakciou bolo prijať opatrenia v oblasti 
menovej, fiškálnej a prudenciálnej politiky na ochranu finančného sektora pred 
hospodárskymi vplyvmi a zabrániť tomu, aby hospodárska kríza prerástla do finančnej 
krízy (body 94 – 100). 
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125 Z nášho preskúmania vyplýva, že súbor nástrojov EÚ na riešenie krízy sa zlepšil. 
Súčasná kríza je však iná, mohla by byť rozsiahlejšia v závislosti od hĺbky a rýchlosti 
obratu, a prináša vysokú mieru neistoty, pokiaľ ide o to, ako prekonať zdravotné riziká, 
ktoré ju spôsobujú. Z poznatkov získaných z krízy v rokoch 2008 – 2012 vyplýva, že: 

o náklady na krízu sú značné a vytvárajú mimoriadny tlak na verejné financie 
s rizikom trojakých účinkov presahovania medzi hospodárskymi sektormi, štátmi 
a finančným sektorom, 

o silná spoločná reakcia EÚ doplnená koordinovanými hospodárskymi a fiškálnymi 
politikami, ako aj zdravými menovými politikami, prináša dobré výsledky v riadení 
a prekonávaní krízy a posilňovaní obnovy, 

o pre vymanenie sa z krízy a návrat na cestu hospodárskeho rastu má kľúčový 
význam silný jednotný trh, súdržnosť, solidarita a vyvážený hospodársky rozvoj, 
obnova investícií a podpora podnikov, 

126 v dôsledku poznatkov získaných z finančnej krízy a krízy štátneho dlhu sú teraz 
banky pod omnoho väčšou kontrolou, pokiaľ ide o ich operácie, a majú väčšie 
kapitálové rezervy a vankúše likvidity na absorbovanie strát. Banková únia a EBA 
vo všeobecnosti prispievajú k znižovaniu rizík z hľadiska finančnej stability. Zisky však 
zostávajú utlmené a expozície voči štátnemu dlhu zostávajú vysoké, rovnako ako 
úroveň nesplácaných úverov. V závislosti od dĺžky a hĺbky recesie v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 by úverové straty mohli viesť k väčšej krehkosti 
finančného systému (body 100 – 108). 

127 Aktivácia všeobecnej únikovej doložky PSR umožňuje všetkým členským štátom 
vykonávať okamžité podporné fiškálne politiky. Tie krajiny, ktoré už vstúpili do krízy 
s vysokými úrovňami verejného dlhu, však môžu čeliť zvýšenej zraniteľnosti 
(body 109 – 114). Podľa jarnej prognózy Komisie z roku 2020 hrozí, že kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 povedie k ďalšiemu prehĺbeniu hospodárskych rozdielov v EÚ. 
Vplyvy pandémie sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Účinok na každý štát 
ovplyvňujú také faktory ako vývoj zdravotnej krízy, rozsah sektora cestovného ruchu 
a priestor na diskrečné reakcie fiškálnej politiky. To by mohlo narušiť vnútorný trh. 
Cesta vpred k prekonaniu ochorenia COVID-19 bude zahŕňať ďalšie inštitucionálne 
a politické reakcie.  
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Toto preskúmanie prijala komora IV, ktorej predsedá Alex BRENNINKMEIJER, člen 
Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 8. septembra 2020. 

Za Európsky dvor audítorov 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
predseda  
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Prílohy 

Príloha I – Podobnosti medzi tromi európskymi orgánmi 
dohľadu 

01 Tri európske orgány dohľadu (EBA, ESMA a EIOPA) nahradili predchádzajúce 
takzvané výbory tretej úrovne. Majú niekoľko podobných čŕt z hľadiska riadenia, cieľov 
a funkcií (pozri ilustráciu 1): 

o riadenie: riadi ich rada orgánov dohľadu, ktorá prijíma všetky politické 
rozhodnutia. Skladá sa z predsedu európskeho orgánu dohľadu, jedného 
predstaviteľa každého z 27 členských štátov a iných členov (nehlasujúcich), 

o ciele: prispievať ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stabilite finančného 
systému, zlepšovať fungovanie vnútorného trhu, zabezpečovať integritu, 
transparentnosť, efektívnosť a riadne fungovanie finančných trhov, posilňovať 
medzinárodnú koordináciu dohľadu, predchádzať regulačnej arbitráži a posilňovať 
ochranu zákazníkov a investorov, 

o základné funkcie: vykonávanie analýzy rizík a predkladanie pravidelných 
prehľadov ukazovateľov rizika, štatistických správ a iných politických dokumentov, 
ktoré slúžia aj ako indikátor akéhokoľvek systémového rizika pre ESRB, tvorba 
politík a jednotných súborov pravidiel obsahujúcich technické a regulačné normy 
pre delegované nariadenie Komisie (pravidlá druhej úrovne) a pre usmernenia 
a dokumenty otázok a odpovedí (normy tretej a štvrtej úrovne), 

o konvergencia: na budovanie spoločného rámca dohľadu medzi príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi európske orgány dohľadu vydávajú usmernenia, 
stanoviská a dokumenty otázok a odpovedí, vykonávajú partnerské preskúmania 
na posúdenie vnútroštátnych postupov dohľadu, vykonávajú mediáciu medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a prijímajú opatrenia v prípade porušenia 
práva EÚ, 

o zber údajov a šírenie informácií: zostavovanie a zabezpečovanie centrálneho 
registra pre jednotný súbor pravidiel, zoznamy príslušných vnútroštátnych 
orgánov v členských štátoch, všetky usmernenia a technické normy, registre 
a údaje. 



