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Predslov
Jednotná rada pre riešenie krízových

cieľa zaistiť finančnú stabilitu tým, že

situácií (SRB) ukončila v roku 2020 piaty

pre všetky banky SRB bude zabezpečená

rok svojej činnosti a dá sa povedať, že

riešiteľnosť krízovej situácie.

to bol výnimočný rok. Rovnako ako
organizácie na celom svete, aj SRB

V

začala z dôvodu pandémie COVID-19

systematicky implementovať minimálnu

vykonávať svoju prácu prevažne na

požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené

diaľku. Vďaka úsiliu zamestnancov SRB

záväzky (MREL). Práca na posúdení

a technickým systémom to fungovalo

riešiteľnosti krízovej situácie a na vývoji

pozoruhodne hladko.

teplotnej mapy s cieľom identifikovať

budúcnosti

bude

SRB

naďalej

nevyriešené problémy ešte viac posilní
Plánovanie riešenia krízových situácií

riešiteľnosť

za rok 2020 bolo prvýkrát založené na

bánk. V súčasnosti sme na dobrej ceste

jednotnom 12-mesačnom cykle, a to

k splneniu cieľa do roku 2024, ktorým je

od apríla 2020 do marca 2021. Napriek

dosiahnuť operačnú riešiteľnosť krízovej

výzvam

situácie a v plnej miere vybudovať MREL.

spojeným

s

prepuknutím

krízovej

situácie

našich

pandémie COVID-19 sme pokračovali
v plánovaní riešenia krízových situácií

V tejto súvislosti takisto dopĺňame svoje

za rok 2020, reagovali sme na trhové

politiky a zlepšujeme usmernenie pre

podmienky a pripravovali plány riešenia

odvetvia. Týka sa to MREL a konkrétnych

krízových situácií spolu s vnútroštátnymi

usmernení, okrem iného aj v rámci

orgánmi pre riešenie krízových situácií

opatrení

pre bankové skupiny v pôsobnosti SRB.

Rozšírime

Zverejnili sme aj očakávania od bánk ako

záujmu, kde sa okrem idiosynkratických

kľúčový dokument na ich nasmerovanie

zlyhaní zamyslíme aj nad udalosťami na

k riešiteľnosti krízovej situácie. Preukázali

úrovni celého systému.

sme flexibilitu, ale pevne sme sa držali

na
aj

zabezpečenie
posúdenie

likvidity.
verejného
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Pandémia

je

situáciou

pre

nepochybne
finančný

náročnou

sektor,

ale

režimami platobnej neschopnosti. SRB
preto naďalej vyzýva na harmonizáciu,

predstavuje pre toto odvetvie aj príležitosť

inak

napredovať a dokončiť reformy zavedené

nástroj

povedané,

vyžaduje

v dôsledku veľkého finančného krachu

s cieľom umožniť zlyhávajúcim bankám

v rokoch 2007/2008. Vieme, že kríza

konzistentný a plynulý odchod z trhu.

administratívnej

spoločný
likvidácie

v roku 2020 nemá pôvod v bankovom
sektore a že banky pri jej riešení tentokrát

SRB

zohrávajú

že

s Európskou komisiou, Radou Európskej

ekonomika ešte úplne nepocítila dôsledky

únie a Európskym parlamentom na

poklesu, aj navzdory pozitívnejšiemu

pokroku vo všetkých týchto otázkach,

výhľadu z dôvodu zrýchlenia očkovania.

pričom bude aj naďalej pokračovať

Napriek tomu sa tešíme, že budeme

v dialógu s jurisdikciami mimo bankovej

môcť stavať na doterajších úspechoch,

únie – v Európe a aj na medzinárodnej

aby sme v nadchádzajúcich mesiacoch

úrovni. Máme spoločný cieľ podporovať

dokázali prekonať všetky výzvy, ktorým

finančnú stabilitu a všetci musíme

môžeme čeliť.

rozumieť procesom a právnym rámcom

úlohu.

Takisto

vieme,

naďalej

úzko

spolupracuje

jurisdikcií, ako je tá naša, najmä ak
V roku 2020 sme boli svedkami mnohých

účinky rozhodnutí SRB dosiahnu aj

pozitívnych krokov vpred s cieľom posilniť

mimo bankovú úniu alebo ak na ňu

finančnú stabilitu v EÚ. V tomto roku bolo

majú vplyv rozhodnutia iných orgánov.

oznámené skoré zavedenie spoločného

SRB na tento účel uskutočnila niekoľko

zabezpečovacieho mechanizmu, ktorý

cvičení a technických výmen s orgánmi

zvýši dôveru v rámec riešenia krízových

z Európskej únie a ďalších krajín vrátane

situácií

že

USA a Spojeného kráľovstva. Pokiaľ ide

v súvislosti s krízou COVID-19 tento

o brexit, SRB sa dlhodobo pripravuje

zabezpečovací

a

bánk.

Netreba

dodávať,

mechanizmus

posilní

aktívne
a

spolupracuje

s

inštitúciami

a

Bank

of

kapacitu SRB v prípade akýchkoľvek

England

orgánmi

problémov.

EÚ s cieľom zaistiť hladký prechod
a neustály dialóg s našimi priateľmi

Ďalšou oblasťou pozitívneho vývoja je

zo Spojeného kráľovstva. Dúfam, že

preskúmanie rámca pre krízové riadenie

na

a ochranu vkladov (CMDI). Bankovej únii

v nasledujúcich rokoch nadviazať.

túto

spoluprácu

budeme

môcť

stále chýba tretí pilier – spoločný systém
ochrany vkladov. Rozdiely v ochrane

Na záver by som chcela poďakovať

vkladateľov v krajinách bankovej únie

všetkým zamestnancom a členom SRB,

a

riešenia

ako aj našim partnerom na vnútroštátnej,

krízových situácií a rámcom pre likvidáciu

európskej a medzinárodnej úrovni za

národných bánk vedú k nejednotnému

ich neustálu usilovnú prácu, odhodlanie

prístupu vkladateľov EÚ k finančným

a vynikajúcu spoluprácu. Uplynulý rok

záchranným sieťam. To by sme chceli

bol rozhodne mimoriadny a napriek

vyriešiť. Význam vidíme aj v preskúmaní

súčasným náročným okolnostiam som

podmienok prístupu k rôznym zdrojom

presvedčená, že budeme v podnetnom

financovania pri riešení krízových situácií

duchu pokračovať aj v roku 2021 a po

a v prípade platobnej neschopnosti.

tomto období, čo nám umožní dosiahnuť

nesúlad

medzi

rámcom

ďalšie míľniky pri zabezpečení riešiteľnosti
SRB vždy poukazovala na výzvy, ktorým

krízových situácií všetkých bánk, aby

čelila

sa zachovala finančná stabilita a ochránili

v

dôsledku

rozdielov

rámcom

riešenia

a

rozdielnymi

veľmi

krízových

medzi
situácií

vnútroštátnymi

sa peniaze daňových poplatníkov.
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Skratky
AHWP

ad hoc pracovná skupina

MAP

viacročný pracovný program

BRRD

smernica o ozdravení a riešení krízových

MCC

vankúš dôvery trhu

situácií bánk

MMF

Medzinárodný menový fond

CCP

centrálna protistrana

MoU

memorandum o porozumení

CCS

Systém zberu príspevkov

MREL

CMG

skupina (skupiny) pre krízové riadenie

CoAg

dohoda o spolupráci

NCA

COFRA

rámcová dohoda o spolupráci

NCWO

CS

Sekretariát organizácie

ČŠ

členský štát (štáty)

EA

eurozóna

EBA

Európsky orgán pre bankovníctvo

EDIS

európsky systém ochrany vkladov

FAS

Systém finančného účtovníctva

FMI

infraštruktúra finančného trhu (napr. CCP)

FSB

Rada pre finančnú stabilitu

FTWP

Ďalší trojstranný pracovný program

G-SIB

globálne systémovo významná banka

GLRA

orgán pre riešenie krízových situácií na
úrovni skupiny

HR

ľudské zdroje

ICS

norma (normy) vnútornej kontroly

IKT

informačné a komunikačné technológie

IPC

neodvolateľný platobný záväzok

IRT

vnútorný tím pre riešenie krízových situácií

JRC

Spoločné výskumné centrum

minimálna požiadavka na vlastné zdroje
a oprávnené záväzky
príslušný vnútroštátny orgán
zásada, že žiadny veriteľ sa nesmie dostať
do nevýhodnejšieho postavenia

NRA

vnútroštátny orgán pre riešenie krízových
situácií

O-SII

iná systémovo dôležitá inštitúcia

OSI

kontrola na mieste

RAP

Proces posúdenia riešiteľnosti krízovej
situácie

RCA

výška rekapitalizácie

RWA

rizikovo vážené aktívum

SI

významná úverová inštitúcia

SME

malé a stredné podniky

SRB

Jednotná rada pre riešenie krízových
situácií

SRF
SRM

jednotný fond na riešenie krízových situácií
jednotný mechanizmus riešenia krízových
situácií

SRMR

nariadenie

o

jednotnom

mechanizme

riešenia krízových situácií
TFCA

pracovná

skupina

pre

koordinované

opatrenia

Komisia

Európska komisia

LAA

výška absorpcie straty

TLAC

celková kapacita na absorpciu strát

LDT

šablóna údajov o zodpovednosti

Výbor ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

LFA

dohoda o mechanizme pôžičiek

WS

pracovná oblasť

LSI

menej významná inštitúcia
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Zhrnutie
V

bol

2020 sa z veľkej časti dosiahli. Hlavnými

šiestym rokom od vzniku, aj napriek

priebehu

dosiahnutými výsledkami SRB boli okrem

bezprecedentným

iného tieto:

pandémie
v

roku

výzvam

COVID-19,

posilňovaní

situácií

2020,

z

dôvodu

SRB

pokročila

riešenia

vykonávaní

► V

úzkej

spolupráci

s

NRA

boli

uverejnené usmerňovacie dokumenty

situácií,

týkajúce sa sprevádzkovania záchrany

takisto v rámci zrealizovania včasného

pomocou vnútorných zdrojov a bol

zavedenia spoločného zabezpečovacieho

vydaný

mechanizmu a zintenzívňovania dialógu

údajov s cieľom zabezpečiť, aby bolo

s bankami a kľúčovými orgánmi pre

k dispozícii minimum potrebných

riešenie krízových situácií a orgánmi

údajov

dohľadu.

ocenenia

oblasti

vo

krízových
politík

v

bánk,

ktorý

riešenia

krízových

štandardizovaný

na

podporu

pre

súbor

dôkladného

riešenie

krízových

situácií bánk.
Na

základe

priorít

formulovaných

v pracovnom programe na rok 2020
a práce z predchádzajúcich rokov sa SRB
v roku 2020 naďalej zameriavala na tieto
oblasti:
(i)

s verejnosťou o svojej práci, úlohe
a mandáte, SRB aktívne oslovovala
zainteresované
verejnosť

ďalšie

posilňovanie

krízovej

situácie

riešiteľnosti

subjektov

SRB

a menej významných inštitúcií (LSI);
(ii) podpora pevného rámca riešenia
krízových situácií;
krízového riadenia;
(iv) ďalšie

budovanie

fondu

na

jednotného

riešenie

krízových

situácií (SRF) a realizovanie dohôd
o zabezpečovacom mechanizme;
(v) vytváranie

štíhlej

a

efektívnej

organizácie.
správa

preukazuje,

že

strany

a

širokú

aktualizovaním

svojho

dokumentu o očakávaniach od bánk,
aby zohľadnila spätnú väzbu odvetvia.
SRB takisto začala verejné konzultácie
s

cieľom

aktualizovať

politiku

minimálnej požiadavky na vlastné
zdroje a oprávnené záväzky (MREL)

(iii) príprava a vykonávanie účinného

Výročná

► S cieľom informovať a komunikovať

a vydala svoj aktualizovaný prístup
k režimu predchádzajúceho povolenia
na predčasnú kúpnu opciu, umorenie,
splatenie alebo spätné odkúpenie
nástrojov

oprávnených

bankami

pred

kľúčovými regulačnými zmenami.
► Uvítala včasné zavedenie spoločného
zabezpečovacieho

SRB

za

ciele

rok

2020

stanovené

v pracovnom programe SRB na rok

záväzkov

nadchádzajúcimi

mechanizmu

pre SRF, ktorý je dôležitým krokom
k

dobudovaniu

bankovej

únie

a posilní dôveru v rámec riešenia
krízových situácií bánk.
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Inštitucionálny rámec
V

súlade

s

článkom

50

nariadenia

systematické riešenie krízových situácií

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

zlyhávajúcich

č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým

vplyvom na reálnu ekonomiku, finančný

sa

stanovujú

jednotné

bánk

s

minimálnym

pravidlá

systém a verejné financie zúčastnených

a jednotný postup riešenia krízových

ČŠ a ďalšie oblasti. SRB má proaktívnu

situácií úverových inštitúcií a určitých

úlohu – nevyčkáva na prípady riešenia

investičných

spoločností

rámci

krízových situácií, ale sústreďuje sa na

jednotného

mechanizmu

v

riešenia

plánovanie riešenia krízových situácií

krízových situácií a jednotného fondu na

a zlepšovanie riešiteľnosti, aby predišla

riešenie krízových situácií (SRMR), tento

negatívnym vplyvom zlyhania banky na

dokument predkladá výročnú správu

ekonomiku a finančnú stabilitu.

Jednotnej rady pre riešenie krízových
opisujú činnosti a konanie SRB v roku

C) MANDÁT JEDNOTNEJ RADY PRE
RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

2020. Práca vykonaná počas minulého

Na posilnenia finančnej stability SRB

roka sa zameriavala na dosiahnutie

pripraví plány riešenia krízových situácií

a plnenie vízie, úlohy a mandátu SRB.

s výhľadom do budúcnosti. Ak by banka

situácií (SRB) za rok 2020, v ktorej sa

v pôsobnosti SRB bola inštitúciou, ktorá

A) VÍZIA JEDNOTNEJ RADY PRE
RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
SRB
a

sa

usiluje

byť

zlyhala

pravdepodobne

zlyhá,

a ak by spĺňala kritériá na riešenie

dôveryhodným

rešpektovaným

alebo

krízových situácií, SRB vyrieši jej krízovú

pre

situáciu prostredníctvom tzv. programu

riešenie krízových situácií s výraznou

riešenia krízových situácií. SRB je takisto

schopnosťou

zodpovedná

pomocou

orgánom

riešiť

krízové

Jednotného

situácie

za

Jednotný

fond

na

mechanizmu

riešenie krízových situácií (SRF), ktorý je

riešenia krízových situácií (SRM) a konať

financovaný odvetvím a bol založený,

rýchlo

konzistentným

aby poskytoval doplnkové financovanie

a primeraným spôsobom pri vytváraní

s cieľom zaistiť účinné uplatňovanie

a presadzovaní účinného režimu riešenia

programov riešenia krízových situácií

krízových situácií pre banky v jurisdikcii

za určitých okolností. SRB vykonáva aj

SRM, a tým v budúcnosti predchádzať

dohľad nad jednotným fungovaním SRM

potrebe záchrany pomocou vonkajších

ako celku. SRB bola zriadená nariadením

zdrojov. Cieľom SRB je stať sa centrom

SRMR a od 1. januára 2015 začala pôsobiť

odborných znalostí v oblasti riešenia

ako nezávislá agentúra Európskej únie.

krízových situácií bánk v bankovej únii

Úplný zákonný mandát na plánovanie

a mimo nej.

riešenia krízových situácií a prijímanie

a

vhodným,

všetkých rozhodnutí týkajúcich sa ich

B) ÚLOHA JEDNOTNEJ RADY PRE
RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

riešenia nadobudla 1. januára 2016.

SRB je ústredným orgánom pre riešenie

zainteresovaným partnerom.

Vo svojej práci sa SRB naďalej zodpovedá

krízových situácií v rámci bankovej únie.
Spoločne

s

vnútroštátnymi

orgánmi

D) ZODPOVEDNOSŤ

pre riešenie krízových situácií (NRA)

SRMR vymedzuje vecný a komplexný

zúčastnených

(ČŠ)

rámec zodpovednosti za činnosť SRB vo

spolupracuje

vzťahu k Európskemu parlamentu (EP),

tvorí

SRM.

členských
SRB

úzko

štátov

s NRA, Európskou komisiou (Komisia),
Európskou

centrálnou

bankou

Rade EÚ (Rada) a Európskej komisii.

(ECB),

Európskym orgánom pre bankovníctvo

Transparentnosť

(EBA)

zodpovednosť.

a

príslušnými

vnútroštátnymi

orgánmi (NCA). Jej úlohou je zaistiť

je
V

rámci

viazaná

na

vykonávania

SRMR sa SRB snaží o transparentnosť
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a zodpovedá sa zástupcom európskych

zasadaniach Výboru pre hospodárske

občanov v Parlamente prostredníctvom

a menové veci (výbor ECON). Predseda

pravidelných verejných vypočutí a ad

môže byť takisto vypočutý Radou na jej

hoc výmen názorov s predsedom na

požiadanie.
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Posilnenie riešiteľnosti
krízových situácií bánk
a menej významných
inštitúcií SRB
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S cieľom splniť svoj mandát na zabezpečenie
riešiteľnosti krízových situácií bánk
a cezhraničných inštitúcií v prípade
zlyhania s minimálnym vplyvom na reálnu
ekonomiku a verejné financie je prevažnou
časťou pravidelnej práce SRB vypracovanie
plánov riešenia krízových situácií pre všetky
banky v rámci jej pôsobnosti, nastavenie
záväzných cieľov MREL a identifikácia
a odstránenie prekážok riešiteľnosti
krízových situácií. Ďalšie posilňovanie
účinnej funkcie dohľadu nad menej
významnými inštitúciami (LSI) je ďalšou
kľúčovou strategickou oblasťou potrebnou
na zabezpečenie konzistentných činností
plánovania riešenia krízových situácií
medzi všetkými bankami bankovej únie.
Pri všetkých týchto snahách bola dôležitá
dobrá a úzka spolupráca s vnútroštátnymi
orgánmi pre riešenie krízových situácií.

11
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1.1. Cyklus plánovania
riešenia krízových situácií
na rok 2020 a plány
riešenia krízových situácií
pre banky SRB
Napriek vypuknutiu pandémie začiatkom
roku 2020 tri riaditeľstvá pre riešenie
krízových
situácií,
podporované
horizontálnymi funkciami SRB, úspešne
implementovali
cyklus
plánovania
riešenia krízových situácií na rok 2020
a splnili všetky ciele plánovania riešenia
krízových situácií.
V roku 2020 SRB po prvýkrát úspešne
uplatnila 12-mesačný cyklus plánovania
riešenia krízových situácií, ktorý bol
pripravený v roku 2019. Aby sa uľahčila
integrácia práce banky do cyklu
plánovania riešenia krízových situácií
napriek problémom, ktoré vyvolala
pandémia, SRB poskytla bankám určité
záchranné opatrenia bez ohrozenia
cieľa SRB, ktorým je zabezpečiť úplnú
riešiteľnosť krízových situácií bánk.
Vnútorné tímy pre riešenie krízových
situácií (IRT) navyše v prípade potreby
aktualizovali ciele MREL podľa usmernení
vypracovaných SRB na základe údajov
z júna 2020.
Deväť útvarov na riešenie krízových
situácií SRB v spolupráci s NRA vykonalo
najmä tieto úlohy:
► implementácia 12-mesačného cyklu
plánovania riešenia krízových situácií
v ustálenom cykle pre všetky bankové
skupiny v priamej pôsobnosti SRB,
► vypracovanie plánov riešenia krízových
situácií pre bankové skupiny, ktoré sú
v priamej pôsobnosti SRB, s dôrazom
na sfunkčnenie stratégie riešenia
krízových situácií vrátane záväzných
externých a interných cieľov MREL
s prihliadnutím na revidovaný právny
rámec,
► implementácia
nových
SRMR2,
BRRD2
a

pravidiel
CRRD2

prostredníctvom interných politík
SRB a operačného usmernenia (napr.
aplikácia novej politiky MREL),
► dôsledné monitorovanie riešiteľnosti
krízových situácií bánk vzhľadom na
postupné zavádzanie očakávaní od
bánk,
► vykonávanie
ročného
posúdenia
riešiteľnosti
krízových
situácií
identifikáciou potenciálnych prekážok
riešiteľnosti
krízových
situácií
s prihliadnutím na priority špecifické
pre banky na rok 2020 definované IRT,
► ďalšie
usmerňovanie
bánk
SRB
pri
vývoji
dôveryhodných
a realizovateľných príručiek pre
záchranu
pomocou
vnútorných
zdrojov, ak je pre ne nástroj pre
záchranu
pomocou
vnútorných
zdrojov vybraný ako preferovaný
nástroj riešenia krízových situácií,
► vypracovanie a schválenie prvého
súboru
spoločných
kritérií
na
zabezpečenie
konzistentného
uplatňovania
noriem
plánovania
riešenia krízových situácií zo strany
NRA v súvislosti s LSI.
K 31. decembru 2020 bolo v pôsobnosti
SRB celkom 120 bánk. Zmeny v porovnaní
so začiatkom roka predstavujú banky,
ktoré opustili pôsobnosť SRB z dôvodu
straty postavenia významných inštitúcií
znížením svojich cezhraničných aktivít,
vznikom platobnej neschopnosti, fúziami
a zoskupením subjektov v rámci ich
materských spoločností do bankovej únie.
Jedna banka takisto vstúpila do pôsobnosti
SRB v roku 2020 po vstupe Bulharska do
SRM (1. októbra 2020).
V tabuľke nižšie je uvedený prehľad počtu
bánk v pôsobnosti SRB podľa členských
štátov.
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Tabuľka 11: Podrobný prehľad činnosti plánovania riešenia krízových situácií podľa
členských štátov2

ČŠ

Počet
bánk SRB
k 1. januáru
2020

Plány riešenia krízových situácií
prijaté pre plánovací cyklus 20203
Počet bánk SRB
k 31. decembru
2020

Celkový počet
(počet, ktorý
sa má schváliť,
je uvedený
v zátvorkách)

BG

0

BE

8

8

DE

22

21

EE

3

3

IE

6

6

EL

4

4

ES

13

13

FR

12

12

HR

0

0

IT

13

12

CY

3

3

3

LV

4

3

1

LT

3

3

1

LU

5

5

12

1

0

Z toho
zjednodušené
záväzky

Rozhodnutia MREL prijaté pre
plánovací cyklus roku 20204

Konsolidované

Jednotlivo5

0

0

1

4 (+2)

0

3

2

18 (+3)

0

19

7

1

0

1

0

4

0

3

8

0

4

0

11 (+1)

0

11

4

8 (+3)

3

8

6

0

0

0

3

10 (+2)

0

10

14

0

3

2

0

1

0

0

1

0

0

5

3

4

5

1

Poznámka: táto výročná správa obsahuje údaje týkajúce sa plánov riešenia krízových situácií
a rozhodnutí MREL prijatých 4. mája 2021 pre cyklus plánovania riešenia krízových situácií na rok
2020; konečné čísla odrážajúce dokončenie cyklu budú k dispozícii na webovom sídle SRB hneď
po prijatí zostávajúcich rozhodnutí.

