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V Bruseli 22. apríla 2022 

Jednotný fond na riešenie krízových situácií (SRF) 

Jednotný fond na riešenie krízových situácií1 (SRF) je vo vlastníctve Jednotnej rady pre riešenie krízových 

situácií (SRB). SRF sa môže použiť na to, aby umožnil SRB účinne a efektívne využívať svoje nástroje 

riešenia krízových situácií a svoje právomoci. SRF je spôsobom na zabezpečenie, aby finančný sektor 

pomohol financovať stabilizáciu finančného systému. SRF tvoria príspevky od úverových inštitúcií a určitých 

investičných spoločností v 21 jurisdikciách, ktoré sú súčasťou bankovej únie. Počas prvých ôsmich rokov 

(2016 – 2023) svojho pôsobenia sa bude ďalej postupne budovať. SRF dosiahne cieľovú úroveň vo výške 

minimálne 1 % sumy krytých vkladov všetkých úverových inštitúcií v rámci bankovej únie 

do 31. decembra 2023. Vychádzajúc z predpokladanej ročnej miery rastu, ktorá má do konca roku 2023 

dosiahnuť 5 %, sa očakáva, že táto suma bude predstavovať približne 80 miliárd EUR. 

Prehľad 
Príspevkové obdobie 2022 

Cieľová úroveň: S cieľom dosiahnuť minimálne 1 % celkovej sumy krytých vkladov v bankovej únii 

do 31. decembra 2023 stanovila Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) cieľovú úroveň na rok 2022 

na úrovni 1/8 z 1,6 % priemernej sumy krytých vkladov všetkých úverových inštitúcií povolených v bankovej únii 

v roku 2021 (vypočítanej štvrťročne). Tento koeficient znamená úroveň príspevkov ex ante vo výške 14,25 mld. 

EUR na rok 2022 (v porovnaní s 1,35 % a 11,3 mld. EUR v roku 2021). Zvýšenie ročnej cieľovej úrovne je 

spôsobené ročným nárastom krytých vkladov bankovej únie (6,5 %), ako aj zvýšením koeficientu z 1,35 % 

na 1,6 %. SRB pri stanovovaní cieľovej úrovne na rok 2022 SRB zohľadnila aj očakávaný vývoj výšky krytých 

vkladov pre ostávajúce dva roky úvodného obdobia, pričom vzala do úvahy tiež skutočnosť, že po roku 2022 

ostane v úvodnom období len jeden príspevkový cyklus, čo obmedzuje možnosti rady časovo rozložiť akékoľvek 

účinky pozorovaného alebo očakávaného vývoja rastu krytých vkladov na konečnú cieľovú úroveň. SRB vzala 

do úvahy aj analýzu príslušných ukazovateľov v súvislosti s fázou obchodného cyklu a možný vplyv 

procyklických príspevkov na finančnú pozíciu inštitúcií2. 

• Suma, ktorá sa má vyzbierať: Po zohľadnení zníženia príspevkov za rok 2015 a vplyvu prehodnotenia 

údajov a revízií celková suma príspevkov ex ante v roku 2022, ktoré majú byť prevedené do SRF, dosahuje 

13,67 mld. EUR na rok 2022 (v porovnaní s 10,4 mld. EUR v roku 2021). 

• Rozsah pôsobnosti: V roku 2022 patrí do pôsobnosti SRF 2 896 inštitúcií (v porovnaní s 3 0183 inštitúciami 

v roku 2021). 

• Metóda výpočtu: 43 % inštitúcií sú malé inštitúcie, ktoré platia paušálny príspevok (ich celkové aktíva sú 

nižšie ako 1 mld. EUR), 31 % sú stredne veľké inštitúcie (celkové aktíva pod 3 mld. EUR), 26 % sú veľké 

inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje príspevok upravený podľa rizika (a platia 97 % príspevkov), a ostatné majú 

osobitnú metódu výpočtu podľa svojho obchodného modelu. Distribúcia sa v porovnaní s rokom 2021 

výrazne nezmenila. 

