Oznámení shrnující rozhodnutí přijaté v souvislosti s bankou Sberbank
d.d.
Dne 1. března 2022 se Jednotný výbor pro řešení krizí (dále jen „SRB“) rozhodl přijmout program řešení
krize v souvislosti s bankou Sberbank d.d. (dále jen „banka“). SRB dospěl k závěru, že podmínky pro
opatření k řešení krize podle článku 18 nařízení (EU) č. 806/2014 (dále jen „nařízení SRMR“) jsou
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 je v souladu
s čl. 18 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 18 odst. 5 nařízení SRMR opatření k řešení krize ve vztahu
k bance ve veřejném zájmu nezbytné.
Konkrétně je opatření k řešení krize nezbytné a přiměřené, aby zabránilo významným nepříznivým
dopadům na finanční stabilitu.
SRB se proto rozhodl přijmout opatření k řešení krize v souvislosti s bankou, neboť likvidací banky
v běžném úpadkovém řízení by uvedených účelů řešení krize ve stejné míře dosaženo nebylo.
V důsledku toho přijal SRB program řešení krize, který stanoví použití nástroje převodu činnosti, a to
s ohledem na výsledky ocenění banky provedeného v souladu s článkem 20 nařízení SRMR. V rámci
programu řešení krize se SRB v návaznosti na postup využití rozhodl převést všechny akcie vydané
bankou na banku Hrvatska Poštanska Banka.
Toto rozhodnutí je určeno vnitrostátnímu orgánu příslušnému k řešení krize v Chorvatsku, tj. Chorvatské
národní bance, která ho provede v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
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