2

Táto tabuľka zobrazuje SI v každom členskom štáte; údaje zoskupujú banky v priamej pôsobnosti
SRB, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami inej bankovej skupiny v priamej pôsobnosti SRB (to
napríklad vysvetľuje, prečo v tabuľke nie sú zastúpené Chorvátsko a Slovensko). Cezhraničné LSI
sa započítavajú iba v členských štátoch, v ktorých sa nachádza ich sídlo.

3

Údaje k 4. máju 2021. V prípade plánov riešenia krízových situácií v rámci zjednodušených
povinností sa počet schválených plánov riešenia krízových situácií týka cyklu plánovania riešenia
krízových situácií na rok 2020 a nepokrýva súhrn všetkých plánov riešenia krízových situácií SRB
v rámci zjednodušených povinností.

4

Údaje k 4. máju 2021. Údaje nezahŕňajú počet rozhodnutí o MREL, ktoré sa majú schváliť.

5

Údaje zahŕňajú rozhodnutia o MREL na individuálnej úrovni výhradne pre dcérske spoločnosti
zahrnuté do bankovej únie materského podniku, t. j. nezahŕňajú individuálne odhodlania MREL
pre subjekty so sídlom v nezúčastnených členských štátoch.

6

Subjekt je dcérskou spoločnosťou hostiteľskej banky a je kategorizovaný ako „hostiteľský prípad“.
SRB preto nepripravila plán riešenia krízových situácií; prispela k plánu riešenia krízových situácií,
ktorý pripravil zodpovedný orgán pre riešenie krízových situácií mimo bankovej únie.

7

Dve banky neboli zahrnuté do cyklu plánovania riešenia krízových situácií na rok 2020 z dôvodu
fúzie/akvizície a konkrétnych okolností hostiteľského prípadu.

8

Dve banky neboli zahrnuté do cyklu plánovania riešenia krízových situácií na rok 2020 z dôvodu
fúzie/akvizície a konkrétnych okolností hostiteľského prípadu.

9

Pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou.

10

SRB pre jednu banku nepripravila plán riešenia krízových situácií v cykle plánovania riešenia
krízových situácií na rok 2020, pretože v cykle na rok 2019 bol vypracovaný plán zjednodušených
povinností riešenia krízových situácií, pozri aj poznámku pod čiarou 2).

11

Jedna banka je kategorizovaná ako hostiteľský prípad. SRB preto nepripravila plán riešenia
krízových situácií (pozri aj poznámku pod čiarou 5).

12

Ako je uvedené vyššie – údaje zoskupujú banky v priamej pôsobnosti SRB, ktoré sú dcérskymi
spoločnosťami inej bankovej skupiny v priamej pôsobnosti SRB (to napríklad vysvetľuje, prečo
v niektorých stĺpcoch tabuľky nie sú zastúpené Chorvátsko a Slovensko).

13

Tieto dve banky sú kategorizované ako hostiteľské prípady. SRB preto nepripravila plán riešenia
krízových situácií (pozri aj poznámku pod čiarou 5).

14

Ako sa uvádza vyššie.

14
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Plány riešenia krízových situácií
prijaté pre plánovací cyklus 20203

Počet
bánk SRB
k 1. januáru
2020

ČŠ

Počet bánk SRB
k 31. decembru
2020

Celkový počet
(počet, ktorý
sa má schváliť,
je uvedený
v zátvorkách)

Rozhodnutia MREL prijaté pre
plánovací cyklus roku 20204

Z toho
zjednodušené
záväzky

Konsolidované

Jednotlivo5

MT

3

3

2

0

2

0

NL

7

6

5 (+1)

2

5

3

AT

8

8

6 (+2)

0

6

9

PT

5

4

2 (+2)

1

2

1

SI

3

2

2

0

2

1

SK

3

0

0

0

0

1

FI

3

3

2 (+1)

1

2

1

128

120

89 (+17)

7

88

66

Celkom

Poznámka: V cykle plánovania riešenia krízových situácií na rok 2020 vypracovala SRB 106 plánov
riešenia krízových situácií. Rozdiel v nahlásenom počte bánk SRB vyplýva zo spojenia konkrétnych
bánk SRB považovaných za hostiteľské prípady (patriace tomu istému podniku) a zjednodušených
povinností. Keď vezmeme do úvahy toto spojenie, v cykle plánovania riešenia krízových situácií na
rok 2020 bola SRB zodpovedná za šesť hostiteľských prípadov. SRB okrem toho zriadila kolégium
pre riešenie krízových situácií pre 17 bánk a európske kolégium pre riešenie krízových situácií pre
11 bánk, ktoré patria do jej pôsobnosti. SRB predsedala siedmim skupinám pre krízové riadenie
(CMG) pre G-SIB.

V

roku

sledovali

2020

všetky

pokrok

bánk

IRT
v

pozorne

dátumov SRB: je v súlade s ďalším vývojom

zabezpečení

politík a metodík SRB, zohľadňuje procesy

riešiteľnosti krízových situácií. Toto bolo

externých

uľahčené požadovaním a analyzovaním

a zaisťuje konzistentnosť a transparentnosť.

správ o pokroku v oblasti riešiteľnosti

Poskytuje takisto základ pre postupné

krízových situácií, ktoré pripravili banky,

zavádzanie očakávaní od bánk zverejnených

a hodnotením, ako banky implementujú

v

svoje ročné priority, ktoré boli oznámené

viacročného pracovného programu SRB

prostredníctvom

zverejneného v novembri 2020.

prioritného

listu

apríli

zainteresovaných

2020

a

pre

strán

SRB

implementáciu

konkrétnej banky na rok 2020.
V

rámci

všeobecnej

koordinácie

1. PLÁNOVACÍ CYKLUS A POČET PLÁNOV

riadiaceho výboru pre cyklus plánovania

RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

riešenia krízových situácií (RPC SteerCo)

Cieľom cyklu plánovania riešenia krízových

sa

situácií na rok 2020 je zosúladiť všetky

zamerali na dokončenie cyklu plánovania

banky v pôsobnosti SRB pod rovnaký

riešenia krízových situácií na rok 2019

12-mesačný

v prvom štvrťroku 2020, ako aj na

na

začiatku

kalendárneho

cyklus,
druhej
roka

ktorý

sa

štvrtiny

začína
každého

špecializované

identifikáciu

a

pracovné

plánovanie

skupiny

všetkých

preskúmaním

výstupov potrebných na sprevádzkovanie

a posúdením štandardizovaných informácií

cyklu plánovania riešenia krízových situácií

o plánovaní riešenia krízových situácií

na rok 2020. RPC SteerCo dosiahol svoje

vykázaných bankami, ako je znázornené

hlavné ciele v oblasti kľúčových výstupov

na obrázku 1 nižšie. Cyklus plánovania

týkajúcich sa sfunkčnenia politík SRB,

riešenia krízových situácií na rok 2020

ktoré

zohľadnil prijatie nového bankového balíka

z ktorých boli tri oblasti identifikované

a zákonnú požiadavku najmenej raz ročne

ako priority pre cyklus riešenia krízových

preskúmať plány riešenia krízových situácií.

situácií na rok 2020 – t. j. i) vykonávanie

sa

záchrany

venovali

viacerým

pomocou

témam,

vnútorných

Tento ročný prístup vedie k optimalizovanému

zdrojov; ii) prevádzková kontinuita pri

načasovaniu rozhodovania a referenčných

riešení

15

Ako sa uvádza vyššie.

krízových

situácií;

iii)

prístup

15
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k infraštruktúram finančného trhu (FMI)

V čase písania tejto správy vypracovala

a prevencia prerušenia činnosti klienta.

SRB 106 plánov riešenia krízových situácií,
ktoré boli predmetom zabezpečenia kvality

IRT zaistili, aby banky postupovali podľa

a konzultácií s externými zainteresovanými

uvedených priorít identifikovaných v roku

stranami, najmä s ECB. Následná fáza

2020. IRT posúdili banky na základe

schvaľovania

ich

príručiek

záchranu

riešenia

krízových

pomocou

situácií, ako aj súvisiacich rozhodnutí o MREL

vnútorných zdrojov, ktoré boli zavedené

(konsolidovaných alebo individuálnych) pre

pre všetky bankové skupiny v pôsobnosti

cyklus plánovania riešenia krízových situácií

SRB a pre ktoré bol nástroj pre záchranu

na rok 2020, bola dokončená takmer pre

pomocou vnútorných zdrojov vybraný ako

všetky banky SRB. V prípade niektorých

hlavná stratégia riešenia krízových situácií.

zostávajúcich bánk bude konečné schválenie

IRT

posúdenie

udelené v nasledujúcich týždňoch z dôvodov,

riešiteľnosti krízovej situácie identifikáciou

ako je napríklad oneskorená transpozícia

potenciálnych

navyše

pre

plánov

spustili

ročné

riešiteľnosti

smernice o ozdravení a riešení krízových

vymedzením

situácií bánk (BRRD2) na vnútroštátnej úrovni.

jednotlivých priorít pre všetky banky na

SRB okrem toho prispela k vypracovaniu

nasledujúci rok. Tieto boli oznámené

šiestich plánov riešenia krízových situácií,

každej banke spolu s očakávaniami SRB

pre ktoré nie je stanovený orgán pre riešenie

založenými na všeobecnom postupnom

krízových situácií na úrovni skupiny (GLRA).

krízových

prekážok

situácií

a

zavádzaní očakávaní od bánk.
Obrázok č. 1: Kľúčové prvky cyklu plánovania riešení krízových situácií na rok
2020 – Harmonogram

APR.

MÁJ

JÚN

JÚL

AUG.

SEP.

OKT.

NOV.

DEC.

JAN.

FEB.

MAR.

APR.

MÁJ

Analýza údajov a dokončenie návrhu plánov riešenia
krízových situácií zo strany vnútorných tímov pre
riešenie krízových situácií (3 až 6 mesiacov)
Plány riešenia krízových
situácií (vrátane posúdenia
riešiteľnosti krízových
situácií a MREL) je
potrebné predložiť ECB na
konzultáciu v 3 sériách

Opakovanie
v ročných
intervaloch

1. séria:
26. júna
2020

2. séria:
24. júla
2020

3. séria:
25. septembra
2020

Konzultačné obdobie ECB
(bude prebiehať v 3 sériách)

Interné preskúmanie a obdobie platnosti schválenia

(a v relevantných prípadoch kolégium pre riešenie krízových situácií)

PRAVIDELNÝ 12-MESAČNÝ CYKLUS
V lete 2020 zriadila SRB Úrad plánovania

jednotné

riešenia krízových situácií, ktorý útvarom na

na riadenie cyklu plánovania riešenia

troch riaditeľstvách pre riešenie krízových

krízových situácií.

situácií

poskytol

operačnú

kontaktné

miesto

vzhľadom

podporu

týkajúcu sa plánovania a vykonávania

2. OBSAH PLÁNOV RIEŠENIA KRÍZOVÝCH

cyklu

SITUÁCIÍ

plánovania

riešenia

krízových

situácií. Úrad plánovania riešenia krízových

SRB neustále zdokonaľuje existujúce plány

situácií takisto prispieva k dôslednému

riešenia krízových situácií, aby zaistila

uplatňovaniu politík SRB a slúži ako

pripravenosť na krízy a zlepšila riešiteľnosť

Oznamovanie
bankám
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krízových situácií bánk. Cyklus plánovania

Počas

riešenia krízových situácií na rok 2020

krízových situácií na rok 2020 SRB prijala

zahŕňal

väčšinu

plánovania

riešenia

plánovania

pre bankové skupiny v rámci svojej

riešenia krízových situácií, vrátane výberu

pôsobnosti 88 záväzných rozhodnutí na

nástrojov

konsolidovanej úrovni a 56 záväzných

riešenia

aspektov

cyklu

krízových

situácií,

posúdenia riešiteľnosti krízových situácií,

rozhodnutí na individuálnej úrovni.

posúdenia verejného záujmu a sfunkčnenia
stratégie riešenia krízových situácií.

4. PRÍPRAVA NA CYKLUS PLÁNOVANIA
RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ NA ROK 2021

3. ROZHODNUTIA O MINIMÁLNYCH

Na základe očakávania od bánk SRB

POŽIADAVKÁCH TÝKAJÚCICH

poskytla bankám, ktoré patria do jej

SA VLASTNÝCH PROSTRIEDKOV

právomoci, prioritné listy na rok 2021.

A OPRÁVNENÝCH ZÁVÄZKOV

Tieto listy uvádzajú priority práce na rok

MREL predstavuje jeden z kľúčových

spoločné pre všetky banky SRB, ako aj

nástrojov SRB na dosiahnutie riešiteľnosti

ciele špecifické pre jednotlivé inštitúcie

krízových situácií bánk, ktoré patria do

v súlade s očakávaniami od bánk SRB

jej pôsobnosti. Vyžaduje si podrobnú

a spätnú väzbu o práci, ktorú vykonávajú,

analýzu špecifických rizikových profilov

aby sa pre ne zabezpečila riešiteľnosť

bánk a stratégií riešenia krízových situácií,

krízových situácií do konca roku 2023.

ako aj výmenu informácií a koordináciu

Tým sa zaistí, že banky disponujú všetkými

s viacerými zúčastnenými stranami, ako

informáciami,

sú NRA, príslušné orgány, ďalší členovia

prípravu konkrétnych a prispôsobených

kolégia pre riešenie krízových situácií

pracovných programov, aby sa pre ne

a banky.

zabezpečila riešiteľnosť krízových situácií.

ktoré

potrebujú

na

17
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1.2. Pandémia
COVID-19
Väčšinu roku 2020 čelil svet v súvislosti

individuálne riešiť akékoľvek problémy

s pandémiou COVID-19 bezprecedentnej

súvisiace so špecifickými požiadavkami

výzve, ktorá má stále vážny vplyv na

s bankami patriacimi do jej právomoci.

zdravie ľudí a globálne hospodárstvo.
SRB,

ostatné

V súčasnej situácii je potrebné stavať

organizácie a spoločnosti, z prvej ruky

rovnako

ako

všetky

na pokroku, ktorý priemysel a orgány

zaznamenala určitý vplyv situácie a od

v posledných rokoch dosiahli v oblasti

marca 2020 vykonáva väčšinu svojej

riešiteľnosti

práce na diaľku. Aj keď európsky bankový

finančný

sektor vstúpil do pandemickej krízy

a silnejším v boji s pandémiou COVID-19.

COVID-19 v oveľa lepšej kondícii, než

Rámec

v akej bol na začiatku krízy v roku 2008,

a vytvorenie MREL by mali byť dôležitými

vplyv pandémie COVID-19 na samotný

nástrojmi, ktoré pomôžu podporiť oživenie

bankový sektor zatiaľ nie je jasný a bude

hospodárstva a silný bankový sektor.

krízovej
systém

situácie,
stal

riešenia

aby

sa

stabilnejším

krízových

situácií

do značnej miery závisieť od opatrení
prijatých na podporu reálnej ekonomiky

Okrem

a toho, ako sa rôznym odvetviam darí

vychádzania uložený belgickou vládou

počas krízy. SRB nepretržite monitoruje

s cieľom zamedziť šíreniu pandémie

banky, ktoré patria do jej pôsobnosti,

COVID-19 podiel pracovníkov pracujúcich

a

podporuje

na diaľku v SRB prudko zvýšil na takmer

operačnými záchrannými opatreniami,

95 %, čo prinieslo do sveta práce zásadné

pričom využíva flexibilitu v rámci riešenia

zmeny. SRB ako organizácia preukázala

krízových situácií a stavia na už vykonanej

adaptabilitu aj flexibilitu nielen voči

práci bez toho, aby to ohrozilo súčasné

bankám patriacim do jej pôsobnosti, ale

zameranie

podľa

potreby

na

ich

plánovanie

toho

sa

pre

rýchly

zákaz

riešenia

aj voči svojim zamestnancom. Od marca

krízových situácií v záujme riešiteľnosti

2020 boli zamestnanci SRB s podporou

bánk. SRB spolu s NRA na 12 osobitných

informačných

a

plenárnych zasadnutiach odložila menej

technológií

a

urgentné žiadosti o informácie a údaje

(HR) SRB schopní pracovať na diaľku

týkajúce sa cyklu plánovania riešenia

a virtuálne sa zúčastňovať na schôdzach

krízových situácií na rok 2020. Okrem

bezpečným a efektívnym spôsobom. SRB

toho došlo k intenzívnejšej interakcii

spustila online platformu ponúkajúcu

s ECB. Vzhľadom na výzvy vyplývajúce

tipy na prácu z domu s cieľom podporiť

z obmedzení zdrojov a nepriaznivých

zamestnancov

trhových podmienok bola SRB pripravená

a bude v tom pokračovať.

(IKT)

v

komunikačných
ľudských

„novom

zdrojov

štandarde“
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1.3. Dohľad SRB nad

plánovaním riešenia
krízových situácií
a rozhodnutiami pre menej
významné inštitúcie
Zatiaľ čo NRA sú priamo zodpovedné za LSI16,
SRB vykonáva dozornú úlohu pri plánovaní
riešenia krízových situácií a rozhodovaní
o LSI zameraných na zabezpečenie
účinného a konzistentného fungovania SRM.
V roku 2020 boli NRA v cykle plánovania
riešenia krízových situácií LSI zodpovedné
za plánovanie riešenia krízových situácií
v bankovej únii pre celkovo 2 220 LSI (údaj
oznámený NRA).

1. POSÚDENIE NÁVRHOV PLÁNOV
RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
V období od 1. januára 2020 do
31. decembra 2020 dostala SRB oznámenia
o 661 návrhoch plánov riešenia krízových
situácií LSI, z ktorých 72 sa týkalo cyklu
plánovania riešenia krízových situácií LSI
na rok 2019 a 589 zodpovedalo cyklu
plánovania riešenia krízových situácií
LSI na rok 2020. Podľa informácií, ktoré
poskytli NRA, až do konca cyklu plánovania
riešenia krízových situácií LSI na rok 2020
(koniec marca 2021) bolo v roku 2021
prijatých ďalších 119 návrhov plánov
riešenia krízových situácií. Celkový počet
návrhov plánov riešenia krízových situácií
LSI pripravených v rámci cyklu plánovania
riešenia krízových situácií LSI za rok 2020
tak dosahuje 708. Pre členenie podľa krajín
pozri tabuľku 2.
Ak k 708 návrhom plánov riešenia krízových
situácií pripraveným v rámci cyklu plánovania
riešenia krízových situácií LSI na rok 2020
pripočítame 1 319 plánov riešenia krízových
situácií so zjednodušenými záväzkami, ktoré
boli prijaté v rámci predchádzajúcich cyklov
plánovania riešenia krízových situácií LSI
a zostali v platnosti pre cyklus na rok 2020,
počet LSI krytých plánmi riešenia krízových
situácií v rámci cyklu LSI na rok 2020 dosiahne

16

2 027, alebo 91,3 % z celkového počtu 2 220
LSI, na ktoré sa povinnosť cyklu plánovania
riešenia krízových situácií LSI na rok 2020
vzťahovala (podľa údajov, ktoré poskytli NRA).
To
predstavuje
konzistentný
pokrok
v plánovaní riešenia krízových situácií LSI
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (17,6 %
v roku 2017, 51,7 % v roku 2018 a 85,3 %
v roku 2019). Okrem kvantitatívneho nárastu
sa plány riešenia krízových situácií LSI na
rok 2020, ktoré oznámili NRA, vyznačovali
dôkladnejšou hĺbkovou analýzou a vyššou
mierou sfunkčnenia, čím sa zvýšila úroveň
vedomostí a odborných znalostí SRB vo
vzťahu k LSI. Toto zlepšenie bolo obzvlášť
zrejmé pri návrhoch plánov riešenia krízových
situácií LSI, ktoré predstavujú následné
iterácie plánov oznámených predtým.
Z celkového počtu návrhov plánov riešenia
krízových situácií LSI oznámených SRB
v kalendárnom roku 2020 sa v 35 návrhoch
počítalo so scenárom riešenia krízových
situácií (12 návrhov plánov riešenia
krízových situácií v rámci cyklu plánovania
riešenia krízových situácií LSI na rok
2019 a ďalších 23 plánov v rámci cyklu
plánovania riešenia krízových situácií LSI na
rok 2020). SRB očakáva, že do konca cyklu
plánovania riešenia krízových situácií LSI
na rok 2020 podľa odhadov NRA dostane
oznámenia o ďalších 37 plánoch, v ktorých
sa bude preferovať stratégia riešenia
krízových situácií, takže celkovo bude mať
k dispozícii 60 plánov riešenia krízových
situácií v rámci cyklu plánovania riešenia
krízových situácií LSI na rok 2020, čo
predstavuje 3,0 % z celkového počtu LSI, na
ktoré sa vzťahujú plány riešenia krízových
situácií v rámci cyklu plánovania riešenia
krízových situácií na rok 2020.