 69 

 

Ilustrácia 1 – Riadenie a úloha európskych orgánov dohľadu 

 
Zdroj: EDA. 

02 Po desiatich rokoch fungovania sa úloha európskych orgánov dohľadu neustále 
rozvíjala a tieto orgány vykonávali intenzívny program reforiem. Komisia v septembri 
2017 navrhla balík reforiem149 na zlepšenie mandátov, riadenia a financovania troch 
európskych orgánov dohľadu. Návrhy zahŕňali zriadenie nezávislej výkonnej rady (ktorá 
by zodpovedala za rozhodnutia v jednotlivých prípadoch a určité otázky dohľadu), 
posilnenie úlohy európskych orgánov dohľadu pri potvrdzovaní vnútorných modelov 
a posilnenie dostupných nástrojov na podporu konvergencie dohľadu. 

03 V roku 2019 boli zakladajúce nariadenia európskych orgánov dohľadu zmenené 
nariadením (EÚ) 2019/2175. V dôsledku toho sa posilnili úlohy ich predsedov 
pri riadení programov rád a dohľade nad vyšetrovaniami, rozhodnutiami o prípadoch, 
urovnávaním sporov a konaniami vo veci porušenia práva Únie. 

                                                      
149 Posilnenie integrovaného dohľadu s cieľom posilniť úniu kapitálových trhov a finančnú 

integráciu v meniacom sa prostredí, Európska komisia, 20. septembra 2017. 
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Príloha II – Štyri kľúčové fázy rámca EÚ pre krízové riadenie 
v prípade bánk 

01 1. fáza – príprava na riešenie krízových situácií a zabezpečenie riešiteľnosti 
krízových situácií všetkých bánk: Vo fáze priebežného dohľadu a všeobecnej 
prípravnej fáze orgány dohľadu monitorujú dodržiavanie prudenciálnych pravidiel 
bankami. Orgány dohľadu okrem toho zabezpečujú, aby banky zaviedli primerané 
ozdravné plány, a orgány pre riešenie krízových situácií pripravujú a aktualizujú plány 
riešenia krízových situácií150 a zabezpečujú, aby boli banky pripravené na potenciálne 
riešenie krízovej situácie. 

02 2. fáza – ozdravenie: Orgány dohľadu nad bankami majú zavedené postupy 
identifikácie kríz na identifikovanie možných problémov. Kľúčovým nástrojom v tomto 
smere je ročný postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu. Vo fáze 
ozdravenia môžu banky dobrovoľne využiť možnosti ozdravenia uvedené v ozdravnom 
pláne alebo iné možnosti riadenia, ak sa situácia banky zhorší. 

03 3. fáza – včasná intervencia: Túto fázu orgány dohľadu spúšťajú151, ak sa situácia 
naďalej zhoršuje. Orgány dohľadu môžu prijať rôzne intervenčné opatrenia 
na zlepšenie situácie, napríklad požadovať využitie možností ozdravenia alebo dokonca 
nahradiť vedenie banky152. Ak orgány dohľadu prijmú opatrenia včasnej intervencie, 
orgány pre riešenie krízových situácií o tom musia byť informované, aby sa mohli začať 
pripravovať na potenciálne riešenie krízovej situácie. Hoci sa predpokladá fáza včasnej 
intervencie, nie je predbežnou podmienkou vyhlásiť banku za inštitúciu, ktorá zlyháva 
alebo pravdepodobne zlyhá153. 

04 4. fáza – riešenie krízovej situácie alebo likvidácia: Ak sa situácia nezlepšuje, fáza 
riešenia krízovej situácie alebo likvidácie sa začína posúdením, že banka je inštitúciou, 
ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá154. Orgány dohľadu alebo orgány 

                                                      
150 Introduction to Resolution Planning (Úvod do plánovania riešenia krízových situácií), SRB, 

14. júna 2019. 

151 Usmernenia o spúšťacích faktoroch pre využívanie opatrení včasnej intervencie podľa 
článku 27 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ, EBA, 8. mája 2015. 

152 Článok 27 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ. 

153 Článok 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 806/2014. 

154 Článok 32 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ. 
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pre riešenie krízových situácií155 musia vyhlásiť, že banka je inštitúciou, ktorá zlyháva 
alebo pravdepodobne zlyhá, keď sú na to splnené príslušné podmienky. Preto sa 
zároveň musí posúdiť, či existuje odôvodnená vyhliadka, že akýmikoľvek alternatívnymi 
opatreniami súkromného sektora alebo opatrením dohľadu by sa v primeranom 
časovom rámci zabránilo zlyhaniu banky. 

