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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body správy Európskeho dvora audítorov. 
Úplné znenie správy je uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu. 
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Audítori uverejnili správu o podmienených záväzkoch SRB, 
Komisie a Rady  

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by Jednotná rada pre riešenie krízových situácií 
(SRB) a Európska komisia mali priebežne posudzovať svoje finančné riziká a ich účtovanie, 
vyplývajúce z podmienených záväzkov v súvislosti so žalobami týkajúcimi sa riešenia krízových 
situácií bánk v ich účtovných závierkach od roku 2018. Audítori preskúmali možné záväzky SRB, 
Komisie a Rady vyplývajúce zo žalôb podaných voči ich činnostiam pri riešení krízových situácií bánk 
v eurozóne, ktoré zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú. Vyzývajú na zlepšenie riadenia 
finančných rizík vyplývajúcich z týchto žalôb, pretože sa počet súdnych sporov môže ešte zvýšiť. 

Keď banka v eurozóne zlyhá, jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) má za cieľ riadiť 
riešenie jej krízovej situácie tak, aby negatívne nezasiahla reálnu ekonomiku či daňových poplatníkov. 
SRB je v rámci tohto mechanizmu orgánom pre riešenie krízových situácií všetkých významných bánk 
zriadených v eurozóne i menej významných cezhraničných bankových skupín.  

V júni 2017 SRB prijala svoje prvé rozhodnutie v súvislosti s riešením krízovej situácie banky Banco 
Popular. Do mája 2018 bolo podaných 103 žalôb na Všeobecný súd EÚ v súvislosti s týmto 
rozhodnutím, vrátane 30 žalôb voči Komisii a jednej žaloby voči Rade. Z účtovného hľadiska sa 
akákoľvek možná budúca platba, ktorá môže byť splatná v dôsledku týchto žalôb, musí zverejniť ako 
„potenciálny záväzok ”, pokiaľ sa nepovažuje za málo pravdepodobnú. 

Audítori uznávajú, že SRB zverejnila informácie o povahe a časovom rámci prebiehajúcich súdnych 
sporov správne. Poznamenávajú však, že SRB nedokázala predvídať ich možné dôsledky, pretože bolo 
ťažké predvídať výsledok týchto žalôb v tejto fáze pre komplexný, špecifický a bezprecedentný právny 
systém vytvorený novým právnym rámcom pre riešenie krízových situácií. Taktiež varujú, 
že v nasledujúcich niekoľkých rokoch môžu prípadne vzniknúť ďalšie súdne spory. 

„Primerané znalosti o finančných rizikách, ktorým je SRB vystavená, sú nevyhnutné na zabezpečenie 
riadenia rizík a povinnosti zodpovedať sa”, uviedla Ildikó Gáll-Pelcz, členka EDA zodpovedná za túto 
správu. 

Audítori okrem toho preskúmali podmienené záväzky súvisiace s ex ante príspevkami bánk v eurozóne 
do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Zaznamenali vysoký počet odvolaní a súdnych 
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sporov na vnútroštátnych súdoch voči ex ante príspevkom. SRB vo svojej účtovnej závierke za rok 
2017 zverejnila podmienené záväzky vo výške 1,4 mld. EUR súvisiace s ex ante príspevkami, ktoré by 
sa v dôsledku nových žalôb v roku 2018 mohli zvýšiť o ďalších 558 mil. EUR. Audítori varujú, 
že v niektorých prípadoch bude SRB možno musieť kompenzovať vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií za škody vyplývajúce z rozhodnutí vnútroštátnych súdov. 

Komisia sa rozhodla nezverejniť žiadne podmienené záväzky, pretože považovala všetky žiadosti 
o náhradu škody za predčasné a posúdila možnosť potenciálnej budúcej platby ako málo 
pravdepodobnú, zatiaľ čo žaloba voči Rade bola vyhlásená za neprípustnú. 

Audítori odporúčajú: 

– SRB by mala dokončiť a schváliť jej návrh usmernenia k účtovaniu a v plnej miere ho uplatniť 
pri účtovnej závierke za rok 2018, vrátane tvorby rezerv na súdne trovy alebo ich zverejnenia, 

–  SRB a Komisia by mali na základe dostupných údajov, ako sú vyčíslené žiadosti, súdne 
rozhodnutia a historické údaje, v súlade s príslušnými účtovnými pravidlami dôkladne 
prehodnotiť situáciu pri účtovnej závierke za rok 2018,  

– SRB by mala zriadiť primerané postupy a kontroly, aby zabezpečila správnosť, úplnosť 
a aktuálnosť informácií, ktoré poskytujú vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií, 
a zabezpečiť primeraný audítorský záznam (audit trail). 

Poznámky pre redaktorov 

SRB a SRF v plnej miere financuje bankový sektor.  

Na procese rozhodovania o riešení krízovej situácie subjektu sa podieľa ECB, SRB, Komisia a prípadne 
Rada.  

Audítori preskúmali podmienené záväzky SRB, Komisie a Rady vyplývajúce z toho, ako si plnili svoje 
úlohy podľa nariadenia o SRM (nariadenie (EÚ) č. 806/2014) za rozpočtový rok 2017. Správa je 
k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA eca.europa.eu. 

 

 

 