S výnimkou cezhraničných LSI, ktoré sú podľa článku 7 ods. 2 písm. b) nariadenia o SRM subjektmi
v priamej pôsobnosti SRB.
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Tabuľka 2: Plánovanie riešenia krízových situácií LSI na rok 2020 (cyklus plánovania

Plány na základe zjednodušených
povinností oznámené a prijaté
v predchádzajúcich cykloch
plánovania riešenia krízových
situácií zostávajú platné pre
cyklus plánovania riešenia
krízových situácií na rok 2020

F

-

13

A (B + C)

B

C

-

-

-

9

Belgicko

-

-

-

13

-

15

Nemecko

3

-

3

13

1 153

1 336

Estónsko

4

-

4

1

-

6

Írsko

4

-

4

2

5

11

Grécko

5

-

5

4

-

11

Španielsko

17

-

17

13

25

55

Francúzsko

33

-

33

-

38

71

Chorvátsko

11

-

11

3

-

14

Taliansko

89

23

66

16

37

128

Cyprus

Bulharsko

Celkový počet LSI, na ktoré
sa má vzťahovať
plánovanie riešenia
krízových situácií,
k 1. januáru 2020

Plány oznámené v roku 2020
v súvislosti s cyklom plánovania riešenia krízových
situácií roku 2020

E

Plány oznámené v roku 2020
v súvislosti s cyklom plánovania riešenia krízových
situácií roku 2019

D

Celkový počet návrhov
plánov riešenia krízových
situácií oznámených v kalendárnom roku 2020

Plány, ktoré majú byť
oznámené v prvom štvrťroku
2021 v súvislosti s cyklom
plánovania riešenia
krízových situácií roku 2020

riešenia krízových situácií LSI na rok 2019 aj 2020)

10

5

5

-

-

5

Lotyšsko

5

1

4

3

3

10

Litva

1

-

1

2

-

9

Luxembursko

26

19

7

18

16

43

Malta

12

12

-

11

4

15

1

-

1

-

22

23

Holandsko
Rakúsko

413

-

413

-

-

413

Portugalsko

7

3

4

4

14

22

Slovinsko

4

4

-

5

-

5

Slovensko

8

5

3

2

1

6

Fínsko

8

-

8

-

1

9

Spolu

661

72

589

119

1 319

2 220

Oznámenia
o
cykle
plánovania
riešenia krízových situácií na rok 2020
(aktuálne a očakávané) (C+D)
Pokrytie cyklu plánovania riešenia krízových
situácií na rok 2020 (C+D+E)

17

708
2 027

Odkazuje na návrhy plánov riešenia krízových situácií, ktoré majú byť oznámené v 2. a 3.
štvrťroku 2021, pretože cyklus plánovania riešenia krízových situácií v Bulharsku ešte nie je úplne
synchronizovaný s cyklom plánovania riešenia krízových situácií SRB.

20

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií I Výročná správa za rok 2020

2. ZLEPŠENÉ PRACOVNÉ METÓDY
PRE DOHĽAD NAD MENEJ
VÝZNAMNOU INŠTITÚCIOU V RÁMCI
MECHANIZMU JEDNOTNÉHO
RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

jednotlivé krajiny, ako napríklad vlastnosti

V súlade s usmerneniami z plenárneho

orgánmi pre riešenie krízových situácií

zasadnutia

na

SRB

zamestnanci

SRB

z

19.
v

júna

2019,

spolupráci

so

národných bankových sektorov.
SRB sa spolieha na nástroje a postupy
vyvinuté v spolupráci s vnútroštátnymi
zabezpečenie

svojej

úlohy

plynulého

dohľadu

nad

výkonu
LSI.

Na

všetkými NRA pracovali na prvom súbore

základe informácií od NRA SRB spravuje

usmernení týkajúcich sa dohľadu nad

systém

LSI s cieľom zabezpečiť zosúladenie

s informáciami o LSI, ktoré vykazujú znaky

plánovania riešenia krízových situácií

zhoršenia finančnej situácie. Tento nástroj

pre všetky LSI v rámci celej bankovej

umožňuje

únie. Podľa článku 5 písm. a) rámca

a pripraviť sa na včasné vyhodnotenie

spolupráce

včasného

SRB

varovania

pozorne

pre

LSI

monitorovať

usmernenia

možných návrhov krízových opatrení.

o LSI v auguste 2020. Hlavným účelom

Na tento účel v roku 2020 SRB a NRA

usmernení o LSI je zaistiť konvergenciu

zintenzívnili svoju spoluprácu s cieľom

v

zabezpečiť včasné aktualizácie a kvalitnú

SRB

kľúčových

prijala

oblastiach

plánovania

riešenia krízových situácií LSI a zároveň

výmenu informácií.

zohľadniť charakteristiky špecifické pre

1.4. Kontroly na mieste
V roku 2020 SRB začala vyvíjať interný

tém:

rámec pre kontroly na mieste (OSI)

vykazovanie LDR a príspevky SRF. Takéto

s cieľom zaistiť pokrok bánk v oblasti

obmedzené návštevy na mieste majú

riešiteľnosti krízových situácií a súčasne

vykonávať príslušné IRT počas cyklu

ďalej obohacovať plány riešenia krízových

plánovania riešenia krízových situácií na

situácií. SRB na tento účel vytvorila

rok 2021 a postupne by sa vybudovali

pracovnú skupinu18, ktorá vypracovala

odborné znalosti a potrebné zdroje SRB,

materiály

čím by sa otvorila cesta pre vykonávanie

na

pilotné

projekty

pre

obmedzený počet bánk a na niekoľko

18

MREL,

prevádzková

kontinuita,

plnohodnotných kontrol na mieste.

Pracovná skupina SRB pre kontroly na mieste predstaví svoje hĺbkové usmernenia na úrovni
CORES a plenárneho zasadnutia v roku 2021, pričom sa očakáva, že NRA prispejú z hľadiska
zdrojov a metodickej podpory.
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2

Rámec riešenia
krízových situácií

21
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Napriek pandémii COVID-19, alebo skôr
pre ňu, zostáva ďalšie zlepšovanie silného
rámca riešenia krízových situácií v roku
2020 kľúčovou prioritou. SRB k tejto
misii prispela dvojakým spôsobom: po
prvé zavedením takzvaného procesu
plánovania riešenia krízovej situácie
„v ustálenom cykle“ do 12 mesiacov,
a po druhé prostredníctvom spolupráce
a úzkej výmeny informácií s príslušnými
orgánmi EÚ, vnútroštátnymi orgánmi
a kľúčovými medzinárodnými hráčmi
v oblasti riešenia krízovej situácie.
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2.1. Nástroje a politiky
SRB v súlade so svojimi politickými

2. OČAKÁVANIA OD BÁNK

prioritami

pokračovala

SRB 1. apríla 2020 zverejnila svoje

v práci na vývoji a ďalšom zdokonaľovaní

očakávania od bánk, ktoré sú kľúčovým

niekoľkých

vonkajšej

referenčným dokumentom pre banky,

a vnútornej politiky, v ktorých sa uvádza

aby si pod vedením SRB postupne

konzistentný prístup SRB k plánovaniu

budovali

riešenia krízových situácií a ktorých

majú zabezpečenú riešiteľnosť krízovej

cieľom

jasnosť

situácie najneskôr do roku 2023 v každej

v záležitostiach spojených s riešením

z oblastí, ktoré majú najväčší vplyv na

krízových situácií pre bankový sektor

úspešné

a širšiu verejnosť.

riešenia krízových situácií. Očakávania

na

je

rok

2020

dokumentov

poskytnúť

väčšiu

spôsobilosť

preukázať,

uskutočnenie

ich

že

stratégií

od bánk zahrnuli v rámci postupného

1. POSÚDENIE VEREJNÉHO ZÁUJMU

zavádzania plán na sfunkčňovanie týchto

Posúdenie verejného záujmu je kľúčovým

kapacít prispôsobený dialógu medzi IRT

prvkom pri rozhodovaní, či ide o verejný

a bankami prostredníctvom spoločných

záujem

situácie

priorít a priorít špecifických pre banky,

inštitúcie a či je riešenie krízových

čo sa odráža v každoročných „prioritných

situácií uprednostňovaným výsledkom

listoch“ bankám. Tieto pracovné priority

v porovnaní s likvidáciou inštitúcie v rámci

slúžia ako základ pre každoročný nácvik

bežného konkurzného konania v prípade,

riešiteľnosti krízovej situácie.

že

pri

zlyháva

riešení

krízovej

alebo

pravdepodobne

zlyhá. Posúdenie porovnáva výsledok

Pokiaľ ide o očakávania, ktoré boli

predpokladaný v rámci platného bežného

v roku 2020 stanovené ako prioritné,

konkurzného konania s identifikovanou

SRB vydala v lete 2020 dodatočné

uprednostňovanou stratégiou na riešenie

operačné usmernenie, v ktorom ďalej

krízovej situácie pre danú inštitúciu.

objasnila, ako implementovať konkrétne
očakávania

v

oblasti

vykonávania

Rok 2020 bol zasiahnutý pandémiou

záchrany pomocou vnútorných zdrojov,

COVID-19, čo v nasledujúcich rokoch

prevádzkovej kontinuity a prístupu k FMI.

bude mať pravdepodobne vážne dôsledky

SRB monitorovala pokrok bánk v týchto

pre

Pri

oblastiach v priebehu cyklu plánovania

rozhodovaní o riešení krízovej situácie

riešenia krízových situácií na rok 2020.

alebo platobnej neschopnosti zlyhávajúcej

Do

banky SRB prihliada na idiosynkratické

monitorovať

a systémové okolnosti v čase úpadku

viacročného pracovného programu zo

banky, čo poskytuje flexibilitu na náležité

strany bánk vypracovaných v súlade

zohľadnenie

s očakávaniami od bánk.

v

ekonomiku

danom

však

a

bankovníctvo.

ekonomických
čase.

Súčasné

podčiarkujú

potrebu

okolností

budúcnosti

SRB

dôsledne

dodržiavanie

bude

priorít

okolnosti
vziať

pri

3. POLITIKA MREL

posúdení verejného záujmu do úvahy

Vo februári 2020 spustila SRB prvú

makroekonomické

okolnosti

verejnú konzultáciu so zainteresovanými

súvisiace so zlyhaním banky, najmä pri

a

trhové

stranami o svojej politike MREL, ktorou sa

posudzovaní na základe cieľov predchádzať

vykonávajú legislatívne zmeny zavedené

finančnej nestabilite a zachovať kontinuitu

bankovým

funkcií, ktoré sú rozhodujúce pre reálnu

konzultáciách uverejnila 20. mája 2020

ekonomiku. Je to obzvlášť dôležité v čase,

svoju politiku MREL a vyhlásenie o spätnej

keď sa SRB pripravuje na to, že pandémia

väzbe19

COVID-19 bude mať potenciálne vplyv na

odvetvia prijatým počas konzultácie.

balíkom.

k

hlavným

SRB

po

týchto

pripomienkam

ekonomiku a banky.
19

https://srb.europa.eu/en/node/928 a orientačné údaje MREL sú k dispozícii na tejto stránke:
https://srb.europa.eu/en/content/mrel-dashboard-0
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Tieto

SRB

kontinuita pri riešení krízových situácií

k rozhodnutiam MREL v rámci cyklu

zásady

stanovujú

prístup

znamená schopnosť účinne vykonávať

plánovania riešenia krízových situácií na

stratégiu

rok 2020 s prvým záväzným prechodným

a stabilizovať a reštrukturalizovať tak

cieľom MREL na dosiahnutie súladu do

banku z prevádzkového hľadiska. Na

1. januára 2022 a konečným cieľom MREL,

tento účel musia mať banky zavedené

ktorý sa má dosiahnuť do 1. januára 2024.

vhodné mechanizmy, aby sa zabezpečilo

Rozhodnutia MREL SRMR2 nahrádzajú

neprerušené

predchádzajúce

MREL

potrebných na dosiahnutie daného cieľa

SRMR1 prijaté v cykle plánovania riešenia

vrátane služieb FMI. Zásady politiky

krízových situácií na roky 2018 a 2019.

prevádzkovej kontinuity boli dokončené

Tieto nové požiadavky MREL vychádzajú

v roku 2020 po verejných konzultáciách

z údajov z konca roka 2019 a niektoré

ako súčasť očakávaní od bánk a týkajú

kapitálové rezervy boli aktualizované

sa identifikácie a mapovania služieb,

v dôsledku opatrení proti COVID-19

hodnotenia

prijatých orgánmi dohľadu.

kontinuitu, prípravných a zmierňujúcich

rozhodnutia

riešenia

krízových

situácií

poskytovanie

rizík

opatrení,

pre

prevádzkovú

informačných

a

webovom sídle dva dokumenty týkajúce

kontinuitu

prístupu

sa oprávnenosti vykazovaných záväzkov

zahŕňajú

identifikáciu,

pre MREL, ktorých cieľom je: i) poskytnúť

a posúdenie závislostí od poskytovateľov

SRB dodatočné uistenie o oprávnenosti

služieb

vykazovaných

k

podporujúce
službám

pochopenie

FMI

mapovanie
požiadaviek

posilniť

na nepretržitý prístup a pohotovostné

zodpovednosť bánk za záväzky, ktoré

plány a opatrenia FMI na zabezpečenie

vykazujú ako oprávnené v rámci MREL.20

kontinuity prístupu k službám FMI.

SRB okrem toho 18. decembra 2020

SRB na základe tohto vývoja politiky a ako

zverejnila na svojom webovom sídle

je stanovené v pracovnom programe

oznámenie21, v ktorom informuje banky

na rok 2020 zverejnila v júli 2020 ďalšie

patriace do jej pôsobnosti o regulačných

operačné usmernenie o prevádzkovej

zmenách

kontinuite pri riešení krízových situácií

(začiatok

ii)

FMI,

Zásady

systémov

SRB 8. januára 2021 zverejnila na svojom

záväzkov;

riadenia.

služieb

uplatňovania

22

SRMR2 a budúce regulačné technické

a o pohotovostných plánoch FMI . Prvé

predpisy EBA), ktoré vedú k rozšíreniu

sa zameriava na témy, ako je hodnotenie

súčasného rozsahu záväzkov, na ktoré sa

rizika pre prevádzkovú kontinuitu a zmluvy

vzťahuje predchádzajúci režim povolení

odolné proti riešeniu krízových situácií.

na

nástrojov

V tom druhom sa stanovujú hlavné prvky,

oprávnených záväzkov pred ich zmluvnou

ktoré by banky mali zohľadniť pri príprave

splatnosťou. Rozšírený rozsah pôsobnosti

svojich pohotovostných plánov FMI, čím

režimu povolení SRB, ktorý bol rozšírený

sa objasňujú minimálne normy, podľa

na všetky záväzky oprávnené v rámci

ktorých SRB posudzuje pohotovostné

MREL, bude teraz zahŕňať nadradené

plány FMI predložené bankami.

predčasné

nezabezpečené

splatenie

záväzky

a

23

interné

oprávnené záväzky MREL a bude platiť od

5. LIKVIDITA A FINANCOVANIE

1. januára 2022.

V roku 2020 špecializovaní odborníci
SRB na likviditu vypracovali všeobecný

4. PREVÁDZKOVÁ KONTINUITA
A PRÍSTUP K INFRAŠTRUKTÚRAM
FINANČNÉHO TRHU (FMI)

rámec

V

roku

pokrok

situácií založený na súbore spôsobilostí

v

politických

prevádzkovej

kľúčových bánk: odhad likviditnej pozície

kontinuity a prístupu k FMI. Prevádzková

pri riešení krízových situácií, identifikácia

2020

pokračoval
témach

politiky

plánovania

riešenia

krízových situácií týkajúci sa likvidity
a

financovania

pri

riešení

krízových

20

https://srb.europa.eu/en/node/1114.

21

Aktualizácia otázok SRB o režime povolení na zníženie oprávnených záväzkov, december 2020.

22

Operačné usmernenie o prevádzkovej kontinuite pri riešení krízových situácií, júl 2020.

23

Operačné usmernenie pre pohotovostné plány FMI, júl 2020.
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a

riešení

SRB zverejnila 11. decembra 2020 svoj

krízových situácií a podávanie správ

mobilizácia

konečný štandardizovaný súbor údajov

o

likvidity

s cieľom zabezpečiť, aby bolo k dispozícii

Prácu

minimum potrebných údajov na podporu

pri

kolaterálu

príslušných
riešení

pri

ukazovateľov

krízových

situácií.

odborníkov SRB na likviditu podporilo

dôkladného

niekoľko diskusií s NRA a ECB, pričom

krízových situácií bánk. SRB zverejnila

ocenenia

pre

riešenie

spätná väzba z tohto odvetvia prišla

konkrétne tri dokumenty:

prostredníctvom dotazníka.
► Konečný
Implementácia
bude

politiky

prioritou

pre

likvidity
všetky

dokument

s

pokynmi

SRB

k súboru údajov na oceňovanie,

banky

vývoj súboru údajov o oceňovaní

v pôsobnosti SRB s účinnosťou od

a

cyklu

krízových

v rámci potrieb, ktoré sa týkajú údajov.

situácií na rok 2021 a bude sa postupne

► Záverečná vysvetlivka, ktorej cieľom

plánovania

zavádzať
v

riešenia

odstupňovaným

nasledujúcich

prístupom

cykloch

riadenia

kvalitu na vykonanie spravodlivého,

operačné usmernenie na podporu IRT.

obozretného

a mobilizácia kolaterálov a spôsobilosť

► Vyhlásenie
hlavnými

V

pri uplatňovaní politiky a zaisťovaní
konzistentnej

implementácie

politiky

vo všetkých plánoch riešenia krízových
situácií.

Po uverejnení rámca SRB pre oceňovanie
v roku 2020 SRB zamerala svoje činnosti
druhý

prístupu

kľúčový
k

stavebný

oceňovaniu:

kameň

vymedzenie

štandardizovaného minimálneho súboru
údajov na ocenenie banky počas riešenia
krízových situácií.

ku

zaoberá

pripomienkami

prijatými

oceňovanie.
Schopnosť bánk zhromažďovať a včas
poskytovať tieto informácie orgánom
pre

riešenie

krízových

situácií

a/

alebo odhadcom je súčasťou ročného
hodnotenia riešiteľnosti krízovej situácie

konzultácie

o

pokynoch

k

súboru

údajov na oceňovanie a o vysvetlivkách
zásadnej

Súbor údajov na oceňovanie predstavuje
implementáciu

slovníka

údajov

EBA

v bankovej únii. SRB a EBA v rámci
svojich
na

činností

úzko

štandardizácii

oceňovanie
situácií.

počas

spolupracovali

súboru

údajov

riešenia

Spolupráca

s

na

krízových

ECB,

NRA

a medzinárodnými partnermi SRB takisto

SRB začala 19. mája 2020 šesťtýždňové

ako

väzbe

sa

SRB a je jej prioritou na rok 2021.

6. OCEŇOVANIE

na

spätnej
ktoré

s konečným súborom údajov na

v práci na tejto téme do roku 2021
operačné usmernenie na podporu IRT

realistického

ku konzultácii a je uverejnené spolu

tejto súvislosti bude SRB pokračovať
a 2022 s cieľom vypracovať potrebné

o

konzultácii,

postupne od cyklu plánovania riešenia
2022.

a

oceňovania.

na podávanie správ) budú zavedené
rok

poskytovať

a najkompletnejšie a majú primeranú

bolo v roku 2020 vypracované interné

na

informácií

informácie, ktoré sú čo najaktuálnejšie

pri riešení krízových situácií, pre ktorý

Zostávajúce zásady (t. j. identifikácia

očakávaní

týkajúce sa spôsobilosti ich systémov

bude prioritou odhad likviditnej pozície

situácií

jasných

je poskytnúť bankám usmernenie

plánovania

riešenia krízových situácií. V roku 2021

krízových

stanovenie

súčasti

jej

prístupu

k oceňovaniu. SRB celkovo dostala 10
podnetov, najmä od bánk a bankových
združení. Všetky prijaté pripomienky boli
vyriešené a príslušné zmeny boli zavedené
v konečnom súbore dokumentov.

prispela k dokončeniu súboru údajov na
oceňovanie.