05 Keď sa banka vyhlási za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, 
a neexistuje nijaká vyhliadka, že jej zlyhaniu zabránia iné opatrenia, orgány pre riešenie 
krízových situácií musia posúdiť, či by sa banka mala likvidovať v rámci vnútroštátneho 
insolvenčného konania alebo by sa mala postúpiť na riešenie krízovej situácie 
na základe posúdenia verejného záujmu (pozri ilustráciu 1). Štandardným postupom 
v prípade banky, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, je likvidácia podľa 
vnútroštátnych insolvenčných pravidiel. Ak sa však testom verejného záujmu určí, 
že riešenie krízovej situácie je primerané a potrebné na dosiahnutie jedného alebo 
viacerých z piatich cieľov riešenia krízovej situácie, prijme sa opatrenie na riešenie 
krízovej situácie156. 

Ilustrácia 1 – Rozhodovací diagram na použitie riešenia krízovej situácie 
alebo štandardnej likvidácie bánk v bankovej únii 

 
Zdroj: EDA. 

                                                      
155 SRB a vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií v niektorých členských štátoch 

môžu za určitých podmienok vykonávať aj posudzovanie inštitúcií, ktoré zlyhávajú alebo 
pravdepodobne zlyhajú. 

156 Článok 32 ods. 5 smernice 2014/59/EÚ. 

• SRB zodpovedá (za banky v rámci jej pôsobnosti alebo keď sa plánuje 
využitie SRF)

• harmonizovaný rámec riešenia krízových situácií
• k dispozícii záchrana pomocou vnútorných zdrojov a SRF 
• zákaz použitia verejných prostriedkov
• Dostupný systém ochrany vkladov
• štátna pomoc používaná podľa oznámenia o bankovníctve z roku 

2013

• fragmentovaná vnútroštátna zodpovednosť
• fragmentované vnútroštátne insolvenčné zákony
• k dispozícii systém ochrany vkladov
• štátna pomoc používaná podľa oznámenia o bankovníctve z roku 2013
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06 Ak sa riešenie krízovej situácie nepovažuje za primerané a potrebné vo verejnom 
záujme, uplatňuje sa likvidácia podľa vnútroštátnych insolvenčných pravidiel. Ak sa, 
naopak, riešenie krízovej situácie považuje za primerané a potrebné vo verejnom 
záujme, orgán pre riešenie krízových situácií musí vypracovať program riešenia krízovej 
situácie157. V programe riešenia krízovej situácie sa okrem iného vymedzia nástroje 
riešenia krízovej situácie, ktoré sa majú použiť, a či a v akom rozsahu sa použije 
jednotný fond na riešenie krízových situácií. Ak sa použije jednotný fond na riešenie 
krízových situácií, Komisia musí schváliť použitie fondu z pohľadu štátnej 
pomoci/hospodárskej súťaže158. Komisia potom musí schváliť aj program riešenia 
krízovej situácie. Potenciálne napokon musí o prvkoch programu riešenia krízovej 
situácie rozhodnúť Rada159. Vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií potom 
zodpovedajú za vykonanie schváleného programu riešenia krízovej situácie v členských 
štátoch podľa vnútroštátneho práva. 

 

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

158 Článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014. 

159 Článok 18 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 806/2014. 
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Príloha III – Príklady nákladov v prípade finančnej krízy a krízy štátneho dlhu a nákladov na krízu 
spôsobenú ochorením COVID-19  

Hospodárske 
parametre Finančná kríza a kríza štátneho dlhu Kríza spôsobená ochorením COVID-19 

Štátna pomoc 
Štátna pomoc pre finančný sektor v celkovej sume 5058,9 mld. EUR 
(40,3 % HDP EÚ) bola schválená od 1. októbra 2008 do 1. októbra 
2012 a pozostáva najmä zo záruk za dlhopisy bánk a vklady160. 

K 21. máju dosiahli vnútroštátne opatrenia na zabezpečenie likvidity 
vrátane programov schválených Komisiou podľa nového dočasného 
rámca štátnej pomoci (vrátane záruk) celkovú výšku približne 2,5 bil. 
EUR.161 

Priame čisté fiškálne 
náklady 

Priame čisté fiškálne náklady za obdobie rokov 2007 – 2018 dosiahli 
spolu 246 mld. EUR (2 % HDP EÚ za rok 2018).162 

V apríli a máji 2020 členské štáty prijali diskrečné rozpočtové 
opatrenia vo výške približne 3,2 % HDP EÚ a vytvorili nástroje 
likvidity vo výške 22 % HDP EÚ.163 Odhaduje sa, že negatívne 
hospodárske účinky pandémie spolu s diskrečnými rozpočtovými 
opatreniami, ktoré prijali členské štáty eurozóny formou reakcie, 
povedú v roku 2020 k dodatočným nákladom eurozóny vo výške 
približne 830 mld. EUR (približne 7 % HDP) a v roku 2021 vo výške 
280 mld. EUR (približne 2 % HDP). V členských štátoch by tieto 
dodatočné náklady siahali približne od 6 % HDP do viac ako 9 % HDP 
v roku 2020 a približne od 1,5 % HDP do 4,4 % HDP v roku 2021164. 

