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Tlačová správa 
V Luxemburgu 30. novembra 2022 

Audítori vyzývajú na neustálu ostražitosť, pokiaľ ide o finančné 
riziká systému EÚ na riešenie krízových situácií bánk  

V roku 2021 sa znížili riziká pre systém EÚ na riadenie riadnej likvidácie zlyhávajúcich bánk 
v rámci bankovej únie. Nie je to však dôvod na to, aby EÚ upustila od svojej ostražitosti, varuje 
Európsky dvor audítorov v dnes uverejnenej správe.  

Európsky dvor audítorov je povinný každoročne podávať správu o akomkoľvek finančnom riziku 
v súvislosti s jednotným mechanizmom riešenia krízových situácií (SRM), systémom EÚ na riadnu 
likvidáciu zlyhávajúcich bánk v rámci bankovej únie. Za rozpočtový rok 2021 Komisia a Rada 
nevykázali žiadne podmienené záväzky, zatiaľ čo Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) 
vykázala niektoré podmienené záväzky v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi spormi týkajúcimi sa 
príspevkov bánk do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (SRF), fondu, ktorý možno 
použiť na podporu riešenia krízových situácií bánk. Audítori považujú tieto zverejnenia za náležité, 
ale odporúčajú zlepšenia monitorovania finančného rizika a metódy výpočtu možných úhrad 
právnych nákladov. 

„Európsky súdny dvor v súčasnosti vydal rozsudky v piatich kľúčových právnych veciach, v ktorých 
sa napadlo prvé rozhodnutie SRB o riešení krízovej situácie, a to banky Banco Popular Español“, 
povedal Rimantas Šadžius, ktorý viedol tento audit počas svojho mandátu člena EDA. „V našej 
správe konštatujeme, že výsledná právna istota znížila úroveň finančného rizika pre bankovú úniu. 
Poskytujeme podrobný prehľad zostávajúcich rizík a odporúčame ďalšie zlepšenia monitorovania 
a výpočtu možných finančných dôsledkov.“ 

Od riešenia krízovej situácie banky Banco Popular Español v roku 2017 sa pri mnohých 
príležitostiach začalo súdne konanie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Začiatkom tohto roka 
Európsky súdny dvor zamietol päť kľúčových vecí proti rozhodnutiu o riešení krízovej situácie. Hoci 
SRB predtým posúdila prehru v týchto veciach ako málo pravdepodobnú, zamietnutie prípadov, 
ktorými sa napadlo rozhodnutie o riešení krízových situácií, ešte viac znížilo finančné riziká pre SRB. 
Za rozpočtový rok 2021 SRB nevykázala žiadne súvisiace podmienené záväzky zo žiadnych vecí 
na úrovni EÚ. Audítori nenašli dôkazy, ktoré by boli v rozpore s týmto posúdením. Pokiaľ ide o veci 
na vnútroštátnej úrovni, SRB sa spolieha na podávanie správ španielskym vnútroštátnym orgánom 
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pre riešenie krízových situácií. Príslušné správy však boli prijaté až po uzavretí účtovnej závierky 
SRB. V prípade účtovnej závierky za rok 2022 by sa tento druh informácií mal zhromaždiť skôr 
a začleniť do procesu, odporúčajú audítori.  

Pokiaľ ide o súdne spory týkajúce sa výpočtu príspevkov bánk do jednotného fondu na riešenie 
krízových situácií, audítori poznamenávajú, že na základe odporúčania v audítorskej správe 
z predchádzajúceho roka SRB prehodnotila súvisiace podmienené záväzky a vykázala výrazne 
nižšiu sumu ako v roku 2020. Za rok 2021 SRB zverejnila podmienené záväzky vo výške 5,5 mil. EUR 
týkajúce sa 63 súdnych sporov na úrovni EÚ a nezverejnila žiadne podmienené záväzky v súvislosti 
s vnútroštátnymi konaniami v súlade s rozsudkom Súdneho dvora, podľa ktorého vnútroštátne 
súdy nemajú právomoc zrušiť tieto rozhodnutia. Suma 2,55 mil. EUR bola vykázaná v účtovnej 
závierke ako možná úhrada právnych nákladov. Podľa audítorov by sa mala spresniť metóda 
použitá na vyčíslenie týchto nákladov, a to najmä zohľadnením charakteristík jednotlivých vecí. 
Okrem toho by SRB mala zlepšiť zverejňovanie podmienených záväzkov v tých prípadoch, keď sa 
riziko vyplatenia z jednotného fondu na riešenie krízových situácií posúdi ako možné, ale finančnú 
expozíciu nemožno spoľahlivo odhadnúť.  
 
Základné informácie 

Na vnútroštátnej úrovni prebieha viac než 900 správnych konaní a súdnych konaní týkajúcich sa 
riešenia krízovej situácie banky Banco Popular Español. Na úrovni EÚ Všeobecný súd zamietol dve 
žaloby o zrušenie rozhodnutí SRB o neriešení krízovej situácie banky ABLV Bank. Pokiaľ ide o súdny 
spor týkajúci sa neriešenia krízovej situácie banky PNB Banka, Všeobecný súd rozhodol počkať, kým 
sa súvisiace veci proti posúdeniu Európskej centrálnej banky, že banka „zlyháva alebo 
pravdepodobne zlyhá“, dostanú do štádia konečného rozhodnutia.  
 
Sú aj niektoré nové veci, ktorých možné finančné dôsledky sa budú zohľadňovať až v účtovnej 
závierke za budúci rok. Geopolitické napätie viedlo k zhoršeniu stavu likvidity Sberbank Europe AG 
(vo vlastníctve banky Sberbank Rusko, ktorej väčšinovým vlastníkom je Ruská federácia) a jej 
dcérskych spoločností v Chorvátsku a Slovinsku, ktoré ECB považuje za banky, ktoré „zlyhávajú 
alebo pravdepodobne zlyhajú“. SRB sa preto rozhodla prijať programy riešenia krízových situácií. 
Sberbank Europe a Sberbank Rusko sa domáhali zrušenia týchto rozhodnutí podaním žaloby proti 
SRB, Komisii a Rade.  
 
V tejto audítorskej správe sa venujeme výlučne podmieneným záväzkom vzniknutým pri plnení 
úloh SRB, Európskej komisie a Rady podľa nariadenia o SRM za rozpočtový rok 2021. Správa je 
k dispozícii na webovom sídle EDA.  
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