7. SOLVENTNÁ LIKVIDÁCIA
Solventná likvidácia obchodných kníh je
vnímaná ako dôležitá téma pre banky
s veľkými obchodnými aktivitami. SRB
uskutočnila

v

roku

2020

prieskum

s cieľom lepšie informovať o svojom
stanovisku k plánovaniu a vykonávaniu
solventnej

likvidácie.

Zistenia

budú
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slúžiť ako základ pre politickú prácu,

aktualizácie v roku 2020 bolo zahrnúť do

ktorá sa má začať v roku 2021, s cieľom

RPM najnovšie politické usmernenia pre

poskytnúť prvú z dvoch kapitol politiky

IRT v oblastiach súvisiacich s likviditou

solventnej likvidácie zameranú na banky

a

s veľkými obchodnými knihami, ktorá

situácií, systémami riadenia informácií,

má nadobudnúť účinnosť v rámci cyklu

riadením a komunikáciou vrátane vývoja

plánovania riešenia krízových situácií na

uvedeného v predchádzajúcich odsekoch.

rok 2022.

Príručka

financovaním

pre

riešenia

krízových

plánovanie

riešenia

krízových situácií je interný dokument

8. PRÍRUČKA PRE PLÁNOVANIE
RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

SRB, ktorého cieľom je poskytnúť IRT

SRB v roku 2020 pokračovala v práci na

riešenia krízových situácií, a preto bude

zlepšovaní a aktualizácii príručky pre

pravidelne revidovaný a aktualizovaný

plánovanie riešenia krízových situácií

tak, aby zahŕňal najnovší vývoj politiky.

usmernenia

pri

navrhovaní

plánov

(RPM) prijatej v roku 2019. Cieľom

2.2. Posúdenie
riešiteľnosti krízovej
situácie
SRB vykonáva každoročné posúdenia

klasifikáciu

riešiteľnosti

krízovej

podmienke riešiteľnosti krízovej situácie

monitorovaním

pokroku

implementácii

očakávaní

situácie
bánk
od

pokroku

bánk

v

každej

pri

očakávaní od bánk, pričom sa zohľadní

bánk

ich relatívny vplyv na realizovateľnosť

a uplatniteľnej politiky MREL. Na uľahčenie

stratégie

referenčného porovnávania a podpory

opatrenia

riešenia

rovnakých podmienok v celej bankovej

a uplatniteľné zásady politiky MREL.

na

krízových

postupné

situácií,

zavádzanie

únii v oblasti posúdenia riešiteľnosti
krízových situácií za rok 2020 vypracovala

Teplotná

SRB teplotnú mapu, v ktorej sa vymedzujú

riešiteľnosti

spoločné

k dispozícii pre IRT v priebehu cyklu

horizontálne

kritériá

na

mapa

SRB

krízovej

o

posúdení

situácie

bude

plánovania riešenia krízových situácií
na rok 2021. Výsledky teplotnej mapy
budú prediskutované medzi bankami
a IRT s cieľom ďalej prispôsobiť úsilie
bánk tam, kde je to potrebné a podľa
uplatniteľnosti. Ak SRB zistí, že pokrok
bánk je nedostatočný, podnikne kroky
vrátane otvorenia formálnych konaní na
odstránenie zásadných prekážok.
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2.3. Údaje pre
plánovanie riešení
krízových situácií
1. ZBER ÚDAJOV
Vzhľadom

na

v zdieľaní údajov o riešení krízových
pandémiu

COVID-19

situácií zhromaždených od bánk, ktoré

niektoré banky predložili žiadosti o úľavu

patria do jej pôsobnosti, s ECB, čím sa

a v súlade s odporúčaniami EBA sa rada

znižuje potreba dvojitého vykazovania zo

rozhodla udeliť bankám určité opatrenia

strany bánk a príslušných vnútroštátnych

na zmiernenie následkov, ktoré boli

orgánov. SRB sa takisto dohodla s EBA na

podrobne uvedené v „usmerneniach pre

rozšírení rozsahu procesu postupného

IRT v súvislosti s ochorením COVID-19“,

podávania správ v roku 2021 tak, aby

ktoré IRT umožnili odložiť predloženie

zahŕňal

správ FMIR, CFR, CIR a správu o vlastnom

technické predpisy (ITS) o zverejňovaní

posúdení riešiteľnosti.

a podávaní správ o MREL a TLAC,

nadchádzajúce

vykonávacie

s počiatočným referenčným dátumom
Napriek

súvisiacim

30. jún 2021. Táto štvrťročná žiadosť

s pandémiou COVID-19 bolo do procesu

obmedzeniam

o údaje je celkom podobná existujúcim

zberu

zahrnutých

ad hoc správam, ktoré už SRB požadovala

niekoľko zásadných zmien. Prvýkrát bol

na kalibráciu a monitorovanie MREL.

celý rozsah správ o riešení krízových

V

situácií zhromaždený výlučne vo formáte

predpisov o MREL a TLAC však budú môcť

XBRL (údaje o zodpovednosti, kritické

NRA, EBA a SRB ťažiť z údajov, ktoré sa

funkcie,

finančného

budú štvrťročne zhromažďovať pomocou

trhu, CIR o riešení krízových situácií).

štandardu XBRL v rámci zavedeného

Zavedením štandardu vykazovania XBRL

kanála postupného podávania správ.

údajov

úspešne

infraštruktúry

rámci

vykonávacích

technických

sa zlepšuje kvalita vykazovaných údajov,

zlepšuje celková kvalita kalibrácie MREL

3. PRÍPRAVY ŽIADOSTI NA
NAHLASOVANIE ÚDAJOV O RIEŠENÍ
KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ ZA ROK 2021

a plánovania riešenia krízových situácií.

V rámci prípravy na cyklus plánovania

uľahčuje

sa

automatizácia

procesu

podávania správ pre banky a pritom sa

riešenia krízových situácií na rok 2021 SRB

2. SPOLUPRÁCA S EBA A ECB

vymedzila a zverejnila rozsah podávania

V súlade s dohodami o spolupráci

správ o riešení krízových situácií za rok

nadviazanými s EBA a ECB SRB naďalej

2021. Zmeny v žiadosti o údaje boli

úzko spolupracuje s týmito organizáciami

obmedzené na minimum, pretože SRB sa

pri podávaní správ o riešení krízových

snaží poskytnúť bankám stabilitu. Ako je

situácií.

ECB

uvedené v predchádzajúcom odseku, SRB

predovšetkým zaviedla opatrenia, ktoré

začala aj s prípravou na nadchádzajúce

jej umožňujú prístup k údajom dohľadu

ITS EBA o zverejňovaní a podávaní správ

o LSI od NCA, čo uľahčí funkciu dohľadu

o MREL a TLAC a podrobnosti o tomto

LSI, ktorú vykonáva SRB. SRB pokračuje

procese oznámi v roku 2021.

SRB

v

spolupráci

s
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2.4. Interakcie
s bankami
1. ODVETVOVÉ DIALÓGY24
SRB

pokračovala

v

úsilí

v
informovať

dôsledku

vývoja

v

oblasti

práva

a politiky.

odvetvie o svojom napredovaní v oblasti
plánovania riešenia krízových situácií

2. VEREJNÉ KONZULTÁCIE

v roku 2020. Okrem bilaterálnych stretnutí

V roku 2020 SRB pokračovala vo verejných

a seminárov s bankami zorganizovala SRB

konzultáciách zavedených v roku 2019

15. júna a 14. december 2020 dva dialógy

s cieľom ďalej zvýšiť transparentnosť svojej

so zástupcami bankového sektora, na

práce, a uskutočnila verejné konzultácie

ktorých sa stretli zástupcovia z bankových

o dvoch dôležitých dokumentoch: politika

federácií na úrovni EÚ a vnútroštátnych

SRB týkajúca sa MREL v rámci bankového

bankových federácií a ich spolupracovníci

balíka a „súbor údajov na oceňovanie“.

z

členských

štátov

bankovej

únie,

zástupcovia z NRA, Komisie, Európskeho

Verejná konzultácia o politike MREL SRB

parlamentu a ECB.

v rámci bankového balíka sa uskutočnila
vo februári 2020 a bola zameraná na

Obe

podujatia

na

získanie odpovedí na niekoľko vopred

implementáciu cyklu plánovania riešenia

vymedzených otázok, ako aj pripomienok

krízových situácií na rok 2020 a prípravy

a návrhov na zmeny existujúcej politiky

na cyklus plánovania riešenia krízových

MREL zavedené zmenami schválenými

situácií na rok 2021, ako aj na najnovší

ako súčasť bankového balíka EÚ na

vývoj v politike MREL na roky 2020 a 2021.

rok 2019. Druhá verejná konzultácia sa

Okrem toho, odvetvový dialóg v decembri

uskutočnila v máji 2020 a bola zameraná

priniesol aktualizáciu súčasnej situácie

na štandardizovaný súbor údajov na

Jednotného fondu na riešenie krízových

oceňovanie, aby sa zabezpečilo, že sú

situácií. Interakcie so zástupcami odvetvia

k dispozícii minimálne potrebné údaje na

predstavujú dôležitý prvok v práci SRB

podporu rozsiahleho hodnotenia na účely

na zabezpečenie riešiteľnosti krízovej

riešenia krízových situácií. Po zverejnení

situácie bánk. Na základe vysvetlení

rámca SRM pre oceňovanie v roku 2019

a objasnení poskytnutých v rámci týchto

sa súbor údajov na oceňovanie považuje

podujatí účastníci trhu lepšie porozumejú

za druhý stavebný kameň v prístupe

požiadavkám voči bankám a získajú

k oceňovaniu.

informácie

24

o

boli

zamerané

očakávaných

zmenách

https://srb.europa.eu/en/news/industry-dialogues.
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2.5. Analýza finančnej
stability
Vyhnúť

sa

potenciálnym

negatívnym

nákaza voči sektoru poisťovníctva, vplyv

vplyvom zlyhania banky na finančnú

celosystémových

stabilitu

širšom

účinok záchrany pomocou vnútorných

meradle je jedným z kľúčových cieľov

zdrojov alebo prostredníctvom trhových

rámca riešenia krízových situácií. Úvahy

kanálov.

o finančnej stabilite sú preto zastrešujúce

posilnená analytická kapacita na tému

v plánovaní riešenia krízových situácií

rizika likvidity pri riešení krízových situácií,

aj v krízových situáciách.

najmä počas krízy.

V súlade s prioritami a vývojom politiky

Experti na finančnú stabilitu prispeli

SRB

aj k práci výboru ESRB v rôznych

a

hospodárstvo

opísanými

kapitolách

vyvinul

v

v

predchádzajúcich
špecializovaný

tím

V

udalostí

roku

záležitostiach,

2020

ako

a

nákazlivý

bola

napríklad

takisto

vplyv

odborníkov na finančnú stabilitu nástroje

pandémie COVID-19, klimatické riziko

a prehľady na harmonizáciu a podporu

a makroprudenciálne nástroje. Okrem

práce a analýzy IRT vo fázach plánovania

toho, SRB ako súčasť vyhradenej funkcie

a počas kríz, najmä pokiaľ ide o posúdenie

správy

verejného záujmu. Medzi témy, ktoré sa

systémy

v roku 2020 skúmali, patrí najmä práca

na podporu cyklu plánovania riešenia

na spoločnej expozícii bánk, nebanková

krízových situácií na rok 2021.

údajov
správy

ďalej

posilnila

údajov

a

svoje

informácií
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2.6. Spolupráca
s vnútroštátnymi
orgánmi, európskymi
inštitúciami, orgánmi
mimo EÚ a tretími
krajinami
SRB v roku 2020 pokračovala na rôznych

parlamente (EP) v dôsledku pandémie

úrovniach v spolupráci s príslušnými

COVID-19, SRB splnila svoje povinnosti

zainteresovanými

akými

súvisiace s verejnou zodpovednosťou

vnútroštátne

voči EP. Predsedníčka SRB sa preto v roku

orgány z ČŠ bankovej únie a z ČŠ mimo

2020 zúčastnila na dvoch virtuálnych

bankovej únie a krajiny mimo EÚ. Táto

verejných vypočutiach v EP. Predstavila

nepretržitá

európskej

výročnú správu za rok 2019 a viacročný

a medzinárodnej úrovni zabezpečuje

pracovný program na roky 2021 až 2023

stálu

pracovných

počas verejného vypočutia výboru ECON

oblastí a najlepších postupov, a preto

27. októbra 2020 a ďalšieho vypočutia

je nevyhnutná pre prácu SRB. Nielenže

o

posilňuje

5. mája 2020. Obe vystúpenia zahŕňali

sú

európske

inštitúcie,

spolupráca

výmenu

situácií,

stranami,

informácií,

rámec
ale

na

riešenia

zároveň

krízových

vytvára

dôsledkoch

pandémie

COVID-19

dôveru

širšie výmeny, ktoré umožnili otázky

medzi orgánmi a napomáha výmene na

a politické úvahy o záležitostiach SRM

súvisiace témy.

a bankovej únie v širšom zmysle. SRB
pokračovala v úzkom kontakte a výmene

1. SPOLUPRÁCA S VNÚTROŠTÁTNYMI
ORGÁNMI PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH
SITUÁCIÍ

informácií

Na základe rámca spolupráce s NRA, ktorý

mandátu a včas a komplexne odpovedala

bol prijatý na konci roka 2018 a v ktorom

na

sú uvedené postupy a usmernenia v rámci

s cieľom uľahčiť dvojstrannú výmenu

SRM, SRB pokračovala v úzkej spolupráci

informácií, SRB ďalej poskytla EP záznamy

s NRA počas celého roka 2020. Pracovné

o diskusiách, ktoré sa uskutočnili na jej

vzťahy

plenárnych a výkonných zasadnutiach.

pri

každodennom

plánovaní

s

poslancami

Európskeho

parlamentu a sekretariátom výboru ECON
o všetkých záležitostiach týkajúcich sa jej
parlamentné

otázky25.

Nakoniec,

riešenia krízových situácií v rámci IRT
boli naďalej účinné a efektívne, zatiaľ

b) EURÓPSKA KOMISIA

čo NRA cenným spôsobom prispeli ku

SRB v roku 2020 naďalej udržiavala

kľúčovým politikám SRB prostredníctvom

úzku

špecializovaných výborov a plenárneho

generálnymi

zasadnutia.

väčšinou s Generálnym riaditeľstvom
pre

spoluprácu

s

príslušnými

riaditeľstvami

finančnú

stabilitu,

Komisie,
finančné

2. SPOLUPRÁCA S EURÓPSKYMI
INŠTITÚCIAMI A AGENTÚRAMI

služby a úniu kapitálových trhov (GR

a) EURÓPSKY PARLAMENT

pre hospodársku súťaž (GR COMP) na

Napriek

počtu

a

Generálnym

riaditeľstvom

verejných

všetkých úrovniach v mnohých aspektoch

vypočutí, ktoré sa konali v Európskom

relevantných pre prácu a funkcie SRB

25

zníženému

FISMA)

https://srb.europa.eu/en/content/european-co-operation.
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a aktívne sa zúčastňovala na stretnutiach
expertnej skupiny pre bankové, platobné
a poisťovacie služby (EGBPI).
c) RADA EURÓPSKEJ ÚNIE
SRB podobným spôsobom posilnila svoje
vzťahy a spoluprácu s Radou v mnohých
oblastiach

a

udržiavala

pravidelnú

výmenu informácií počas predsedníctva
Chorvátska a Nemecka o ich prioritách.
Po pozvaní sa predsedníčka zúčastňovala
na

zasadnutiach

Euroskupiny.

SRB

prispievala k práci pracovnej skupiny
Euroskupiny,

Hospodárskeho

a finančného výboru a Výboru pre
finančné služby, pokiaľ ide o aspekty
relevantné pre jej mandát ako orgánu pre
riešenie krízových situácií bankovej únie,
a podieľala sa na jej práci. SBR navyše
poskytla technickú podporu a prezentácie
počas stretnutí pracovnej skupiny na
vysokej úrovni. Okrem toho aj v roku
2020 SRB pokračovala v poskytovaní
technických odborných znalostí s cieľom
podporiť včasné zavedenie spoločného
zabezpečovacieho
SRF,

ktorý

bol

mechanizmu
politicky

pre

schválený

30. novembra 2020.

všetkých

úrovniach

pokračovala

úzka spolupráca a výmena informácií
s ECB v rámci jej dohľadu pokiaľ ide
o operačné a politické otázky v súlade
s príslušnými nariadeniami a bilaterálnym
memorandom o porozumení. Jej súčasťou
bola aj zvyčajná výmena informácií,
ktorá je potrebná vo vzťahu k plánom
na obnovu a riešenie krízových situácií,
ako aj kontakt na horizontálnej úrovni
a rozsiahla vzájomná analytická práca.
Politická spolupráca bola do veľkej miery
motivovaná

implementáciou

nového

bankového balíka, ako aj spoluprácou
pri

monitorovaní

EURÓPSKY

ORGÁN

PRE

BANKOVNÍCTVO
V roku 2020 SRB úzko spolupracovala
s Európskym orgánom pre bankovníctvo
(EBA)

so

uplatňovanie

silným
rámca

zameraním
smernice

na

BRRD.

Okrem toho SRB v súlade s regulačným

d) EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA
Na

e)

vplyvu

pandémie

COVID-19 na bankový sektor. V roku
2020 ECB a SRB úzko spolupracovali aj
na prvkoch týkajúcich sa plánovaného
preskúmania rámca pre krízové riadenie
a ochranu vkladov (preskúmania SRMR,
BRRD a DGSD). ECB sa okrem toho ako
pozorovateľ zúčastnila na plenárnych
a výkonných zasadnutiach SRB a na
zasadnutiach rôznych výborov SRB.

rámcom informovala EBA o všetkých
záväzných rozhodnutiach o MREL. SRB
bola aktívnym členom dvoch podskupín
pre pripravenosť na plánovanie riešenia
krízových situácií (SGRPP) a vykonávanie
riešenia krízových situácií (SGRE). Počas
roku 2020 SRB okrem iného prispela
k dokončeniu prác na rôznych technických
predpisov, ktorými bol poverený EBA
prostredníctvom bankového balíka. To
zahŕňalo technické predpisy pre odhad
požiadavky piliera 2 na stanovenie MREL,
podmienky

pre

neuskutočniteľnosť

zmluvného uznávania právomocí záchrany
pomocou vnútorných zdrojov, zmluvné
uznávanie právomoci prerušiť proces
riešenia krízovej situácie a požiadavky
na podávanie správ a zverejňovanie
informácií pre MREL a TLAC. SRB okrem
toho spolupracovala s EBA na ďalších
otázkach, ako sú posúdenia riešiteľnosti
krízovej

situácie,

preskúmanie

uplatňovania zjednodušených povinností
pri

plánovaní

riešenia

krízových

situácií a rôzne ďalšie pracovné oblasti
súvisiace so zostávajúcimi technickými
predpismi, ktorými bol poverený EBA
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v rámci bankového balíka. SRB takisto

b)

zohrala kľúčovú úlohu vo výbore EBA

SKUPINY PRE KRÍZOVÉ RIADENIE (CMG)

pre riešenie krízových situácií. Tomuto

O GLOBÁLNE SYSTÉMOVO DÔLEŽITÝCH

výboru predsedá člen predstavenstva

BANKÁCH

SRB

Sebastiano

Laviola,

sa

Do februára 2020 SRB uzavrela dohody

ako

pozorovateľ

zúčastňuje

na

o spolupráci špecifické pre inštitúciu

ktorý
aj

zasadnutiach rady orgánov dohľadu EBA

pre

ako pozorovateľ.

v

DOHODA

skupiny

O

SPOLUPRÁCI

pre

globálne

krízové

systémovo

PRE

riadenie
dôležitých

bankách (G-SIB) v pôsobnosti SRB. V

3. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI MIMO EÚ

roku 2020 SRB pokročila v rokovaniach

a)

DOHODY

o pristúpení k dohodám o spolupráci

O SPOLUPRÁCI NA RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH

BILATERÁLNE

medzi jednotlivými inštitúciami pre CMG

SITUÁCIÍ

o kanadských, švajčiarskych a amerických

K 31. decembru 2020 SRB podpísala

G-SIB,

osem dohôd o spolupráci s tretími

príslušných

krajinami s cieľom zjednodušiť plánovanie

Pristúpenie k dohode o spolupráci pre

riešenia krízových situácií, vykonávanie

švajčiarsku G-SIB sa úspešne dosiahlo.

ktoré

patria
orgánov

do

pôsobnosti

tretích

krajín.

rozhodnutí o riešení krízových situácií
pre cezhraničné subjekty a výmenu

c)

informácií. Rokovania s ďalšími orgánmi

TAJOMSTVA A REŽIMOV DÔVERNOSTI

POSÚDENIE

SLUŽOBNÉHO

tretích krajín pokračujú v roku 2021.