                                                      
160 Hodnotiaca tabuľka štátnej pomoci za rok 2013, Európska komisia. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

162 Doplňujúca tabuľka Eurostatu na podávanie správ o štátnych intervenciách na podporu finančných inštitúcií, Eurostat, apríl 2019. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Hospodárske 
parametre Finančná kríza a kríza štátneho dlhu Kríza spôsobená ochorením COVID-19 

Záruky 

Osem členských štátov poskytlo záruky, ktoré sa pohybovali od 10 % 
do 190 % HDP príslušného členského štátu za obdobie rokov 
2007 – 2018. Podmienené záväzky dosiahli na konci roka 2009 vrchol 
na úrovni približne 12 % HDP EÚ (1 421 mld. EUR) a na konci roka 
2018 klesli na 0,8 %. Celkový vplyv na verejný dlh vrcholil v roku 2010 
na úrovni 6 % HDP EÚ (778 mld. EUR) a v roku 2018 poklesol na 3 %. 

K 9. aprílu sa členské štáty zaviazali poskytnúť pomoc na zabezpečenie 
likvidity (systémy verejných záruk a odklad zaplatenia dane) 
v sektoroch a podnikoch, ktoré čelia narušeniam a nedostatku 
likvidity, odhadovanú na 16 % HDP EÚ165. 
EÚ poskytuje Európskej investičnej banke (EIB) 25 mld. EUR 
na mobilizovanie až 200 mld. EUR v investíciách na podporu podnikov, 
najmä malých a stredných podnikov166. 

Finančná pomoc 
pre členské štáty 

EÚ (prostredníctvom nástroja platobnej bilancie a EFSM) a členské 
štáty eurozóny (prostredníctvom ENFS, EMS a gréckeho úverového 
nástroja) poskytli finančnú pomoc v celkovej výške 414,7 mld. EUR. 

Na základe existujúcich preventívnych úverových liniek sa v rámci EMS 
poskytne podpora vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou až 
do výšky 2 % HDP za rok 2019 pre každú krajinu eurozóny (spolu až 
do výšky 240 mld. EUR) na financovanie výdavkov súvisiacich 
so zdravotníctvom. Európska komisia okrem toho prijala návrh balíka 
makrofinančnej pomoci vo výške 3 mld. EUR pre 10 partnerov krajín 
zapojených do procesu rozšírenia a partnerov susedstva s cieľom 
podporiť ich pri obmedzovaní negatívnych hospodárskych účinkov 
pandémie167. 

                                                      
165 Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic (Správa o komplexnej reakcii hospodárskej politiky v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19), Euroskupina, 9. apríla 2020. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19


 75 

 

Hospodárske 
parametre Finančná kríza a kríza štátneho dlhu Kríza spôsobená ochorením COVID-19 

Krízová pomoc 
na zabezpečenie 
likvidity od 
centrálnych bánk 

Úverovým inštitúciám boli ku koncu roka 2012 v rámci eurosystému 
poskytnuté úvery vo výške 1,3 bil. EUR na injekcie likvidity 
do bankového systému, najmä v zraniteľných krajinách168. 

ECB oznámila pomoc na zabezpečenie likvidity vo výške 7,3 % HDP 
eurozóny (do konca roka 750 mld. EUR prostredníctvom nového 
núdzového pandemického programu nákupu aktív, popri 120 mld. 
EUR, o ktorých bolo rozhodnuté už skôr)169. Odhad opatrení 
na zabezpečenie likvidity, ktoré vnútroštátne centrálne banky prijali 
v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, nebol v čase 
písania k dispozícii. 

Strata z hľadiska 
hospodárskeho 
výstupu 

Komisia v roku 2016 odhadla, že potenciálny rast v eurozóne klesol 
z 1,9 % v období rokov 2000 – 2008 na 0,5 % v nasledujúcom období 
(2009 – 2014)170. 

Komisia odhadla, že potenciálny rast v eurozóne sa zvýšil z 0,7 % 
v období rokov 2011 – 2015 na 1,3 % v nasledujúcom období 
(2016 – 2018)171. Predpokladá sa, že reálny HDP v eurozóne klesne 
v roku 2020 o 7,7 % a po oživení v roku 2021 približne o 6,3 %. 
Napriek tomu sa očakáva, že výstup v roku 2021 bude takmer o dva 
percentuálne body nižší ako v roku 2019. 

Zdroj: EDA. 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

170 Economic Forecast Autumn 2016: Modest growth in challenging times (Jesenná hospodárska prognóza z roku 2016: Mierny rast v náročných časoch), 
Európska komisia, november 2016, s. 64. 

171 Economic Forecast Spring 2020: A deep and uneven recession, an uncertain recovery (Jarná hospodárska prognóza z roku 2020: Hlboká a nerovnomerná 
recesia, neurčité oživenie), Európska komisia, 6. mája 2020, s. 174. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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Príloha IV – Prehľad počiatočných opatrení prijatých na úrovni EÚ v reakcii na krízu spôsobenú 
ochorením COVID-19 

Inštitúcia Opatrenie Opis 

Európska komisia 

Nástroj Next 
Generation EU 

Komisia 27. mája v rámci nového Plánu Európskej únie na obnovu v celkovej výške 1 850 mld. EUR navrhla nástroj Next 
Generation EU s rozpočtom 750 mld. EUR. Next Generation EU je nový jednorazový nástroj obnovy s dátumom ukončenia 
31. decembra 2024, ktorý by mal byť zakotvený v novom viacročnom finančnom rámci na ochranu živobytia, podporu 
hospodárskej obnovy a podporu rastu. 

