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Oznámení shrnující rozhodnutí přijaté v souvislosti s bankou Sberbank 
Europe AG 
 
Dne 1. března 2022 se Jednotný výbor pro řešení krizí (dále jen „SRB“) rozhodl nepřijmout program řešení 
krize v souvislosti s bankou Sberbank Europe AG (dále jen „banka“) se sídlem v Rakousku. SRB dospěl 
k závěru, že kumulativní podmínky pro opatření k řešení krize podle článku 18 nařízení (EU) č. 806/2014 
(dále jen „nařízení SRMR“) nejsou splněny. 

 
Čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení SRMR: subjekt je v selhání nebo je jeho selhání pravděpodobné. Dne 
27. února 2022 SRB dospěl k závěru, že banka je v selhání nebo je její selhání pravděpodobné, a to na 
základě čl. 18 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 18 odst. 4 písm. c) nařízení SRMR. SRB zejména v důsledku 
zhoršení likvidní situace banky usoudil, že banka je v selhání nebo je její selhání pravděpodobné. 
S ohledem na informace poskytnuté v posouzení ECB, zda subjekt je v selhání nebo je jeho selhání 
pravděpodobné, a na základě informací, které má SRB k dispozici, SRB souhlasí s posouzením ECB, tedy 
že v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. a) a čl. 18 odst. 4 písm. c) nařízení SRMR je banka považována za 
banku v selhání nebo za banku, jejíž selhání je pravděpodobné. 

 
Čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení SRMR: alternativní opatření. SRB dospěl k závěru, že žádná takováto 
opatření nemohou v přiměřené lhůtě zabránit selhání banky. 

 
Čl. 18 odst. 1 písm. c) nařízení SRMR: veřejný zájem. SRB dospěl k závěru, že vzhledem k okolnostem 
případu, charakteristikám banky a její specifické finanční a hospodářské situaci není opatření k řešení krize 
ve vztahu k bance ve veřejném zájmu nezbytné. 

 
Tento závěr vychází mimo jiné z těchto důvodů: 

 
• funkce vykonávané bankou, například přijímání vkladů, úvěrová činnost a platební služby, nejsou 

zásadní, neboť jejich ukončení by nevedlo ani k narušení služeb, které jsou klíčové pro reálnou 
ekonomiku Rakouska, ani k narušení finanční stability v Rakousku nebo v jiných členských státech 
a 

 
• selhání banky pravděpodobně nepovede k významným nepříznivým dopadům na finanční stabilitu 

v Rakousku ani v jiných členských státech. 
 

SRB se proto rozhodl nepřijmout opatření k řešení krize v souvislosti s bankou. 
 

Toto rozhodnutí je určeno vnitrostátnímu orgánu příslušnému k řešení krize v Rakousku, tj. Úřadu pro 
dohled nad finančním trhem. 
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