ORGÁNOV MIMO EÚ
V súlade s článkom 98 smernice BRRD

SRB

spolupráci

výmena informácií s orgánmi mimo

s Bank of England počas celého roka

pokračovala

v

úzkej

EÚ závisí od požiadaviek a noriem

2020 a zabezpečila zavedenie vhodných

týkajúcich

opatrení na účinnú spoluprácu v oblasti

ktoré sú rovnocenné s požiadavkami

riadenia zlyhania cezhraničných bánk, ak

a

to bude potrebné. Vyplýva to z dohody

stanoviská o rovnocennosti služobného

o spolupráci, ktorá nadobudla platnosť

tajomstva a režimov dôvernosti takýchto

1. januára 2021.

orgánov. Celkovo bolo k 1. januáru

sa

normami

služobného
EÚ.

SRB

tajomstva,

preto

prijíma

2021 predložených 24 stanovísk SRB
k rovnocennosti dôvernosti.
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2.7. Medzinárodné
vzťahy
RADA PRE FINANČNÚ STABILITU (FSB)

skupiny pre cezhraničné krízové riadenie

Riadiaca skupina pre riešenie krízových

bánk, ktorej predsedá člen rady SRB

situácií

je

výbor,

sa

zaoberá

Boštjan Jazbec od júla 2018, a do skupiny

s

riešením

pre cezhraničné krízové riadenie, ktorá

problémov v rámci FSB. Okrem riadiacej

sa zameriava na otázky súvisiace s FMI.

skupiny pre riešenie krízových situácií

Graf 2 obsahuje prehľad hlavných skupín

sa SRB zapojila do všetkých príslušných

FSB, ktoré sú relevantné pre činnosti SRB

skupín a pracovných oblastí FSB súvisiacich

a ktoré sa počas roku 2020 stretávali

s riešením krízových situácií, najmä do

väčšinou vo virtuálnom formáte.

záležitosťami

ktorý

súvisiacimi

Graf 2: Správa Rady pre finančnú stabilitu v oblasti riešenia krízových situácií

Správa Rady pre finančnú stabilitu (Hlavné výbory)
Farebný kód:

Účasť
Predsedníčka/
spolupredseda SRB
Neúčasť

Riadiaci výbor FSB

Riadiaca skupina pre riešenie
krízových situácií

Skupina pre
cezhraničné krízové
riadenie

Skupina pre
cezhraničné krízové
riadenie pre FMI

Pracovný tok pre
vykonanie záchrany
pomocou
vnútorných zdrojov

(Predseda: Boštjan Jazbec
od júla 2018)

SRB sa zúčastnila na hodnotení CMG
oblastí

sfunkčňovanie

Virtuálny pracovný
tok pre kontinuitu
prístupu
k infraštruktúram
finančného trhu

Pracovný tok pre preskúmanie
technickej implementácie normy
TLAC

a teraz
je aktívnym
virtuálnych
Práca FSB na
riešení krízových
situáciíúčastníkom
– Na interné účely
– Útvar O2
pracovných

Skupina pre
cezhraničné krízové
riadenie pre
poisťovateľov

zameraných

situácií a v roku 2021 sa bude tejto téme
naďalej prioritne venovať.

na

súvisiacich

SRB nakoniec prispela k úprave procesu

pomocou

posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie

nepretržitým

(RAP) a v kontexte ročného RAP FSB

prístupom k FMI. Rovnakým spôsobom

sa v roku 2020 zúčastnila na pilotnom

je

do

projekte

pracovnej

dotazník

s

prvkov

Virtuálny pracovný
tok pre osvedčené
postupy skupín
krízového riadenia
(CMG)

vykonávaním

vnútorných
SRB

záchrany

zdrojov

aktívnym

novovytvorenej

a

prispievateľom

virtuálnej

zameranom
RAP,

ktorý

na

upravený
komplexne

oblasti o osvedčených postupoch CMG.

informoval FSB o pokroku, ktorý dosiahli

V skupine fmiCBCM SRB rovnako prispela

G-SIB bankovej únie.

k

usmerňovacím

dokumentom,

ako

sú napríklad dokumenty o finančných

SRB sa okrem toho zúčastňovala na

zdrojoch na podporu riešenia krízových

seminároch FSB o účinkoch a účinnosti

situácií CCP a o zaobchádzaní s vlastným

reforiem bánk, ktoré sú príliš veľké na to,

kapitálom CCP pri riešení krízových

aby zlyhali.
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2.8. Regulačná
činnosť/legislatívny
proces príslušných
súborov
1. BRRD/SRMR/DGSD
V

roku

2020

začali

zákonodarcovia

2. DIGITÁLNA PREVÁDZKOVÁ
ODOLNOSŤ

diskusie s cieľom pripraviť legislatívny

Vzhľadom na dôležitosť služieb IKT pre

návrh

BRRD/SRMR/

banky, napríklad ako potenciálne kritické

DGSD, ktorý by mala Komisia prijať

funkcie alebo služby, a ich význam

koncom roka 2021. SRB prispela svojimi

pre prevádzkovú kontinuitu a riešenie

skúsenosťami a odbornými znalosťami do

krízových situácií, ako aj pre plánovanie

týchto diskusií prostredníctvom aktívnej

riešenia

účasti na príslušných zasadnutiach, na

záujmom sledovala prijatie legislatívneho

ktoré bola pozvaná (napr. parlamentné

návrhu Komisie o digitálnej prevádzkovej

vypočutia,

Rady

odolnosti (DORA) v roku 2020. SRB

pre

ako taká uskutočnila niekoľko výmen

bankovníctvo) a poskytnutím technických

s európskymi inštitúciami, aby predstavila

vstupov na požiadanie.

názory z pohľadu orgánu pre riešenie

a

na

preskúmanie

príslušné

expertné

zloženia

skupiny

Komisie

krízových

situácií,

SRB

so

krízových situácií, zaistila konzistentnosť
a zosúladenie medzi DORA a rámcom
riešenia krízových situácií (BRRD/SRMR
a očakávania pre banky).

2.9. Brexit
Spojené kráľovstvo opustilo EÚ 31. januára

2020 IRT takisto pokračovali v spolupráci

2020

s

a

nasledovalo

prechodné

príslušnými

bankami

na

základe

obdobie, počas ktorého sa v rámci

očakávaní a s cieľom zabezpečiť pre ne

Spojeného kráľovstva a naň naďalej

riešiteľnosť krízovej situácie v očakávaní

uplatňovali právo EÚ, pričom sa skončilo

konca prechodného obdobia brexitu

31. decembra 2020. SRB sa na brexit dlho

31. decembra 2020.

pripravovala, čo v novembri 2018 viedlo
aj k prijatiu dokumentu o očakávaniach

Ako sa vyvíjal brexit, SRB pokračovala

SRB od brexitu, v ktorom sa zameriavala

v pravidelných kontaktoch s Bank of

na kľúčové oblasti – oprávnenosť MREL,

England a európskymi a vnútroštátnymi

internú kapacitu na absorpciu strát,

inštitúciami a orgánmi. Ako je uvedené

prevádzkovú kontinuitu, prístup k FMI

v pracovnom programe na rok 2020,

a

informačných

premiestnenie bánk v dôsledku brexitu

systémov. V priebehu roka 2020 SRB

viedlo k tomu, že niektoré banky presunuli

zverejnila ďalšie oznámenie, v ktorom

činnosti do bankovej únie, a tak sa

zdôraznila potrebu bánk pripraviť sa na

dostali do pôsobnosti SRB, čím sa zvýšila

koniec prechodného obdobia brexitu,

zodpovednosť SRB z hľadiska následných

čo znamená, že všetky banky v EÚ sú

plánov

povinné zabezpečiť, aby ich príslušné

a rozhodnutí o MREL. SRB predovšetkým

emisie podľa práva Spojeného kráľovstva

úzko spolupracuje s ECB v súvislosti

spĺňali požiadavky MREL. V priebehu roka

s týmito bankami, pokiaľ ide o potrebu

správu

a

riadenie

riešenia

krízových

situácií
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zabezpečiť, aby ich operácie v EÚ boli

nadobudlo účinnosť 1. januára 2021.

dostatočne vybavené na to, aby mali

Stanovuje

v prípade krízy zabezpečenú riešiteľnosť.

spoluprácu a výmenu informácií pri

rámec

pre

konzultácie,

príprave

a

SRB a Bank of England naďalej úzko

krízových

situácií

spolupracujú, aby zabezpečili prijatie

kráľovstve a bankovej únii v súlade

vhodných

efektívnu

s pravidlami v oboch jurisdikciách. Tieto

zlyhania

opatrenia sú založené na reciprocite

cezhraničných bánk, ak to bude potrebné.

a proporcionalite, pričom sa uznáva

Vyplýva

komplexný

opatrení

spoluprácu

pri

to

z

na
riadení

uzavretia

memoranda

o porozumení s Bank of England, ktoré

implementácii
bánk

charakter

v

riešenia
Spojenom

cezhraničných

bankových operácií.

2.10. Rokovania
o pristúpení k bankovej
únii
V roku 2020 vstúpili do bankovej únie

výšky príspevkov do Jednotného fondu

dva

štáty:

na riešenie krízových situácií splatných

Bulharsko a Chorvátsko. SRB intenzívne

z nových zúčastnených členských štátov

a v úzkej koordinácii s príslušnými

a účinné začlenenie bánk so sídlom

orgánmi Bulharska a Chorvátska, ako

v Bulharsku a Chorvátsku do cyklu

aj s partnermi ECB, Komisie a Rady

plánovania riešenia krízových situácií SRB

pracovala na dosiahnutí hladkého vstupu

na rok 2020 a cyklu príspevkov ex ante.

nové

zúčastnené

členské

do SRM 1. októbra 2020. Úzka koordinácia
umožnila

včasný

výpočet

a

prevod

36

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií I Výročná správa za rok 2020

3

Krízové riadenie
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3.1. Rozhodnutie
o riešení krízovej
situácie a negatívne
rozhodnutia
BANCO POPULAR – NÁSLEDKY

Na základe tejto analýzy SRB vo svojom

Banco Popular Español, S.A. (BPE) bola

konečnom rozhodnutí 18. marca 2020

vyriešená 7. júna 2017 a SRB rozhodla, že

rozhodla, že akcionárom a veriteľom

riešenie krízovej situácie je vo verejnom

dotknutým riešením krízovej situácie BPE

záujme s cieľom chrániť vkladateľov

nevzniká žiadna kompenzácia, pretože by

a predchádzať nestabilite finančného

pri bežnom konkurznom konaní nezískali

systému.26

viac prostriedkov.27

Nezávislý odhadca analyzoval hypotetické

SRB naďalej dostávala žiadosti o prístup

scenáre

k dokumentom týkajúcim sa riešenia

platobnej

neschopnosti

v takzvanej správe o ocenení 3 a zistil,

krízovej

že veritelia by na tom neboli lepšie,

dokumenty týkajúce sa BPE vo verejnom

situácie

BPE

a

uverejnila

ak by banka v ten istý deň vstúpila

registri dokumentov v súlade s právnymi

do konkurzného konania. SRB preto

predpismi EÚ o transparentnosti.

6. augusta 2018 zverejnila predbežné
rozhodnutie, že nie je potrebná žiadna

V roku 2020 pokračovali súdne spory

kompenzácia, a otvorila proces „práva byť

týkajúce sa riešenia krízovej situácie BPE

vypočutý“, ktorý dotknutým akcionárom

na súdoch EÚ.

a veriteľom umožňuje vyjadriť svoje
názory

a

poskytnúť

odôvodnenie,

Ďalšie informácie nájdete v oddiele 5.4.1.

prečo nemusia súhlasiť s predbežným
rozhodnutím.

3.2. Projekty na
posilnenie pripravenosti
na krízu
1. NÁCVIKY PRIPRAVENOSTI NA KRÍZU

tím SRB pre riešenie krízových situácií,

Počas šesťdňového cvičenia od 9. do

útvar pre riešenie krízových situácií B2

16. júla 2020 uskutočnila SRB prvý

a účastníci z Komisie (GR FISMA, GR

virtuálny nácvik testovania pripravenosti

COMP), ECB (SSM) a horizontálnych

na krízu (R4C)28 – platforma, ktorú vyvinula

útvarov SRB (dodržiavanie predpisov,

SRB

krízových

obstarávanie, právne služby, sekretariát

prípadov. Nácvik koordinoval taktický

SRB, komunikácia, HR, fond a vnútorný

26

na

podporu

riadenia

https://srb.europa.eu/en/node/315.

27

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ees_2020_52_final_decision_en.pdf.

28

Je potrebné poznamenať, že SRB vyvíja aktualizovanú verziu R4C. Očakáva sa, že vyjadrenie
záujmu NRA bude spustené v druhom polroku 2021 s cieľom pozvať NRA na testovanie hlavných
funkcií platformy v roku 2022.
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audit). V rámci tohto cvičenia zohrali

a rozhodovacie procesy pred riešením

IKT SRB kľúčovú úlohu pri príprave

krízových situácií, počas neho a aj po

simulačného modulu R4C.

ňom. V scenári sa diskutovalo o testovaní
sfunkčnenia internej konverzie TLAC

Počas cvičenia tím krízového riadenia použil

(iTLAC)

R4C na výmenu informácií o hypotetickom

dcérskych spoločnostiach a o poskytnutí

krízovom scenári, ktorý zahŕňal zlyhanie

likvidity počas riešenia krízovej situácie

fiktívnej banky. Cvičenie bolo ukončené

a po ňom. Cvičenie sa začalo 19. októbra

simuláciou

rozšíreného

a skončilo 20. novembra (celkom 10 dní

výkonného zasadnutia za účasti členov

simulácie) a prebiehalo na diaľku. Konalo

správnej rady. Technický nácvik sa ukázal

sa v štyroch odlišných fázach, ktoré

byť užitočný pri identifikácii oblastí pre

odrážali päťmesačnú krízu v skutočnom

ďalšie vylepšenie R4C, ktoré sa rozvinuli

živote.

do návrhu akčného plánu zahrnutého do

ambiciózne a osvedčilo sa pri testovaní

správy o získaných skúsenostiach.

pripravenosti na krízu s orgánmi tretích

fiktívneho

v

amerických

Cvičenie

a

bolo

britských

rozsahom

krajín a pri cezhraničnej spolupráci.

2. TROJSTRANNÉ CVIČENIE NA
ÚROVNI ZÁSAD (TPLE)
V

roku

SRB

svoju

zhrnuli získané skúsenosti a informovali
o ďalších opatreniach na posilnenie

prvý nácvik simulujúci zlyhanie a riešenie

pripravenosti na krízy.

situácie

zlepšila

orgány vypracovali správu, v ktorej

pripravenosť na krízu tým, že uskutočnila
krízovej

2020

Po cvičení SRB a ostatné zúčastnené

G-SIB

ako

súčasť

pre riešenie krízových situácií a orgánmi

3. INÉ NÁSTROJE RIEŠENIA KRÍZOVÝCH
SITUÁCIÍ NEŽ ZÁCHRANA POMOCOU
VNÚTORNÝCH ZDROJOV (RTOB)

dohľadu z USA, Spojeného kráľovstva

Projekt RTOB bol spustený v júli 2020

a bankovej únie (SRB, Komisia a ECB),

s cieľom zvýšiť operačnú pripravenosť

ako

SRB

trojstranného

projektu

spolupráce,

ktorý sa začal v roku 2015, s orgánmi

aj

s

ministerstvami

financií

uplatňovať

nástroje

riešenia

Spojeného kráľovstva a USA. V scenári sa

krízových situácií na základe právomocí

počítalo so zlyhaním a riešením krízovej

vykonať

situácie (prostredníctvom SPE, záchrana

najväčšej možnej miere zameriava na

pomocou vnútorných zdrojov otvorenej

prípravu a vykonávanie transakcií podľa

banky) fiktívnej G-SIB so sídlom v bankovej

štandardných trhových postupov, pričom

únii s významnými operáciami v USA

spĺňa zákonné požiadavky rámca riešenia

a Spojenom kráľovstve. Hlavným cieľom

krízových situácií. RTOB je dôležitou

cvičenia

prioritou pracovného programu SRB na

bolo

otestovať

cezhraničnú

koordináciu, včasnosť výmeny informácií

prevod.

roky 2021 – 2023.

Projekt

sa

v

čo
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4

Jednotný fond na
riešenie krízových
situácií
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4.1. Príspevky
Úverové inštitúcie a niektoré investičné
spoločnosti v 21 zúčastnených členských
štátoch bankovej únie prispievajú do
Jednotného fondu na riešenie krízových
situácií (SRF). SRF sa bude postupne
budovať počas prechodného obdobia
ôsmich rokov (2016 – 2023) a na konci
prechodného

obdobia

dosiahne

najmenej 1 % z objemu krytých vkladov
všetkých

úverových

inštitúcií,

ktorým

bolo udelené povolenie vo všetkých
zúčastnených členských štátoch. V roku
2020 SRB zohľadnila očakávaný negatívny
hospodársky vplyv pandémie COVID-19
pri stanovovaní ročnej výšky príspevkov,
ktoré sa majú zvýšiť.
V júni 2020 vnútroštátne orgány pre
riešenie krízových situácií previedli do
SRF 9,2 miliardy EUR za príspevky ex ante
za rok 2020 a SRF má celkovo približne
42 miliárd EUR vrátane neodvolateľných
platobných záväzkov.
V septembri 2020 SRB vzala na vedomie
rozsudky Všeobecného súdu, pokiaľ ide
o príspevky troch inštitúcií za rok 2017.

3. OVEROVANIE ÚDAJOV

Podrobné informácie o týchto rozsudkoch

Vďaka

Všeobecného

prostredníctvom

súdu

sú

uvedené

v oddiele 5.4.1. tohto dokumentu.

automatizovaným

kontrolám

vylepšeného

systému

zberu príspevkov a vďaka pozornému
sledovaniu vývoja situácie spolu s NRA

1. FORMULÁR NA OZNAMOVANIE
ÚDAJOV

sa zabezpečilo, že všetky údajové body,

Už

úzko

v čase výpočtu dostupné a skontrolované,

spolupracovala s NRA na aktualizácii

okrem iného porovnaním s údajmi ECB

formulára na oznamovanie údajov na rok

v oblasti dohľadu. Inštitúcie patriace do

2021 požadovanom pre cyklus ex ante

skupín pod dohľadom SSM navyše museli

príspevkov na rok 2021.

poskytnúť dodatočnú záruku o údajoch,

začiatkom

jari

2020

SRB

ktoré boli inštitúcie povinné nahlásiť, boli

ktoré ešte neboli vykázané podľa rámca

2. ZBER ÚDAJOV

dohľadu alebo účtovného rámca. NRA mali

Pre cykly ex ante príspevkov na rok 2020

voľnú ruku, pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu

SRB

pôsobnosti inštitúcií a údajov, na ktoré sa

naďalej

používala

systém

zberu

príspevkov s aktualizovanými pravidlami

vzťahuje požiadavka dodatočnej záruky.

overovania a taxonómiou. Okrem toho
v

spolupráci

ďalšie

s

podstatné

NRA

implementovala

zlepšenia

systému

4. VÝPOČET PRÍSPEVKOV
V

pracovnej

skupine

pre

výpočty

zberu príspevkov, ktorý je určený na zber

NRA, Komisia, ECB a SRB diskutovali

a overovanie údajov, najmä pokiaľ ide

o podrobnostiach týkajúcich sa postupu

o pomocné vzory.

výpočtu. Nezávislý výpočet Spoločného
výskumného centra Komisie zodpovedal
výsledkom, ktoré SRB dosiahla pomocou
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s ECB, NCA a NRA formálne konzultovalo

7. POLITIKA NEODVOLATEĽNÝCH
PLATOBNÝCH ZÁVÄZKOV

o konečnej sume, ktorú majú inštitúcie

Podľa článku 8 ods. 3 vykonávacieho

zaplatiť.

nariadenia Rady (EÚ) 2015/81, ktorým sa

svojich vlastných nástrojov. Na záver sa

cieľ obmedzuje na 15 % až 30 % z celkovej

5. VYBERANIE PRÍSPEVKOV

výšky

Rovnako ako v roku 2019, aj v roku

bol podiel IPC na rok 2020 stanovený vo

2020 SRB v úzkej spolupráci s NRA

výške 15 % s hotovosťou ako kolaterálom.

ďalej

pokračovala

postupu

v

zvýšených

ročných

príspevkov,

harmonizácii

oznamovania

výšky

8. EX POST FINANCOVANIE

príspevkov inštitúciám prostredníctvom

SRB

všeobecného rozhodnutia o všeobecnom

dohody v súvislosti s mutualizáciou

výpočte, v ktorom sa opisuje použitá

príspevkov

metodika, harmonizovanej prílohy, ktorá

boli

vysvetľuje individuálny výpočet a konečnú

zavedenia spoločného zabezpečovacieho

sumu pre každú inštitúciu, a uverejnením

mechanizmu v roku 2022.

pripravila
ex

oznámené

zmeny

medzivládnej

post.
ako

Tieto

zmeny

súčasť

skorého

doplňujúcej štatistiky na webovej lokalite
SRB. SRB okrem toho uverejnila na svojom

9. METODIKA ÚPRAVY RIZIKA

webovom sídle dokument s názvom „Ako

V roku 2020 sa pokračovalo v postupnom

pochopiť

vykonávaní

Cieľom

harmonizovanú
bolo

zvýšiť

prílohu“29.

transparentnosť

a umožniť inštitúciám, aby porozumeli

kompletnej

metodiky

úpravy rizika stanovenej delegovaným
nariadením Komisie (EÚ) 2015/63.

relatívnej pozícii z hľadiska riskantnosti
v porovnaní s ostatnými inštitúciami.