Finančné prostriedky na tento nástroj by sa mali získať dočasným zvýšením stropu vlastných zdrojov, čo by EÚ umožnilo 
požičať si finančné prostriedky na finančných trhoch. Finančné prostriedky by sa potom previedli členským štátom 
prostredníctvom programov EÚ a vynaložili v rámci troch pilierov pozostávajúcich z 500 mld. EUR v grantoch a 250 mld. 
EUR v úveroch: 

o 1. pilier – Podpora členských štátov v záujme dosiahnutia obnovy, nápravy a posilnenia zriadením nového 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s rozpočtom 560 mld. EUR, zavedením novej iniciatívy REACT-EU 
s 55 mld. EUR na zvýšenie podpory pre členské štáty v rámci politiky súdržnosti a poskytnutím podpory pre zelenú 
transformáciu, 

o 2 pilier – Naštartovanie hospodárstva a súkromných investícií zavedením nového Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti vo výške 31 mld. EUR na mobilizáciu súkromných zdrojov na podporu podnikov, posilnením programu 
InvestEU viac ako zdvojnásobením jeho kapacity a vytvorením nového Nástroja pre strategické investície v rámci 
programu InvestEU s hodnotou 15 mld. EUR na zvýšenie odolnosti a strategickej autonómie EÚ v rámci kľúčových 
technológií a hodnotových reťazcov, a 

o 3. pilier – Ponaučenia z krízy návrhom na zriadenie nového programu EU4Health s hodnotou 9,4 mld. EUR 
na zvýšenie pripravenosti EÚ na zdravotnú krízu, posilnením programov rescEU a Horizont Európa a posilnením 
nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a nástroja humanitárnej pomoci. 

Investičná iniciatíva 
v reakcii 

na koronavírus 

Iniciatíva určená na podporu najviac postihnutých odvetví a regiónov s najväčšou expozíciou v členských štátoch. Vyčleňuje 
sa 37 mld. EUR z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
Investičnou iniciatívou v reakcii na koronavírus Plus sa dodatočne zvýšila flexibilita využívania rozpočtu EÚ, ktorý bol 
doplnený o: 

o 28 mld. EUR zo štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020, ktoré zatiaľ neboli pridelené na konkrétne projekty, a 
o až 800 mil. EUR z fondov solidarity EÚ, ktoré sa poskytnú najviac zasiahnutým členským štátom. 
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Inštitúcia Opatrenie Opis 

Dočasný rámec 
pre opatrenia 

štátnej pomoci 

Zahŕňa päť druhov pomoci: 1.) priame granty, selektívne daňové zvýhodnenia a preddavkové platby; 2.) štátne záruky; 
3.) dotované verejné úvery pre podniky; 4.) záruky pre banky, ktoré presúvajú štátnu pomoc do reálnej ekonomiky, 
a 5.) poistenie krátkodobých vývozných úverov. 

Opatrenia boli doplnené podporou pre výskum a vývoj v súvislosti s koronavírusom, výstavbu a skvalitnenie testovacích 
zariadení, výrobu príslušných výrobkov na riešenie pandémie koronavírusu, cielené opatrenia pre odklad zaplatenia dane 
a/alebo pozastavenie príspevkov na sociálne zabezpečenie a cielené opatrenia pre dotovanie miezd zamestnancov. 

Záruka pre Európsky 
investičný fond 

(EIF) 

Z rozpočtu EÚ sa má poskytnúť 1 mld. EUR ako záruka pre EIF s cieľom zabezpečiť, aby banky poskytovali dostatočnú 
likviditu na prekonanie kapitálových potrieb malých a stredných podnikov (MSP), a najmä malých spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou: 

o 500 mil. EUR zo záruky EÚ v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) vyčlenených na úverovú 
záruku programu COSME, 

o 100 mil. EUR zo záruky EÚ v rámci EFSI vyčlenených na Záruku InnovFin pre MSP, 
o 250 mil. EUR z okna EFSI pre infraštruktúru a inovácie vyčlenených na nástroje na podporu MSP, 
o 150 mil. EUR na prerozdelenie v rámci špecializovaného nástroja EFSI pre MSP – z dlhodobejších na krátkodobejšie 

intervencie. 

Fiškálne pravidlá 

Podpora pre členské štáty zabezpečením dostatočnej likvidity a využitím flexibility dostupnej v rámci fiškálnych pravidiel EÚ, 
a to najmä: 

o zohľadnenie dodatočných výdavkov z dôvodu krízy spôsobenej ochorením COVID-19 pri posudzovaní dodržiavania 
fiškálnych pravidiel EÚ, 

o úprava fiškálneho úsilia, ktoré sa vyžaduje od členských štátov, s prihliadnutím na konkrétnu situáciu danej krajiny 
v prípade negatívneho rastu alebo veľkých poklesov činnosti, 
Po týchto počiatočných opatreniach nasledovala aktivácia všeobecnej únikovej doložky v rámci PSR. 