• Koeficient úpravy rizika: v roku 2022 úroveň harmonizácie vykazovania v zúčastnených členských štátoch 

                                            
1 Zriadený nariadením (EÚ) č. 806/2014 (nariadenie o SRM). 

2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/747. 

3 Tento počet nezahŕňa inštitúcie z Bulharska a Chorvátska, na ktorých sa pôsobnosť SRF začala vzťahovať v októbri 2020. 
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stále nie je dostatočná na použitie úplnej metodiky4. Nepoužili sa tieto ukazovatele rizika: 

o Pilier rizika I: vlastné zdroje a oprávnené záväzky v držbe inštitúcie nad rámec minimálnej 

požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL) 

o Pilier rizika II: pomer čistého stabilného financovania 

o Pilier rizika IV: zložitosť a vyriešiteľnosť krízovej situácie. 

• Príspevky na rok 2022 v porovnaní s príspevkami za rok 2021: výška príspevkov, ktoré sa majú uhradiť, 

je výsledkom  

kombinácie rôznych faktorov. Inštitúcie si môžu všimnúť zvýšenie svojich príspevkov, ktoré môže okrem 

iného závisieť od týchto faktorov: 

o Zmeny cieľovej úrovne: Rast krytých vkladov v roku 2021 dosiahol 6,5 %, čo naznačuje, že miera 

rastu krytých vkladov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne zrýchlila. Aby teda bolo 

možné dosiahnuť cieľovú úroveň na konci úvodného obdobia, koeficient použitý na stanovenie 

cieľovej úrovne na rok 2022 sa zvýšil z 1,35 % na 1,60 %. 

o Zmeny základného ročného príspevku (BAC): relatívne zmeny vo veľkosti (BAC5) inštitúcií sú 

naďalej jednou z hlavných príčin zmien v príspevkoch ex-ante. 

o Postupné zavádzanie prístupu výpočtu jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií 

(SRM) počas úvodného obdobia (2016 – 2023): V roku 2022 predstavujú váhy BRRD/SRM 

6,67/93,33 % namiesto 13,33/86,67 % v roku 2021. Táto zmena môže spôsobiť zvýšenie príspevkov 

inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v krajinách s relatívne nízkou váhou, pokiaľ ide o kryté vklady 

a relatívne väčšie inštitúcie. 

o Zmena koeficientu úpravy rizika: zvýšenie koeficientu úpravy rizika (na vnútroštátnej úrovni alebo 

na úrovni bankovej únie) nemusí nevyhnutne viesť k proporčnému zvýšeniu príspevku (a naopak). 

Zmena závisí od zmeny koeficientu úpravy rizika všetkých ostatných inštitúcií. 

Celkový účinok hnacích síl nie je vopred známy: záleží od kombinácie síl osobitných pre jednotlivé krajiny 

a inštitúcie. Príspevky do SRF sa vypočítavajú v relatívnom vyjadrení a vplyv hnacích síl na jednu konkrétnu 

inštitúciu závisí od krajiny, v ktorej sa inštitúcia nachádza, a od relatívnej pozície inštitúcie z hľadiska veľkosti 

a rizikovosti. 

 Budúce fázy príspevkového obdobia v roku 2022 sú tieto: 

o 1. máj 2022: vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií (ďalej len „NRA“) informujú inštitúcie 

o príspevkoch, ktoré sa majú uhradiť 

o 28. jún 2022: NRA prevedú príspevky Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (SRB). NRA 

nastavia platobnú lehotu počas obdobia 1. 5. 2022 až 26. 6. 2022. 

Ďalšie informácie o SRF nájdete na adrese www.srb.europa.eu 

                                            
4 Piliere a ukazovatele rizika sú opísané v článku 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63. 

5 Základný ročný príspevok sa vymedzuje ako celkové záväzky znížené o vlastné zdroje mínus kryté vklady, ktoré sú v prípade potreby 
upravené v súlade s článkom 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63. 
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