10. ČLENSKÉ ŠTÁTY, KTORÉ VSTÚPILI
DO BANKOVEJ ÚNIE

6. EX POST OVEROVANIE ÚDAJOV

Členské štáty EÚ Bulharsko a Chorvátsko

Ako v roku 2019, tak aj v roku 2020 sa

vstúpili do bankovej únie 1. októbra 2020.

začalo ďalšie ex post overovanie údajov

SRB v súlade s článkom 8 medzivládnej

s cieľom overiť a zlepšiť kvalitu údajov

dohody

vykazovaných inštitúciami. Vybraná vzorka

rozdeľovaní príspevkov do jednotného

inštitúcií bola požiadaná o poskytnutie

fondu

ďalších informácií SRB. Analýza ukázala,

prijala potrebné opatrenia na to, aby od

že kvalita údajov bola veľmi vysoká.

týchto členských štátov získala sumu ex

o
na

prevode
riešenie

a

vzájomnom

krízových

situácií

ante príspevkov, ktoré by ich inštitúcie
zaplatili jednotnému fondu na riešenie
krízových situácií, ak by boli od začiatku
súčasťou bankovej únie. Okrem toho bola
pre oba členské štáty pripravená dohoda
o mechanizme úverov, ktorá podporuje
jednotlivé oblasti v rámci SRF.

29

https://srb.europa.eu/sites/default/files/how_to_understand_the_2020_harmonised_annex_
final.pdf

42

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií I Výročná správa za rok 2020

4.2. Investície
V súlade s článkom 75 SRMR je SRB

Celkový výnos portfólia SRB za rok 2020

zodpovedná za investovanie vynaložených

po zaplatení poplatkov bol 0,08% (pred

ex ante príspevkov. Na konci decembra

poplatkami 0,006%).

2020 predstavovali sumy v držbe SRF

záväzkov (4,5 miliardy EUR). Portfólio SRB

2. PRIJATIE REVIDOVANEJ
INVESTIČNEJ STRATÉGIE
A INVESTIČNÉHO PLÁNU NA ROK
2021

obsahuje strategický hotovostný zostatok

Investičná stratégia bola mierne upravená

vo výške 18,9 miliardy EUR a investície

a prijatá v novembri 2020. Dospelo sa

do mandátov na cenné papiere vo výške

k záveru, že investičná stratégia zostáva

18,7 miliardy EUR. Sumy sa investujú

primeraná a nie sú potrebné žiadne

v súlade s delegovaným nariadením

zmeny, ktoré by odrážali vývoj v roku 2020

Komisie (EÚ) 2016/451.

alebo vývoj plánovaný do budúcnosti.

1. IMPLEMENTÁCIA INVESTIČNÉHO
PLÁNU NA ROK 2020

Investičný plán na rok 2021 bol schválený

Investičný plán na rok 2020 bol realizovaný

vypracovaný tak, aby sa zaručila vysoká

v dvoch splátkach.. V prvom štvrťroku sa

likvidita a kreditná kvalita portfólia SRB,

postupne investovali splátky v celkovej

a pritom zostala zachovaná primeraná

výške 580 miliónov EUR. Druhý prevod

diverzifikácia.

celkom 42,1 miliardy EUR, pričom tieto
sa skladali z portfólia SRB (37,6 miliardy
EUR)

a

neodvolateľných

platobných

v

decembri

2020.

Tento

plán

bol

v celkovej výške 2,79 miliardy EUR bol
realizovaný v októbri outsourcingovému
partnerovi a investovaný.

3. SPUSTENIE VÝBEROVÉHO PROCESU
NA DRUHÉHO INVESTIČNÉHO
MANAŽÉRA

Vzhľadom na turbulencie na trhu vyvolané

V

vypuknutím

obstarávania

pandémie

COVID-19

sa

roku

2020

bol
na

spustený
výber

proces
druhého

SRB v apríli rozhodla zaradiť portfólio

investičného manažéra. Podpis zmluvy

nefinančných podnikových dlhopisov do

a uvedenie do prevádzky sú naplánované

zániku a v júni držať predbežné príspevky

na 2. štvrťrok 2021.

ex antena rok 2020 v strategickej hotovosti
do nového prehodnotenie, ktoré bolo
vykonané v septembri.

4. VÝVOJ NÁSTROJA IT NA RIADENIE
RIZIKA A PORTFÓLIA
Interný vývoj projektu investičnej analýzy

Odmena

za

hotovostné

zostatky

a databázy SRB sa začal v druhej polovici

v centrálnych bankách v Európskom

roka 2020 s cieľom jeho sfunkčnenia do

systéme centrálnych bánk predstavovala

konca prvej polovice roka 2021. Projekt

úrokovú sadzbu ECB pre vklady (počas

povedie k automatizácii a zlepšeniu

roka 2020 - 0,50 %). Investície do cenných

výkonnosti SRB a nahlasovania rizík

papierov vniesli do návratnosti financií

a k väčšej dôkladnosti procesu budovania

kladnú hodnotu.

portfólia.
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4.3. Financovanie
Jednotná

rada

musí

fond

využívať

iba na účely zabezpečenia účinného
uplatňovania nástrojov riešenia krízových
situácií a vykonávania právomoci riešiť
krízové situácie. Ak sumy vyzbierané
z ex ante príspevkov a mimoriadnych ex
post príspevkov nie sú bezprostredne
dostupné alebo nepokrývajú náklady
vzniknuté v rámci opatrení na riešenie
krízových situácií, jednotná rada môže
zmluvne zabezpečiť pôžičky z fondu alebo
iné formy podpory od tretích strán.

1. SFUNKČŇOVANIE VYUŽÍVANIA SRF
V

roku

2020

tím

pre

financovanie

pokračoval v práci na pripravenosti na
potenciálne využitie SRF na podporu
likvidity alebo kapitálu, ktorý zahŕňa
akúkoľvek možnú kombináciu nástrojov
na riešenie krízových situácií. Použitie
sledovania činností, vyvinutého v roku
2019

na

využívania

plánovanie
SRF,

bolo

efektívneho

testované

ako

spoločne s členskými štátmi preskúmala

súčasť ročného nácviku prípadu riešenia

ďalšie

krízových situácií. Pri sledovaní činností

kapacity SRF, a to aj prostredníctvom

sú identifikované potrebné kroky na

použitia externých záruk.

naplánovanie

účinného

využitia

možnosti

V

pre úlohy a povinnosti, ktoré sa vykonajú

o

v priebehu potenciálneho používania

vypočítala

fondu

členské

prípade

riešenia

finančnej

SRF,

pričom tento postup slúži ako usmernenie

v

zvýšenia

krízových

situácií.

rámci

monitorovania

mechanizme
a

štáty

pôžičiek

informovala
o

dohôd

(LFA)

SRB

zúčastnené

dostupnej

kapacite

financovania, ktorú má každý členský štát
vo svojej podskupine vrátane členských

2. ALTERNATÍVNE PROSTRIEDKY
FINANCOVANIA

štátov, ktoré vstúpili do bankovej únie

S cieľom vytvoriť a posilniť riešenie

pripravenosť členských štátov na možné

likvidity riešenia krízových situácií sa

vyplatenie prostriedkov v rámci LFA.

v roku 2020 vykonali ďalšie práce. SRB

1. októbra 2020. Tieto informácie zvyšujú
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4.4. Spoločný
zabezpečovací
mechanizmus pre
jednotný fond na
riešenie krízových
situácií
V roku 2018 sa Euroskupina zaviazala
zaviesť

spoločný

► návrh

rámcovej

dohody,

na

zabezpečovací

základe ktorej môže SRB žiadať od

mechanizmus pre jednotný fond na

Európskeho mechanizmu pre stabilitu

riešenie

(EMS)

krízových

situácií

do

konca

pôžičky

na

opatrenia

na

roka 2023 za predpokladu, že riziká

riešenie krízových situácií – Dohoda

v bankovom sektore boli dostatočne

o

znížené. V roku 2020 sa vykonala rozsiahla

(BFA);

technická

práca

na

sprevádzkovaní

dohôd o spoločnom zabezpečovacom
mechanizme a so zreteľom na pokrok
týkajúci sa vytvorenia MREL a celkového
zníženia nedostatkov. Euroskupina sa
v novembri 2020 dohodla na skorom
zavedení spoločného zabezpečovacieho
mechanizmu pre SRF v januári 2022.
Tieto prípravné práce môžu okrem iného
zahŕňať:

zabezpečovacom

► zmenu
o

mechanizme

medzivládnej

potenciálne

dohody

skorom

zavedení

spoločného zabezpečenia;
► politiku

zábezpeky

SRB

na

účely podpory likvidity, ak by sa
použil

spoločný

zabezpečovací

mechanizmus;
► rozvoj

rámca

na

hodnotenie

schopnosti splácať požičané sumy
v rámci úverového rámca EMS, ktorý
zabezpečí, aby sa v strednodobom
horizonte dodržala zásada fiškálnej
neutrality.
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SRB ako organizácia
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5.1. Informačné
a komunikačné
technológie (IKT)
prvé, podporovať SRB ako organizáciu

HLAVNÉ VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ
V ROKU 2020:

a voviesť ju do digitálneho ekosystému;

► SRB implementovala novú cloudovú

a po druhé, dodávať aplikácie a služby

infraštruktúru pre konferencie na

zamerané

Funkcia IKT SRB má dva hlavné ciele: po

činností

diaľku a systém pre elektronické

zameraných na riešenie krízových situácií

na

podpisy; bezpečnosť IKT efektívne

a zhromažďovanie a šírenie finančných

čelila výzvam vyplývajúcim z práce

údajov

zamestnancov na diaľku.

na

podporu

podporu

analýzy

rizika

a optimalizáciu rôznych podnikateľských
činností SRB. IKT úzko spolupracujú
s obchodnými jednotkami a riadiacim
výborom IKT, ktorý dohliada na všetky
projekty IKT a monitoruje ich, aby sa
vybudovali

optimalizované

aplikácie

a služby. V roku 2020 sa IKT javili ako
kľúčový

prostriedok

na

dosiahnutie

„nového štandardu“ riešením problémov
spôsobených

pandémiou

ochorenia

COVID-19. IKT v SRB sa už nepovažujú
za podporu podnikania, ale skôr za
strategické aktívum celého SRM.
Vzhľadom

na

potrebu

vytvoriť

podporu základných podnikateľských
činností (plánovanie riešenia krízových
situácií SI a LSI, krízové riadenie, SRF),
spustila

„systémy

v

roku

riadenia

2020

informácií

projekt
SRB“.

Projekt je rozdelený do dvoch fáz: po
prvé, na fázu analýzy, ktorá skúmala
obchodné procesy SRB, a po druhé, fázu
implementácie (ktorá sa začala začiatkom
roku 2021 a očakáva sa, že bude trvať 2 až
3 roky). Analýza strategických myšlienok
a plánu definovala rozvoj podnikania
a štruktúry IKT z hľadiska dátových
schopností,

správy

R4C. Táto aplikácia umožňuje úzku
spoluprácu so všetkými zúčastnenými
stranami
(napr.

počas

krízovej

situácie

riešenie

krízovej

situácie

banky). Aplikácia podporuje operačný
proces a riadenie krízových prípadov
v SRB s cieľom pripraviť a vykonávať
efektívne krízové riadenie
► Bolo zavedené prvé vydanie FORA.
Táto aplikácia pomáha sekretariátu
SRB riadiť písomné postupy rady na
rozšírených

strednodobú až dlhodobú víziu na

SRB

► Implementovalo sa druhé vydanie

dokumentov

a procesov. Nakoniec bol vytvorený
nový špecializovaný tím na „správu
údajov a obchodných procesov“, ktorý
bude pracovať na týchto dimenziách.

výkonných,

výkonných

a plenárnych zasadnutiach. Aplikácia je
k dispozícii pre interné (predsedníčka,
podpredseda, stáli členovia rady) aj
pre externé zainteresované strany
(ECB, Komisia, EBA) a umožňuje im
poskytovať spätnú väzbu (konsenzus
alebo hlasovanie) priamo v systéme.
► Implementovalo sa druhé vydanie
zberu údajov z výkazov o riešení
krízových situácií a je pripravené
na zber údajov o zodpovednosti
a

infraštruktúry

kritické

finančného

funkcie

nariadenie

a

Komisie

trhu,

vykonávacie
o

údajoch

o riešení krízových situácií, ako je
vymedzené v rámci výkazníctva EBA
2.10. Tieto údaje sú potrebné na
výpočet cieľov MREL.
► Piate

vydanie

príspevkov

bolo

systému

zberu

implementované

do formulára na oznamovanie zberu
údajov. Tieto údaje sú potrebné na
výpočet príspevkov do fondu SRF,
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ktoré by bolo možné použiť v prípade

vyrovnávania záťaže alebo v aktívnom

riešenia krízovej situácie banky.

pohotovostnom režime, čo zaisťuje

► Implementovalo

sa

prvé

vydanie

brány na certifikáciu údajov, čím

vysokú dostupnosť všetkých aplikácií.
► SRB

riadenie

dokončila

sa zabezpečila kontrola odborného

bezpečnosti informácií zavedením

posúdenia

zdokumentovaného

pred

ich

údajov

zhromaždených

vložením

do

dátového

rizík

všetkých

SRB

minimalizácie

rizík

skladu. Brána na certifikáciu údajov je

na

tiež rozhraním na odosielanie údajov

súvisiacich

s

o rozlíšení do EBA.

Spustenie

rozšíreného

► Bolo implementované druhé vydanie
dátového skladu SRB. Platforma
zhromažďuje

údaje

o

dohľade

a riešení krízových situácií zozbierané
NRA a ECB. Cieľom dátového skladu

účely

hodnotenia
systémov

bezpečnosťou

spravodajských

IKT.

programu
informácií

o kybernetických hrozbách umožnilo
SRB identifikovať nedostatky, zlepšiť
svoje celkové postavenie v oblasti
bezpečnosti a zostať v bezpečí pred

je stať sa jediným zdrojom údajov

kybernetickými hrozbami v roku 2020.

SRB, ktorý umožní odborníkom na

► SRB ďalej zlepšovala svoj systém

podnikanie vykonávať horizontálnu

riadenia

analýzu.

a

► Celková

vyspelosť

infraštruktúry

IT bola zachovaná. Bolo zriadené
centrum na obnovu dát po havárii, aby
bola v núdzovom prípade k dispozícii
účinná a aktívna záloha. Toto druhé
dátové centrum sa používa v režime

nepretržitej

vykonala

Riešenia

simulačné

nepretržitej

prevádzky
cvičenie.
prevádzky

implementované v roku 2019 , najmä
efektívna infraštruktúra pre prácu
na diaľku dostupná pre všetkých
zamestnancov, sa počas pandémie
osvedčili.
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5.2. Komunikácia
SRB pokračovala v roku 2020 vo zvyšovaní

► Komunikačné

fórum

SRM,

ktoré

viditeľnosti a informovanosti proaktívnym

združuje odborníkov na komunikáciu

prístupom

zo

ku

komunikácii,

napríklad

SRB,

vnútroštátnych

riešenie

orgánov

spustením série blogov, ktoré informovali

pre

o našom postoji k vplyvu pandemickej

a ECB, pokračovalo vo svojej práci

krízy COVID-19 a ďalších relevantných

na

témach.

nástrojov a vymieňalo si skúsenosti,

diaľku

krízových

a

vytváralo

predovšetkým
► Výročná konferencia SRB, ktorá sa
konala 8. októbra 2020 v hybridnom
formáte, prilákala viac ako 5 000
divákov. Pokrytie tlačovými médiami
dosiahlo potenciál 15 milión ľudí.
SRB

zároveň

usporiadala

zorganizovala
množstvo

alebo
ďalších

úspešných podujatí.
všetkých kanáloch. Pokrytie tlačovými
médiami sa v tomto období zvýšilo
(až o 44 % v roku 2019) a počet
na

množstvo

poznatky

získané

z nácviku v roku 2019.
► V internej komunikácii bola úspešne
spustená

intranetová

SRB

ktorá

ICE,

platforma

ponúka

správy,

reláciu kto je kto a rôzne stránky pre
útvary a témy. Špecializovaná sekcia
COVID-19

priebežne

informovala

personál o vývoji. Uskutočnilo sa aj

► Výsledky celkovo ukazujú zlepšenia vo

sledovateľov

situácií

Twitteri

vzrástol

takmer o dve tretiny na 4 872.

množstvo prieskumov zamestnancov
a uskutočnila sa prvá online radnica.
► Tím

tiež

pokračoval

komunikácie

vo

vývoji

pripravenosti

krízu zlepšením množstva

na
šablón

a procesov, a to aj ako súčasť dvoch
nácvikov.

5.3. Riadenie ľudských
zdrojov
5.3.1. Ľudské zdroje
Pre tím ľudských zdrojov bol aj v roku
2020 hlavnou náplňou činnosti nábor
vysoko

kvalifikovaných

zamestnancov,

ktorí vytvoria pevné základy pre pracovnú
silu v SRB v oblasti prevádzky aj podpory.
Po vypuknutí pandémie COVID-19 tím
ľudských zdrojov úspešne prispôsobil
svoje procesy vo všetkých oblastiach
a presunul svoj náborový proces úplne
online.
Okrem

pre

mladú

a

rýchlo

sa

rozrastajúcu organizáciu.
Okrem toho, ľudské zdroje začali pracovať
na reštrukturalizácii svojho tímu s cieľom
lepšie podporiť organizáciu v oblasti
zapojenia

zamestnancov

talentov.

Projekt

bude

a

udržania
pokračovať

v roku 2021 a prinesie sériu iniciatív
v oblasti riadenia talentov, angažovanosti
zamestnancov a udržania zamestnancov.

1. INTENZÍVNY NÁBOR
toho

sa

pokračovalo

v dokončovaní právneho rámca, politiky
a

primeraná

poskytovania

služieb

pre

ľudské

zdroje v oblasti vzdelávania, kariérneho
rastu a administratívnej podpory, aby
sa zabezpečila podpora zamestnancov

Okrem náboru z existujúcich rezervných
zoznamov SRB v roku 2020 spustila
alebo dokončila 14 nových výberových
konaní na dočasných zamestnancov. SRB
úspešne zrealizovala dve kampane na
pozície stredného manažmentu vo funkcii
právneho zástupcu a vedúceho oddelenia
sekretariátu SRB, čím sa ďalej stabilizovala
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riadiaca

štruktúra

organizácie.

SRB

okrem toho uskutočnila dva veľké výbery
profilov experta a tajomníka pre riešenie
krízových situácií banky. To umožnilo SRB
v roku 2020 privítať 53 nováčikov. Okrem
toho boli privítaní traja noví stáli členovia
rady

a

33

zamestnancov

agentúru

opustilo. Bez šiestich stálych členov
rady predstavoval počet zamestnancov
SRB 372 dočasných zamestnancov a 19
VNE. Oproti roku 2019 ide o nárast
6,4 %, pričom toto číslo predstavuje
85,7 % z celkového plánovaného počtu
400 zamestnancov. Na konci roku 2020
bolo prijatých ďalších 12 zamestnancov,
ktorých príchod sa očakáva v prvom
štvrťroku 2021. Miera fluktuácie za rok
predstavovala 9 %.

2. ODBORNÁ PRÍPRAVA
SRB musela v roku 2020 z dôvodu
vypuknutia

pandémie

COVID-19

preskúmať a prispôsobiť svoju ponuku
školení

podmienkam

spôsobeným

pandémiou. SRB v krátkom čase ponúkla
svojim zamestnancom interné online
školenie, keď v marci pozastavila iniciatívy
zamerané na rozvoj tímu. Zamestnancom
bolo ponúknutých 155 interných školení,
ktoré zahŕňali technické zručnosti, mäkké
zručnosti a zručnosti v oblasti IT. Úzka
spolupráca s obchodnými jednotkami
vyústila do úspešnej ponuky školení
s vysokou mierou spokojnosti.

bolo

Táto časť sa týka činností súvisiacich
so

všeobecným

SRB

a

s

finančným

finančným

a ochranu operácií na implementáciu
správneho rozpočtu, ako aj účtovných
pokladničných

operácií.

zdokonalené

podávanie

plánovaní rozpočtu a jeho plnení.

a

poskytuje

poradenstvo

v

a

zverejňovania

opatrení

Hlavnými

do výšky výdavkov za rok 2020.

dokumentmi

SRB z hľadiska pracovných podmienok
zamestnancov sú služobný poriadok EÚ
a Podmienky zamestnávania ostatných
zamestnancov Európskej únie (PZOZ).
V roku 2020 SRB ďalej dopĺňala prácu
ľudských

zdrojov

tým,

ohľadne

verejného obstarávania SRB.
Na

referenčnými

oblasti

prípravy, iniciovania, podávania správ

4. PRÁVNY RÁMEC A POLITIKY
ĽUDSKÝCH ZDROJOV

oblasti

Okrem

toho tím financií a obstarávania riadi

správ o manažmente ľudských zdrojov,

v

riadením

plánovaním

a vykazovaním. Vzťahuje sa aj na dohľad

a

3. RIADENIE
Ďalej

5.3.2. Rozpočtové
a finančné
hospodárenie

že

analogicky prijala rozhodnutia Komisie
o dovolenke a prevode práv na dôchodok.

strane

príjmov

bola

suma

117,8 milióna EUR, vykázaná ako príjem

Na

strane

výdavkov

vykonávania
ako

50

podľa

rozpočtu

milióna

EUR

bolo

tabuľky
viac

pridelených

zamestnancom, približne 13,34 milióna
EUR na iné administratívne výdavky
(nájom, podpora IKT atď.) a 54,4 milióna
EUR na prevádzkové náklady (príloha 3).
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1. PRÍJMY

2021 je výška prenesených rozpočtových

V súlade s článkom 65 SRMR vyberá SRB

prostriedkov 2,5 milióna EUR.

príspevky od všetkých inštitúcií, na ktoré
sa SRMR vzťahuje, s cieľom pokryť svoje

HLAVA 1: VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

administratívne výdavky.