Podpora 
na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti 

v núdzovej situácii 
(SURE) 

Nová iniciatíva na poskytnutie finančnej pomoci v celkovej výške až 100 mld. EUR vo forme úverov pre všetky členské štáty, 
podporená systémom záruk z členských štátov. SURE pomôže členským štátom financovať najmä vnútroštátne krátkodobé 
programy práce a podobné opatrenia proti rizikám nezamestnanosti a straty príjmu, ako aj niektoré pomocné zdravotnícke 
opatrenia, najmä na pracovisku. 
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Inštitúcia Opatrenie Opis 

Európska 
centrálna banka 

Núdzový 
pandemický 

program nákupu 
aktív 

(NPPN) 

Dočasný program nákupu cenných papierov súkromného a verejného sektora flexibilným spôsobom s cieľom bojovať proti 
hospodárskym účinkom krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Program NPPN má celkovú výšku 750 mld. EUR a dopĺňajú 
sa ním dodatočné opatrenia na nákup aktív vo výške 120 mld. EUR. 

Nákup komerčných 
cenných papierov Nákup papierov s dostatočnou úverovou kvalitou na rozšírenie prípustného kolaterálu v refinančných operáciách ECB. 

Refinančné operácie Sprístupnenie až 3 bil. EUR vo forme likvidity prostredníctvom refinančných operácií, najmä lacných úverov pre banky, 
ktoré sú známe ako dlhodobé refinančné operácie, a uvoľnených podmienok pre existujúci „cielený“ úverový program. 

Európske orgány 
dohľadu 

nad bankami 

Uvoľnenie mimoriadneho kapitálu pre banky v odhadovanej výške 120 mld. EUR, ktorým sa môže podporiť značná kapacita 
bánk eurozóny: 
o kapitálové rezervy a vankúše likvidity – ECB bankám umožní, aby dočasne fungovali pod úrovňou kapitálu 

vymedzenou v usmernení pre 2. pilier, vankúša na zachovanie kapitálu a ukazovateľa krytia likvidity, 
o zloženie kapitálu pre požiadavky 2. piliera – banky budú môcť na plnenie požiadaviek 2. piliera čiastočne použiť 

kapitálové nástroje, ktoré nespĺňajú podmienky vlastného kapitálu Tier 1. Urýchľuje sa tým opatrenie, ktoré malo 
nadobudnúť účinnosť v januári 2021 revíziou smernice o kapitálových požiadavkách (CRD V), 

o Opatrenie dohľadu – ECB zároveň zváži prevádzkovú flexibilitu vo vykonávaní osobitných opatrení dohľadu 
pre banky. 

Európska 
investičná banka Podpora MSP 

Cieľom EIB/EIF je preklenúť potreby krátkodobého financovania MSP vyvolané ochorením COVID-19 prostredníctvom 
týchto opatrení: 
o programy záruk pre banky na základe existujúcich programov okamžitého uplatnenia, pričom sa mobilizujú finančné 

prostriedky vo výške až 8 mld. EUR, 
o linky likvidity pre banky s cieľom zabezpečiť dodatočnú podporu prevádzkového kapitálu MSP a spoločností 

so strednou trhovou kapitalizáciou vo výške 10 mld. EUR, 
o programy nákupu cenných papierov krytých aktívami na prenos rizika na portfóliá úverov pre MSP, pričom sa 

mobilizuje podpora vo výške ďalších 10 mld. EUR. 
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Inštitúcia Opatrenie Opis 

Záručný fond EIB 
Vytvorenie Celoeurópskeho záručného fondu vo výške 25 mld. EUR na mobilizáciu až 200 mld. EUR v investíciách 
na podporu reálnej ekonomiky prostredníctvom miestnych bánk a iných finančných sprostredkovateľov. Fond budú 
financovať členské štáty EÚ v pomere k ich akcionárskemu podielu v EIB. 

Európsky 
mechanizmus 
pre stabilitu 

Podpora vzhľadom 
na krízu spôsobenú 

pandémiou 
(PCS) 

Na základe úverovej linky EMS s dodatočnými podmienkami by sa prostredníctvom podpory vzhľadom na krízu spôsobenú 
pandémiou mohli podporiť 2 % vyhradeného hospodárskeho výstupu krajiny eurozóny s cieľom pokryť niektoré náklady 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (kombinovaný objem približne 240 mld. EUR, ak bude z úverovej linky čerpať 
všetkých 19 krajín). 

Európsky orgán 
pre poisťovníctvo 

a dôchodkové 
poistenie 

zamestnancov 

Opatrenia 
na zabezpečenie 

kontinuity činnosti, 
finančnej stability 

a ochrany 
spotrebiteľa 

Opatrenia, napr. odporúčania v súvislosti s väčšou pružnosťou dohľadu pri termínoch na podávanie správ a zverejňovanie 
informácií, majú za cieľ pomôcť poisťovateľom naďalej slúžiť svojim zákazníkom. Okrem toho, vzhľadom na celkovú 
neistotou rozsahu a trvania krízy orgán EIOPA naliehal na poisťovateľov a dôchodkové fondy, aby prijali obozretný prístup 
a zmiernili vplyv pandémie COVID-19, napríklad dočasným pozastavením dobrovoľného rozdeľovania dividend a spätného 
odkupovania akcií s cieľom uchovať kapitál a prispieť k finančnej stabilite. A napokon, orgán EIOPA požiadal poisťovateľov, 
aby identifikovali svoje produkty ovplyvnené pandémiou COVID-19 a zvážili primerané nápravné opatrenia v prípadoch 
možného nespravodlivého prístupu k spotrebiteľom. 

Zdroj: EDA. 

 



80 

 

Príloha V – Prehľad hlavných druhov opatrení štátnej pomoci 
v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 

Opatrenie Opis 

Granty a kapitálové 
injekcie 

Cieľ: riešenie naliehavých potrieb likvidity podnikov. 

Prahová hodnota: 800 000 EUR na podnik (celková nominálna hodnota 
opatrení)/120 000 EUR na podnik pôsobiaci v oblasti rybného 
hospodárstva a akvakultúry/100 000 EUR na podnik pôsobiaci v oblasti 
výroby poľnohospodárskych výrobkov. 

Dotované (verejné) úvery 

Cieľ: zabezpečiť, aby banky naďalej poskytovali podnikom úvery, 
aby podniky mohli pokryť okamžité potreby týkajúce sa prevádzkového 
kapitálu a investícií. 

Prahová hodnota: sadzby s nulovým úrokom len pre úvery do výšky 
najviac 800 000 EUR (nominálna suma). 

Záruky 
Cieľ: podpora podnikov v núdzi. 

Prahová hodnota: pre úvery až do výšky 800 000 EUR (nominálna 
výška), záruky môžu pokrývať až 100 %. 

Poistenie úverov 

Cieľ: ochrana európskych vývozcov pred rizikom, že im zahraničný 
kupujúci nezaplatí. 

Prahová hodnota: z dôvodu pandémie koronavírusu sú všetky členské 
štáty dočasne vyňaté zo zoznamu krajín, v ktorých existuje 
„obchodovateľné riziko“. 

Daňové zvýhodnenie 
a vratné preddavky 

Cieľ: podpora odvetví, regiónov a druhov podnikov, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou. 

Prahová hodnota: pozri granty a kapitálové injekcie. 

Dotovanie miezd a odklad 
príspevkov na sociálne 

zabezpečenie 

Cieľ: podpora podnikov v odvetviach alebo regiónoch, ktoré sú najviac 
postihnuté prebiehajúcou krízou a inak by museli prepustiť 
zamestnancov. 

Prahová hodnota: Bez limitov stanovených EÚ. 

Opatrenia pre jednotlivé 
odvetvia: banky 

Cieľ: poskytnúť stimuly úverovým inštitúciám, ktoré zohrávajú kľúčovú 
úlohu v podpore hospodárskej činnosti EÚ. 

Prahová hodnota: Bez limitov stanovených EÚ. 

Opatrenia pre súkromné 
domácnosti 

Cieľ: náhrada strateného príjmu. 

Prahová hodnota: Bez limitov stanovených EÚ. 

Zdroj: Európska komisia. 
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Slovník pojmov 
Bankový dohľad: Monitorovanie bánk a v prípade potreby prijímanie opatrení v oblasti 
dohľadu s cieľom zabezpečiť, aby fungovali bezpečne, zdravo a v súlade s platnými 
pravidlami a nariadeniami. 

Banky: V tomto preskúmaní sa za banky považujú úverové inštitúcie a investičné 
spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje príslušné právo EÚ. 

Eurosystém: Spoločný termín pre ECB a vnútroštátne centrálne banky krajín, ktoré 
prijali euro. 

Finančná pomoc: Finančná podpora EÚ (napr. úvery), ktorá sa poskytuje krajinám 
vo finančných ťažkostiach na obnovenie ich makroekonomického alebo finančného 
zdravia a s cieľom zabezpečiť, aby mohli plniť svoje záväzky verejného sektora alebo 
platobnej bilancie. 

Finančný trh: Trh pre predaj a nákup finančných aktív, akými sú akcie, dlhopisy, meny 
a deriváty. 

Kapitálová požiadavka na solventnosť: Výška vlastných zdrojov, ktoré musia mať 
poisťovne a zaisťovne v EÚ. 

Kapitálová požiadavka: Výška vlastných zdrojov, ktoré musí banka mať v pomere k jej 
rizikovo váženým aktívam, aby bola lepšie pripravená znášať neočakávané straty. 

Makroprudenciálny dohľad: Dohľad, ktorý sa týka stability finančného systému ako 
celku. 

Mikroprudenciálny dohľad: Dohľad sústredný na jednotlivé finančné inštitúcie ako 
súčasti finančného systému. 

Nesplácaný úver: Úver, ktorého splátky meškajú určité časové obdobie (obvykle 
90 dní) alebo pri ktorom existuje dôkaz, že úplné splatenie je nepravdepodobné. 