Rozpočet (po prevodoch) pre hlavu 1
v roku 2020 bol 50 miliónov EUR, z čoho

Delegované nariadenie Komisie (EÚ)

bolo viazaných 46,3 milióna EUR (miera

2017/236130

systéme

plnenia 92,5 %). Konečná suma použitých

administratívne

platobných rozpočtových prostriedkov

výdavky Jednotnej rady pre riešenie

bola 45,9 milióna EUR, čo zodpovedá

krízových situáci (ďalej len „delegované

miere plnenia 99,2 % z celkového objemu

nariadenie“)

viazaných rozpočtových prostriedkov.

o

príspevkov

konečnom
na

predstavuje

právny

základ pre výpočet administratívnych
Hlavná

príspevkov od roku 2018.

oblasť

výdavkov

sa

týkala

zamestnancov SRB v aktívnom pracovnom
Celková

výška

ročných

príspevkov,

pomere.

Na

mzdové

prostriedky

sa

ktoré sa podarilo vyzbierať za finančný

vynaložilo 42,4 milióna EUR (základné

rok 2020, bola 67,3 milióna EUR31.

platy, rodinné prídavky, vysťahovanie,

Platobné výmery boli vystavené pre

príspevky na usídlenie a pobyt v zahraničí,

2 372 inštitúcií: 2 246 LSI a 126 SI

poistenie, práva na dôchodok atď.).

a cezhraničné skupiny.

0,9 milióna EUR bolo vynaložených na
dočasné služby a 0,9 milióna EUR na

2. VÝDAVKY
Rozpočtové
uskutočnené

predškolské a školské zariadenia.
výdavky

zahŕňajú

pomocou

prostriedkov

platby

rozpočtových

bežného

roka

HLAVA 2: VÝDAVKY NA
INFRAŠTRUKTÚRU

a rozpočtových prostriedkov prenesených

Rozpočet (po prevodoch) pre hlavu 2

z predchádzajúceho rozpočtového roka.

v roku 2020 bol 13,3 milióna EUR.

Nasledujúce odseky sumarizujú čerpanie

V priebehu roka bolo viazaných celkovo

rozpočtových prostriedkov podľa názvov.

12,5 milióna EUR, čo zodpovedá miere

Podrobnejší rozpis je uvedený v prílohe 3.

plnenia 93,5 %. Konečná suma použitých
platobných rozpočtových prostriedkov

V

roku

2020

rozpočtových

SRB
záväzkov

355

bola 10,4 milióna EUR, čo zodpovedá

celkovej

miere plnenia 83,7% z celkového objemu

stanovila
v

výške 81,6 milióna EUR v ČASTI I

viazaných rozpočtových prostriedkov.

rozpočtu a 148,2 milióna EUR v ČASTI II
a spracovala 1 504 platieb v celkovej výške

Hlavnými výdavkovými oblasťami boli

70,4 milióna EUR v ČASTI I a 96,3 milióna

infraštruktúra IKT (3,8 milióna EUR),

EUR v ČASTI II. Miera plnenia rozpočtu na

prenájom budovy SRB (3,1 milióna EUR)

rok 2020 je 69,3 % v prípade viazaných

a bezpečnosť a údržba budovy SRB

rozpočtových prostriedkov a 59,8 %

(1,6 milióna EUR).

v

prípade

platobných

rozpočtových
HLAVA 3: OPERAČNÉ VÝDAVKY

prostriedkov.

Hlava 3 je určená výhradne pre operačné
Okrem toho bolo v roku 2020 pomocou

výdavky

prenesených

rozpočtových

SRMR. Rozpočet (po prevodoch) pre

prostriedkov z roku 2019 spracovaných aj

hlavu 2 v roku 2020 bol 54,4 milióna EUR.

platobných

súvisiace

s

implementáciou

296 platieb vo výške 3,1 milióna EUR. Na rok

30

Delegované
nariadenie
Komisie
(EÚ)
2017/2361
zo
14.
septembra
2017
o
konečnom
systéme
príspevkov
na
administratívne
výdavky
Jednotnej
rady pre riešenie krízových situácií, Ú. v. EÚ L 337, 19. decembra 2017, s. 6.
Táto suma zohľadňuje výsledok rozpočtu posledného finančného roka, za ktorý bola zverejnená
konečná účtovná závierka (rok – 2).

31

Táto suma zohľadňuje výsledok rozpočtu posledného finančného roka, za ktorý bola zverejnená
konečná účtovná závierka (rok – 2).
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V priebehu roka bola viazaná suma

o riešení krízových situácií a nákladov na

22,9 milióna EUR, čo zodpovedá miere

outsourcing investícií.

plnenia 42,05 %. Konečná suma použitých
bola 14,1 milióna EUR, čo zodpovedá

3. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO
HOSPODÁRENIA

miere plnenia 61,8% z celkového objemu

Výsledok

viazaných rozpočtových prostriedkov.

za rok 2020 ( ) sa odhaduje vo výške

platobných rozpočtových prostriedkov

rozpočtového

hospodárenia

33

45,4 milióna EUR (59,3 milióna EUR v roku
Celkové plnenie rozpočtu v kapitole 31

2019) a po schválení správnou radou na

Operácie SRB je nižšie, ako sa plánovalo,

plenárnom zasadnutí v septembri 2021

z dôvodu viacerých faktorov. Pandémia

bude zahrnutý do rozpočtu na rok 2021.

COVID-19

viedla

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa

k tomu, že mnohé plánované aktivity

odpočíta od administratívnych príspevkov,

sa museli zrušiť alebo odložiť, napríklad

ktoré sa majú vybrať v roku N+2.

na

jednej

strane

veľké podujatia, ktoré bolo potrebné
zrušiť, a niektoré IT projekty, ktoré bolo

HLAVNÉ

potrebné odložiť na rok 2021, pretože pri

V ROKU 2020

získavaní požadovaných zdrojov došlo

► Preukázaná

DOSIAHNUTÉ

pohotovosť

sa

v oblasti vývoja aplikácií IT k mnohým

spôsobenými pandémiou COVID-19.

existujúcej

technickej

infraštruktúry

a kapacít IT, čo si v tejto oblasti vyžiadalo
menej

nákupov,

ako

sa

pôvodne

plánovalo v rozpočte.
Keďže

povaha

mimoriadnymi

vyrovnať

k ťažkostiam. Na druhej strane došlo
nárastom nákladovej efektívnosti využitím

s

VÝSLEDKY

okolnosťami

► Úspešný prechod na bezpapierové
spracovanie

všetkých

finančných

transakcií.
► Miera

plnenia

rozpočtu,

pokiaľ

ide o zaplatené prostriedky oproti

činností

uvedených

v kapitole 32 (Nepredvídané udalosti)32
je taká, že je ťažšie predpovedať plnenie
ako ostatné výdavkové položky, celkové
plnenie rozpočtu podľa tejto kapitoly
takisto skončilo na nižšej úrovni, ako sa
plánovalo. Nízka miera plnenia rozpočtu
je spôsobená nízkymi výdavkami na
konzultácie a odborné poradenské služby,
pretože SRB musela zvládnuť menej
potenciálnych prípadov riešenia krízových
situácií a sporov, ako sa predpokladalo.

konečnému rozpočtu, sa v roku 2020
zlepšila o 10,8 %, čo je nad cieľom
10 % (KPI 19: medziročné zlepšenie
miery plnenia rozpočtu, s vylúčením
kapitoly 32 Nepredvídané udalosti SRB).
► 97,4 % platieb sa uskutočnilo včas
(99 % v roku 2019), čo je viac ako
v

prípade

kľúčového

ukazovateľa

výkonnosti v roku 2020 s „cieľom 97 %
včasných úhrad faktúr“.
► Zavedenie

diferencovaných

rozpočtových prostriedkov v hlave 3,
v prípade potreby, z prevádzkových

Oblasti

výdavkov

sa

týkajú

štúdií

dôvodov a pre viacročné činnosti.

a poradenstva (t. j. nepredvídaných

► V roku 2020 66,11 % (2019: 64,72 %)

udalostí SRB) pri realizácii pracovného

administratívnych nákladov SRB bolo

programu

služieb

spojených so zamestnancami, zatiaľ

a súdnych sporov, vývoja IKT a údržby

čo 20,77 % (2019: 21,19 %) súviselo

prevádzkových

s inými významnými administratívnymi

podporu

SRB,
IT

právnych
riešení,

plánovania

a

najmä

na

rozhodovania

nákladmi (nájomné a IT podpora).

32

Povaha misie SRB je charakterizovaná vysokou mierou neistoty. Na tento účel bola vytvorená
kapitola 32 Nepredvídané udalosti SRB. Táto kapitola je určená na pokrytie výdavkov spojených
s riadením potenciálnych prípadov riešenia krízových situácií a sporov. Príslušné výdavky sa
neopakujú, ani nie sú predvídateľné a veľmi závisia od počtu potenciálnych prípadov, ktoré
sa vyskytnú v danom roku. SRB však musí byť vždy pripravená zvládnuť (potenciálnu) krízovú
situáciu, a preto musí zabezpečiť dostupnosť požadovaných finančných prostriedkov na účinné
a rýchle opatrenia na riešenie krízových situácií.

33

Podrobnosti o výsledku rozpočtového hospodárenia/výsledku rozpočtu sa nachádzajú
v konečnej účtovnej závierke za rok 2020 (pozri prílohu 6). Tieto budú uverejnené na webovom
sídle SRB v treťom štvrťroku 2021.
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► Okrem toho celkové prevádzkové

82,27 milióna EUR. Preto neexistujú

náklady na rok 2019 predstavovali

žiadne

čisté

aktíva

vyplývajúce

4,21 % z celkových nákladov, čo je

z administratívnych činností SRB.

ďalší pokles oproti roku 2019, keď
výška

prevádzkových

nákladov

V roku 2020 bolo 66,11 % (2019:

predstavovala 12,92 % z celkových

64,72

nákladov.

SRB

%)

administratívnych

spojených

so

nákladov

zamestnancami,

zatiaľ čo 20,77 % (2019: 21,19%) súviselo
s inými významnými administratívnymi

5.3.3. Konečná
účtovná závierka za
rok 2020

nákladmi (nájomné a IT podpora). Okrem
toho celkové prevádzkové náklady na
rok 2020 predstavovali 4,21 % z celkových
nákladov, čo je ďalší pokles oproti roku

Konečná účtovná závierka za rok 2020
odráža finančnú situáciu SRB k 31.
decembru 2020, výsledky jej operácií,
jej peňažné toky a zmeny čistých aktív
za daný rok v súlade s jej nariadením
o rozpočtových pravidlách a prijatými
účtovnými pravidlami, EÚ, ktoré schválil
účtovník Komisie.

príspevkov, administratívnych príspevkov
IPC

došlo

k

výraznému

nárastu

celkových aktív/pasív z 32,93 miliardy EUR
na 42,27 miliardy EUR. Nárast celkových
aktív možno vysvetliť zvýšením objemu
hotovosti

v

bankách

(6,89

miliardy

EUR) a čistým zvýšením celkovej sumy
investovanej

do

finančných

aktív

k dispozícii na predaj (2,43 miliardy EUR).
Príspevky

ex

ante

do

SRF

vybrané

v roku 2020 priniesli príjmy vo výške
8,41

miliardy

EUR.

Po

pridružených

oprávnených

na

týchto

udržanie

účtoch

národných

odpočítaní
výdavkov

prostriedkov
centrálnych

na

bánk

bol v roku 2017 výsledok hospodárenia
8,32 miliardy EUR, čím sa čisté aktíva SRB
zvýšili na 37,63 miliardy EUR.

účtovnej závierky za rok 2020 SRB
vyfakturovala a vyzbierala 68,85 milióna
EUR od bankových inštitúcií a použila
finančné

nahromadené
finančných
45,29

v
EUR.

celkových

prostriedky

predchádzajúcich

obdobiach

milióna

Na

vo

výške

vyrovnanie

administratívnych

a prevádzkových nákladov roka boli
príjmy z administratívnych príspevkov
vykázané

v

12,92

%

z

celkových

nákladov.
„Výkaz o finančnej situácii“ k 31. decembru
2020 a „Výkaz o finančnej výkonnosti“ za
rok 2020 možno nájsť v prílohe 6.

roku

2020

k dispozícii na webovom sídle SRB
v treťom štvrťroku 2021.

5.3.4. Verejné
obstarávanie
Ročný

plán

obstarávania

SRB

na

rok 2020 bol vypracovaný v súlade
so

všeobecnými

ustanoveniami

o obstarávaní obsiahnutými v nariadenie
o

rozpočtových

porovnaní

s

pravidlách
pôvodným

EÚ.

V

plánom

obstarávania bol jeden postup zrušený,
pretože bol zvolený iný prístup, zatiaľ čo
ďalší plánovaný postup bol odložený na
rok 2021.
Podrobný

popis

postupov

verejného

obstarávania na rok 2020 organizovaných
SRB je uvedený v prílohe 7 s uvedením

Na administratívnej stránke konečnej

nevyčerpané

predstavovala

Finančné výkazy SRB za rok 2020 budú

Na konci roka 2020, po výbere ex ante
a

2019, keď výška prevádzkových nákladov

vo

výške

postupov, ktoré boli udelené a prebiehali
od 1. januára do 31. decembra 2020.
Napriek

ťažkostiam

spôsobeným

pandémiou COVID-19 bola SRB schopná
úspešne obstarať všetky potrebné služby
a tovar požadované rôznymi útvarmi
počas celého roka, pričom boli uvedené
tieto hlavné body:
► v rámci otvoreného postupu, ktorý
sa začal v roku 2019, bolo úspešne
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udelených osem rámcových zmlúv

► Naďalej

sa

poskytovala

podpora

na poskytovanie analýzy finančných

v súvislosti s rôznymi memorandami

výkazov a účtovného poradenstva;

o porozumení a dohodami o úrovni

► na

základe

súťažného

konania

s rokovaniami o výbere bánk na
realizáciu platieb v EUR, predovšetkým
v rámci SEPA, boli úspešne udelené
štyri zmluvy o poskytovaní služieb;
► začalo

sa

49

rokovacích

konaní,

opätovne otvorených na základe zmlúv
alebo

s

Komisiou

a

inými

verejnými

subjektmi;
► pokračovalo
digitalizáciu

pričom sedem súťažných konaní bolo
SRB

poskytovaných služieb uzatvorených

sa

v

úsilí

postupov

o

ďalšiu

SRB,

napr.

testovanie používania kvalifikovaných
digitálnych podpisov, ktorých cieľom
je širšie využitie v roku 2021.

medziinštitucionálnych

rámcových zmlúv;

5.4. Riadenie
5.4.1. Interné právne
poradenstvo a súdne
spory
Právne

oddelenie

SRB

je

interným

horizontálnym oddelením SRB, ktoré
priamo podlieha podpredsedníctvu SRB.
Úloha právneho oddelenia SRB je dvojaká:
i) poskytuje interné právne poradenstvo
SRB všetkým útvarom; (ii) riadi súdne
konania pred európskymi súdmi. Pokiaľ
ide o úlohu právneho oddelenia, asistuje
SRB a všetkým oddeleniam riešenia
krízových situácií, ale aj iným útvarom,
ako sú interné horizontálne oddelenie,
ktoré

poskytuje

právne

poradenstvo

a pokrýva všetky hlavné aktivity a oblasti
zodpovednosti SRB.

pokračovalo v poskytovaní interného
poradenstva,

napríklad

v hlavných oblastiach plánovania riešenia
krízových

situácií,

nastavenia

MREL,

predpisov a príručiek, judikátov pri riešení
krízových situácií, záležitostí týkajúcich
sa

SRF,

medzinárodnej

spolupráce

a spolupráce medzi inštitúciami, ako aj
riadenia zdrojov. Právne oddelenie SRB
poskytovalo aj poradenstvo súvisiace
so

zavedením

rôznych

zmien

do

legislatívneho rámca.
Pokiaľ

ide

o

jeho

únie,

dvorom.

Členmi

právneho

oddelenia

sú spravidla vymenovaní zástupcovia
SRB. SRB taktiež zamestnáva externých
poradcov, ktorí jej pomáhajú v súdnych
sporoch. Právne oddelenie ako zástupca
SRB na súde navrhuje a pripravuje
písomné vyhlásenia požadované Súdnym
dvorom alebo dohliada na prípravu
týchto dokumentov externým právnym
zástupcom a pripravuje súvisiace ústne
pojednávania. Súdne spory prebiehajúce
na súdoch Súdneho dvora v roku 2020
zahŕňajú:
1.117 žalôb týkajúcich sa rozhodnutí
prijatých v súvislosti s riešením krízovej
situácie BPE, ktoré podali bývalí akcionári
sa prejednáva na Všeobecnom súde
a Súdnom dvore.
► 101 prípadov sa týka rozhodnutia SRB
o riešení krízových situácií. Z týchto
prípadov Všeobecný súd identifikoval
a vybral šesť pilotných, z ktorých päť
sa týkalo SRB v roli obžalovaného
(v šiestom prípade SRB vystupuje
ako vedľajší účastník konania), aby sa
pokračovalo v druhom kole písomnej
časti konania a ústneho vypočutia.
Pokiaľ ide o zostávajúce prípady,
boli pozastavené až do konečného

úlohu

riadenia

súdnych konaní pred Súdnym dvorom
Európskej

pred Všeobecným súdom a Súdnym

a veritelia banky, okrem iného voči SRB,

V roku 2020 právne oddelenie SRB
právneho

je zodpovedné za zastupovanie SRB

právne

oddelenie

rozhodnutia v týchto šiestich pilotných
prípadoch; Jeden zo šiestich pilotných
prípadov vyhlásil Všeobecný súd za
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neprípustný a aktuálne je predmetom

Všeobecný súd zrušil rozhodnutie,

odvolania na Súdnom dvore.

pokiaľ ide o žalobcov. SRB v súvislosti

► Tri prípady sa týkajú rozhodnutia SRB
nevykonať konečné Ocenenie 2. Jeden
z týchto prípadov je aktuálne v konaní
pred Všeobecným súdom. Zvyšné dva
vyhlásil Všeobecný súd za neprípustné
a aktuálne sú predmetom odvolania
na Súdnom dvore.
► Sedem prípadov sa týka rozhodnutia
SRB, v ktorom sa určuje, či odškodní
dotknutých akcionárov a veriteľov.
Jeden prípad Všeobecný súd vyhlásil
za neprípustný. Zostávajúce prípady
sú v súčasnosti prejednávané na
Všeobecnom súde;
► Päť právnych žalôb sa týka rozhodnutí
prijatých SRB na základe prístupu
verejnosti k dokumentom a/alebo
režimu prístupu k dokumentom podľa
nariadenia (EÚ) 806/2014 a nariadenia
(ES)

1049/2001.

V

súčasnosti

sú

prejednávané na Všeobecnom súde;
► SRB

podala

jeden

prípad

proti

rozhodnutiu európskeho dozorného
úradníka

pre

ochranu

údajov,

v ktorom sa konštatovalo, že SRB
porušila
v

pravidlá

kontexte

ochrany

postupu

údajov

„práva

na

vypočutie“, ktorý sa uskutočnil v rámci
prípravy

rozhodnutia

určujúceho,

či odškodniť dotknutých akcionárov
a veriteľov. Tento prípad je aktuálne
v konaní pred Všeobecným súdom.
2. 56 súdnych konaní týkajúcich sa
výpočtu ex ante príspevkov do SRF
podali banky voči SRB. Komisia okrem
toho podala jedno odvolanie a SRB
podala tri odvolania proti rozhodnutiam
Všeobecného súdu týkajúcich sa ex ante
príspevkov. Konkrétne:

s týmito tromi žalobcami následne
prijala nové rozhodnutie o ex ante
príspevkoch na rok 2016. Tí istí
traja žalobcovia znovu napadli nové
rozhodnutie o ex ante príspevkoch
na rok 2016 na Všeobecnom súde.
Tieto tri súdne konania aktuálne
prebiehajú;
► 3 súdne konania boli podané voči
rozhodnutiu o ex ante príspevkoch na
rok 2017. V septembri 2020 Všeobecný
súd zrušil rozhodnutie, pokiaľ ide
o žalobcov, z dôvodu procesných
chýb

a

porušenia

odôvodnenia.

povinnosti

Všeobecný

súd

vo

veci T-411/1734 takisto mimochodom
zistil,

že

delegované

nariadenie

Komisie (EÚ) 2015/63 je čiastočne
nezákonné,

pretože

metodika

stanovená v existujúcom právnom
rámci na jednej strane vyžaduje, aby
sa SRB opierala o dôverné údaje
inštitúcií a na druhej strane bráni SRB
v zverejňovaní týchto údajov. Komisia
a SRB podali proti tomuto rozsudku
odvolanie na Súdny dvor. SRB podala
odvolanie

aj

proti

ďalším

dvom

rozsudkom súvisiacim s rozhodnutím
o ex ante príspevkoch na rok 2017.
Na

Súdnom

dvore

v

súčasnosti

prebiehajú štyri odvolania;
► Päť súdnych konaní bolo podaných
voči rozhodnutiu o ex ante príspevkoch
na rok 2018 a aktuálne sú v konaní
pred Všeobecným súdom;
► jedna

žaloba

bola

podaná

vo

vzťahu k náhrade časti príspevkov
zaplatených v roku 2018 a príspevkov
zaplatených

v

roku

2015.