Posúdenie inštitúcie, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá: Hodnotenie orgánu 
bankového dohľadu, podľa ktorého sa banka nachádza v jednej alebo viacerých 
z nasledujúcich situácií: i) porušuje alebo pravdepodobne čoskoro poruší určité 
regulatórne požiadavky takým spôsobom, ktorý odôvodní odobratie povolenia 
na prevádzku, ii) jej aktíva sú nižšie než pasíva, alebo tomu pravdepodobne tak bude 
v blízkej budúcnosti, iii) nedokáže alebo pravdepodobne čoskoro nedokáže splácať 
svoje dlhy alebo iné záväzky v čase splatnosti, iv) potrebuje mimoriadnu verejnú 
finančnú podporu. 
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Príslušný vnútroštátny orgán: Vnútroštátny orgán zodpovedný za dohľad nad určitými 
finančnými subjektmi a trhmi (akými sú banky, poisťovatelia, dôchodkové fondy, 
investičné fondy a trhové infraštruktúry) s právomocou vykonávať určité funkcie. 

Rekapitalizácia: Kapitálová injekcia do podniku na zlepšenie jeho pomeru dlhu 
k vlastnému imaniu. 

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

Stresové testovanie: Simulácia na posúdenie schopnosti finančnej inštitúcie znášať 
rôzne krízové scenáre. 

Štátna pomoc: Priama alebo nepriama štátna podpora pre podnik alebo organizáciu, 
ktorá ich zvýhodňuje pred konkurenciou. 

Štátny dlh: Peniaze, ktoré dlhuje ústredná štátna správa, niekedy vrátane dlhu štátom 
vlastnených podnikov a systémov sociálneho zabezpečenia, domácim a zahraničným 
veriteľom. 

Ukazovateľ finančnej páky: Veľkosť aktív banky a jej podsúvahových záväzkov, bez 
určenia rizikovej váhy, v pomere k jej vlastným zdrojom (vymedzeným ako kapitál 
Tier 1). 
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Zoznam skratiek 
AIF: Alternatívny investičný fond 

AIFMD: Smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov 

BÚ: Banková únia 

CCP: Centrálna protistrana 

CMU: Únia kapitálových trhov 

CRD: Smernica o kapitálových požiadavkách 

CRR II: Revidované nariadenie o kapitálových požiadavkách 

CRR/CRD IV: Nariadenie o kapitálových požiadavkách a štvrtá smernica o kapitálových 
požiadavkách 

CRR: Nariadenie o kapitálových požiadavkách 

EBA: Európsky orgán pre bankovníctvo 

ECB: Európska centrálna banka 

ECFIN: Generálne riaditeľstvo Komisie pre hospodárske a finančné záležitosti 

EDIS: Európsky systém ochrany vkladov 

EFB: Európska fiškálna rada 

EFSI: Európsky fond pre strategické investície 

EFSM: Európsky finančný stabilizačný mechanizmus 

EIF: Európsky investičný fond 

EIOPA: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov 

EMIR: Nariadenie o infraštruktúre európskych trhov 

EMS: Európsky mechanizmus pre stabilitu 

ENFS: Európsky nástroj finančnej stability 

ESA: Európske orgány dohľadu 
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ESFS: Európsky systém finančného dohľadu 

ESMA: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 

ESRB: Európsky výbor pre systémové riziká 

EÚ: Európska únia 

FISMA: Generálne riaditeľstvo Komisie pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu 
kapitálových trhov 

FOLTF: Inštitúcia, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá 

FSB: Rada pre finančnú stabilitu 

GR: Generálne riaditeľstvo 

HDP: Hrubý domáci produkt 

HMÚ: Hospodárska a menová únia 

IAIS: Medzinárodná asociácia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom 

IFRS: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 

IGS: Systém náhrad pre poistených 

IZDZ II: Smernica o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi 

IZDZ: Inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia 

LCR: Ukazovateľ krytia likvidity 

MiFID: Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi 

MiFIR: Nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi 

MMF: Medzinárodný menový fond 

MSP: Malé a stredné podniky 

NPPN: Núdzový pandemický program nákupu aktív 

NRA: Vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií 

NÚ: Nesplácané úvery 
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OTC: mimoburzový 

PCS: Podpora vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou 

PMN: Postup pri makroekonomickej nerovnováhe 

PMT: Priame menové transakcie 

PND: Postup pri nadmernom deficite 

PNN: Postup pri nadmernej nerovnováhe 

PSR: Pakt stability a rastu 

PVO: Príslušné vnútroštátne orgány 

RA: Ratingová agentúra 

SCP: Programy stability a konvergenčné programy 

Solventnosť II: Smernica o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia 

SRB: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií 

SRF: Jednotný fond na riešenie krízových situácií 

SRM: Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií 

SSM: Jednotný mechanizmus dohľadu 

SURE: Podpora na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
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Tím EDA 
Preskúmanie EDA – Ako EÚ využila poznatky získané z finančnej krízy a krízy štátneho 
dlhu z rokov 2008 – 2012 

Toto preskúmanie prijala komora IV, ktorej predsedá člen EDA Alex Brenninkmeijer. 
Úlohu viedla členka EDA Ivana Maletić a podporu jej poskytla vedúca kabinetu 
Sandra Diering, asistentka kabinetu Tea Japunčić, hlavný manažér Paul Stafford, vedúci 
úlohy Jacques Sciberras, audítor Mathias Blaas a audítor Adrian Savin. 

V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a prísnych karanténnych podmienok nebolo 
možné vyhotoviť fotografiu audítorského tímu. 
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