Túto

žalobu Všeobecný súd v januári 2021
zamietol;

► 12 súdnych konaní bolo podaných voči

► 11 súdnych konaní bolo podaných voči

rozhodnutiu o ex ante príspevkoch na

rozhodnutiu o ex ante príspevkoch na

rok 2016. Jedno z nich bolo stiahnuté

rok 2019 a aktuálne sú v konaní pred

a osem prípadov bolo zamietnutých,

Všeobecným súdom.

pričom v prípade dvoch z nich bolo
podané odvolanie na Súdny dvor.
Jedno odvolanie Súdny dvor zamietol
a

druhé

prebieha.

34

odvolanie
V

troch

v

súčasnosti
prípadoch

► 19 súdnych konaní boli podaných voči
rozhodnutiu o ex ante príspevkoch na
rok 2020 a aktuálne sú v konaní pred
Všeobecným súdom;

Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2020, Landesbank Baden-Württemberg/Jednotná
rada pre riešenie krízových situácií, vec T-411/17, ECLI:EU:T:2020:435.

55

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií I Výročná správa za rok 2020

3.

týkajú

V roku 2020 sa tím zameral na revíziu

rozhodnutia SRB neprijať schému riešenia

Dve

súdne

konania

sa

rámca pre etiku a dodržiavania predpisov

krízových situácií vo vzťahu k ABLV Bank,

SRB vrátane nového etického kódexu,

AS, podané samotnou bankou a jedným

ktorý

z jej bývalých akcionárov. Jeden prípad

odzrkadľoval

vyhlásil Všeobecný súd za neprípustný

postupy EÚ a hlavné potenciálne výzvy,

a aktuálne je predmetom odvolania

ktorým SRB pri dosahovaní rastu čelí.

na Súdnom dvore. Druhý je aktuálne

Rámec posilňuje úlohu referenta ECO

v konaní pred Všeobecným súdom.

prostredníctvom

bol

nástrojov
a

modernizovaný
súčasné

na

tak,

aby

inštitucionálne

širšieho

súboru

vykonávanie

hodnotení

4. Na Všeobecnom súde prebieha právne

rizík

konanie týkajúce sa rozhodnutia SRB

platných

monitorovanie

neprijať systém riešenia krízových situácií

informovanosť o nových pravidlách, tím

vo vzťahu k PNB Banka podané bankou

vyvinul a uviedol do prevádzky sériu

a jej akcionármi.

inovatívnych online kampaní a materiálov

pravidiel.

dodržiavania

Aby

sa

zvýšila

prispôsobených situácii práce na diaľku
z dôvodu pandémie COVID-19 vrátane

5.4.2. Sekretariát
SRB

online školení, hashtagov a (online)
kampaní

s

plagátmi/bannermi,

kladených

otázok,

často

bulletinov/kartičiek,

poskytoval

aktualizovaných zdrojov na intranetovej

usmernenia k rozhodovaciemu procesu

stránke týkajúcej sa zhody a online kvízov.

Sekretariát

SRB

naďalej

SRB a k záležitostiam riadenia. Podporil
cyklus

plánovania

situácií

a

procesy

vrátane

kontaktu

riešenia

súvisiace

s

krízových

rozhodovacie

udržiavania

vnútroštátnymi

úzkeho
orgánmi

Tím

SRB

pre

posudzovanie

zhody

prispel aj k revízii ostatných politík
SRB a zodpovedal za zriadenie nového
nástroja verejnej agendy SRB.

pre riešenie krízových situácií a inými
inštitúciami a orgánmi EÚ zapojenými

Okrem týchto pracovných oblastí sa nový

do rozhodovania SRB. SRB okrem toho

tím SRB pre posudzovanie zhody naďalej

prijala zrevidovaný rokovací poriadok

zaoberal

každodennejšími

rady na svojich plenárnych a výkonných

napríklad:

poskytovanie

zasadnutiach

revidovaného

zamestnancom, riadiace a obchodné

kódexu správania. Sekretariát celkovo

oblasti; prijatie pozícií zhody k žiadostiam

zorganizoval 41 osobných stretnutí a 285

o

písomných

zisťovanie

vrátane

postupov

jednotnej

rady

autorizáciu;

vedenie

faktov;

úlohami,

poradenstva

cvičení

na

monitorovanie

v jej rôznych zloženiach. Okrem toho

podávania správ zamestnancov a riadenie

zorganizoval 12 osobitných plenárnych

rizík

zasadnutí

venovaných

pravidelne spolupracuje s príslušnými

súvisiacim

s

záležitostiam

vypuknutím

pandémie

dodržiavania

predpisov.

Takisto

zainteresovanými stranami v kontexte

COVID-19.

etickej siete.

5.4.3. Dodržiavanie
predpisov

5.4.4. Úradníčka pre
ochranu údajov

V priebehu roku 2020 SRB dokončila

Portfólio úradníčky pre ochranu údajov

reštrukturalizáciu

SRB a jej tímu bolo do roku 2020 do

svojej

funkcie

dodržiavania predpisov so zriadením

určitej

nového, nezávislého tímu na riaditeľstve

regulačnými zmenami a vylepšenými

predsedníčky.

normami

Nový

tím

pozostáva

miery

stále

charakterizované

zavedenými

všeobecným

pre

nariadením o ochrane údajov (GDPR)

etiku a dodržiavanie predpisov (ECO),

a nariadením (EÚ) 2018/1725, ktoré sa

ktorého podporujú dvaja špecializovaní

uplatňuje na inštitúcie, orgány a agentúry

zamestnanci na plný úväzok.

EÚ. Platné nariadenie vyžaduje najmä

z

novovymenovaného

referenta
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určité predbežné opatrenia a záruky,

Mandát na funkciu vnútorného auditu

ak

SRB

sa

osobné

údaje

prenášajú

do

vychádza

zo

SRMR,

nariadenia

tretích krajín, na ktoré sa nevzťahuje

o rozpočtových pravidlách SRB a je ďalej

európske nariadenie, a ktoré neponúkajú

vymedzený v charte vnútorného auditu,

rovnocennú regulačnú normu týkajúcu sa

kde je okrem iného obsiahnuté vymedzenie

práv a slobôd tých, ktorých osobné údaje

princípov

sa spracúvajú.

zodpovednosti a právomoci. V súlade

nezávislosti

a

objektívnosti,

s touto chartou sa pri vnútornom audite
Úrad pre ochranu údajov SRB na tento

podávajú správy o výsledkoch jednotnej

účel v roku 2020 koordinoval mapovanie

rade v rámci jej výkonných zasadnutí.

SRB týkajúce sa všetkých prenosov tretích

Okrem toho vnútorný audit aspoň raz

krajín a prenosov do medzinárodných

ročne podáva správu o svojej výkonnosti,

organizácií na základe žiadosti európskeho

hlavných záveroch z auditov a stave zistení

dozorného

ochranu

auditu jednotnej rade v rámci jej výkonných

všetkým

a plenárnych zasadnutí.

údajov

úradníka

(EDPS)

inštitúciám,

pre

adresovanej

orgánom

a

agentúram

Európskej únie. Úrad pre ochranu údajov

V roku 2020 sa interný audit zameral na

poskytol

štyri audity vierohodnosti:

na

požiadanie

všeobecné

usmernenie a individuálne poradenstvo
o tom, ako vykladať a dodržiavať príkaz

► dokončili

sa

audity

procesov

na

EDPS poskytnúť podrobné informácie

sfunkčnenie fondu35 (SRF), riadenia

o činnostiach SRB v oblasti spracovania

zmlúv a procesu návrhu politiky

osobných údajov, ktoré zahŕňajú prenosy

riešenia krízových situácií,

osobných

údajov

do

tretích

krajín

a medzinárodných organizácií. Pokiaľ ide
o budúcnosť, úrad pre ochranu údajov
SRB bude ako správca údajov pomáhať
SRB pri vykonávaní odporúčaní EDPS
v tejto záležitosti, ktoré sa očakávajú
v roku 2021.

v

roku

2020

koordinovať

analýzu a reakciu na EDPS v súvislosti
s

niektorými

sťažnosťami

externých

jednotlivcov na EDPS.

audit

organizačnú
uistenia,

posilňuje

hodnotu

poradenstva

a

chráni

poskytovaním
a

poznatkov,

ktoré sú objektívne a založené na
rizikách. Prostredníctvom svojich správ
a odporúčaní pomáha vnútorný audit
SRB dosiahnuť svoje ciele tým, že
prináša

systematický,

disciplinovaný

prístup k hodnoteniu a zlepšovaniu
efektívnosti

procesov

kontroly a správy.

35

podávania správ.
Vnútorný audit okrem toho vykonal
poradenskú činnosť, v rámci ktorej radil
a organizácie.
V rámci vnútorného auditu sa monitoruje
vykonávanie

odporúčaní

vierohodnosti

z

auditov

prostredníctvom

následných auditov. V roku 2020 vnútorný

5.4.5. Vnútorný audit
Vnútorný

bolo na konci roka v záverečnej fáze

manažmentu SRB v oblasti riadenia

Okrem toho musel úrad pre ochranu
údajov

► audit operácií IKT: riadenie zmien

riadenia

rizík,

audit nadviazal na predchádzajúce audity
obstarávania, projektového manažmentu
pripravenosti

na

krízu,

outsourcingu

investícií fondu, outsourcingu a využívania
konzultantov a plánovania riešenia.

STAV ODPORÚČANÍ VNÚTORNÉHO
AUDITU
V roku 2020 interný audit vydal 21
odporúčaní, ku ktorým vedenie pripravilo
akčné plány. Vrátane odporúčaní z auditov
z minulých rokov zostalo 33 odporúčaní,
z ktorých osem bolo prioritou, na konci
roka otvorených.

Procesy vyplývajúce z rôznych činností fondu a zahŕňajúce tímy pre investície, príspevky
a financovanie, financie a účtovníctvo.
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V odporúčaniach s vysokou prioritou

V roku 2020 ECA zverejnil aj osobitnú

sa

správu37

uvádza,

že

je

potrebné

naďalej

zlepšovať oblasti riadenia, plánovania

o

podmienených

záväzkoch

z roka 2019 s dvomi odporúčaniami:

a monitorovania a zabezpečovať kvalitu
v priebehu celého procesu.

► Vzhľadom

na

Súdneho

nedávne

dvora

a

rozsudky

Všeobecného

Z 18 prijatých odporúčaní bolo päť v roku

súdu a akýkoľvek ďalší vývoj by SRB

2020 úplne uzavretých.

mala

prehodnotiť

riziko

všetkých

prebiehajúcich konaní voči svojim
rozhodnutiam o ex ante príspevkoch

5.4.6. Externý audit
Každý

rok

ročná

účtovná

do SRF a posúdiť všetky nové súdne

závierka

podlieha auditu nezávislým externým
audítorom. V roku 2020 externý audítor
vydal svoju audítorskú správu bez výhrad
o spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky
SRB za rok 2019.

konania.
► SRB by mala zvážiť všetky právne
prípady týkajúce sa jej konečnej
účtovnej závierky, aby sa zabezpečilo,
že poskytujú reálny a pravdivý obraz.
To zahŕňa všetky informácie, ktoré
by mohli viesť k odlivu ekonomických

Európsky dvor audítorov (ECA) okrem
toho podáva správu o ročnej účtovnej
závierke SRB, ktorá zahŕňa predloženie
vyhlásenia o vierohodnosti, pokiaľ ide
o spoľahlivosť ročnej účtovnej závierky
a zákonnosť a správnosť príslušných
transakcií SRB.
V roku 2020 ECA uverejnil svoju audítorskú
správu o ročnej účtovnej závierke SRB za
rozpočtový rok 2019.( ). Jediná oblasť,
36

v ktorej vyzval SRB na zlepšenie, bola

zdrojov, ako sú vnútroštátne konania
proti

vykonávaniu

rozhodnutí

o schválených schémach riešenia
krízových situácií.

5.4.7. Normy
vnútornej kontroly
Normy vnútornej kontroly (ICS) špecifikujú
očakávania a požiadavky na vytvorenie
efektívneho systému vnútorných kontrol,

nasledujúca:

ktorý by poskytoval primerané záruky na

► V súlade s článkom 8 rokovacieho

normy boli vypracované v súlade s ICS

dosiahnutie cieľov SRB. Tieto kontrolné

poriadku Jednotnej rady pre riešenie
krízových situácií na jej plenárnom
zasadnutí

(SRB/PS/2015/9)

každom

plenárnom

vypracuje

súhrn

sa

na

zasadnutí

rokovaní

pod

vedením predsedu a po schválení
ho predseda podpíše. Zistili sme,
že

súhrn

rokovaní

rady

na

jej

plenárnom zasadnutí v rokoch 2018
a 2019 nebol podpísaný. Od začiatku
roka 2020 však SRB už zmenila svoje
postupy týkajúce sa potreby, aby
zápisnice z plenárnych zasadnutí boli

Komisie, ktoré sú založené na normách
medzinárodného Výboru sponzorských
organizácií.

Normy

sa

vzťahujú

na

oblasti poslania a hodnôt, operácie,
zdroje a kontrolné činnosti, plánovanie,
podávanie správ a komunikáciu, riadenie
rizika a postupy hodnotenia a auditu.
Každú normu tvorí niekoľko požiadaviek,
ktoré sa majú splniť.
Vzhľadom

na

neustály

rast

veľkosti

organizácie je dôležité neustále vyvíjať
tento rámec.

podpísané predsedom.

36

Výročná správa o agentúrach EÚ za finančný rok 2019 (https://www.eca.europa.eu/en/Pages/
DocItem.aspx?did=51302).

37

Správa o akýchkoľvek podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako Jednotná
rada pre riešenie krízových situácií, Rada alebo Komisia plnili svoje úlohy podľa
nariadenia za rozpočtový rok 2019 (https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.
aspx?did=%7b28E29E37-D534-4F2F-8A3D-2B97E0F7AA04%7d).
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► V

roku

2020

vykonala

SRB

riadiaceho

tímu

a

zabezpečenie

štvrťročné kontroly, aby overila stav

dohľadu nad systémom vnútornej

implementácie jednotlivých ICS v SRB.

kontroly zo strany rady.

Rámec zahŕňa 16 ICS nevyhnutných na
vymedzenie rámca vnútornej kontroly,
na posilnenie jasnej zodpovednosti

► SRB vykonala svoje hodnotenie rizika
a uzavrela register rizík, pre ktorý sa
v súčasnosti pripravujú akčné plány.
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6

Odvolací výbor

59
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V súlade s článkom 85 ods. 1 SRMR v roku

zverejnenie dokumentov týkajúcich sa

2015 SRB zriadila odvolací výbor na účely

rôznych tém: riešenie krízovej situácie

rozhodovania o odvolaniach podaných

banky

proti niektorým rozhodnutiam vydaným

o postupe obstarávania a dokumenty

SRB, napríklad týkajúcich sa určenia

vydané vzhľadom na pandémiu ochorenia

MREL,

COVID-19,

prekážok

situácií,

riešenia

krízových

zjednodušených

povinností

Banco

Popular,

ktorá

dokumenty

zasiahla

Európu

začiatkom marca 2020.

niektorých inštitúcií, rozhodnutí prijatých
radou vzhľadom na žiadosti o prístup

Po

verejnosti k dokumentom a príspevkov

rozhodnutia,

týchto

odvolaniach

inštitúcií na administratívne výdavky rady.

zamietol, alebo vrátil rozhodnutie, proti

Odvolací výbor má päť členov a dvoch

ktorému bolo podané odvolanie, rade na

náhradníkov, ktorých mandáty sú úplne

preskúmanie. Všetky rozhodnutia výboru

nezávislé od rady.

sú zverejnené na webovom sídle SRB

ktorými

výbor
buď

vydal

prípady

anonymizovaným spôsobom, pričom sa
Odvolací výbor začal fungovať 1. januára

chráni identita strán a dôvernosť citlivých

2016

informácií.

na

prvé

päťročné

obdobie.

SRB na svojom výkonnom zasadnutí
16. septembra 2020 rozhodla o predĺžení

Odvolací výbor sa navyše vzhľadom na

mandátu

odvolacieho

praktické skúsenosti získané od nástupu

výboru. Odvolací výbor 9. novembra

do funkcie v januári 2016 rozhodol, že

2020 následne rozhodol v prospech

v priebehu roka 2020 zreviduje svoj

opätovného zvolenia svojho súčasného

rokovací poriadok a začiatkom septembra

predsedu a podpredsedu do svojich

2020 bol prijatý nový dokument.

piatich

členov

funkcií. Súčasných dvoch náhradníkov
vymenovala SRB v roku 2019 na základe

Odvolací výbor v jeho činnosti podporuje

verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu.

sekretariát,

ktorý

zároveň

vykonáva

nezávislé úlohy ako úrad pre ochranu
V priebehu roka 2020 sa odvolací výbor

údajov SRB. Sekretariát pokrýva rôzne

zaoberal odvolaniami proti potvrdzujúcim

aspekty od riadenia prípadov až po

rozhodnutiam,

operačnú podporu členov.

ktoré

vydala

rada

a ktorými zamietla čiastočné alebo úplné
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Vyhlásenie
o vierohodnosti

61

62

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií I Výročná správa za rok 2020

Podpísaná Elke König, predsedníčka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, vo
svojej úlohe povoľujúceho úradníka:
Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto správe podávajú pravdivý a presný obraz38.
Vyhlasujem, že mám primeranú istotu, že zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto
správe boli použité na určený účel a v súlade so zásadami riadneho finančného
hospodárenia a že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide
o zákonnosť a správnosť príslušných transakcií.
Potvrdzujem, že mi nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by mohla poškodiť záujmy
Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií.
Toto primerané uistenie sa zakladá na mojom vlastnom úsudku a informáciách,
ktoré mám k dispozícii, napríklad výsledky sebahodnotenia a ex post overení kontroly
vykonaných v priebehu roka.
V Bruseli 18 júna 2021
Elke König

Predsedníčka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

38

Reálny obraz v tomto kontexte znamená spoľahlivý, úplný a správny obraz situácie v príslušnom
útvare.

Prílohy

64

Príloha 1: Organizačná štruktúra1

Riaditeľstvo predsedu

Jan Reinder
DE CARPENTIER

Sebastiano
LAVIOLA

Jesús
SAURINA SALAS

Boštjan
JAZBEC

Pedro
MACHADO

Riaditeľ pre jednotný fond na
riešenie krízových situácií
bánk, právne a podnikové
služby

Riaditeľ pre politiku
riešenia krízových
situácií a
spolupráce

Riaditeľ pre plánovanie
a rozhodovanie
v súvislosti s riešením
krízových situácií

Riaditeľ pre plánovanie
a rozhodovanie
v súvislosti s riešením
krízových situácií

Riaditeľ pre plánovanie
a rozhodovanie
v súvislosti s riešením
krízových situácií

Riaditeľstvo E

Riaditeľstvo B

Riaditeľstvo C

• Sekretariát SRB
- Úrad vnútornej
kontroly

• Stratégia, procesy
a metodika riešenia
krízových situácií

• Rakúsko
Chorvátsko
Fínsko

• Taliansko
Slovensko
Unicredit Group

• Stratégia, medzinárodné
vzťahy a komunikácia

• Zdroje
- HR
- Oddelenie financií
a verejného
obstarávania

• Spolupráca so
zainteresovanými
stranami

• Nemecko Deutsche
Bank

• Podnikové služby a IKT
- IKT
- Priestory

• Taktický tím pre
riešenie krízových
situácií

• Cyprus
Francúzsko
Grécko
BNP Paribas
Groupe Crédit Agricole
Société Générale

• Tím pre vnútorný
audit
• Účtovný tím
• Odvolací výbor, tím pre
ochranu údajov
a posudzovanie zhody

• Príspevky a financovanie
• Právne služby

1

Riaditeľstvo A

• Jednotný fond na riešenie
krízových situácií
Investície

• Finančná stabilita
a ekonomická analýza

Tím pre
kontroly na mieste
• Bulharsko
Francúzsko
Luxembursko
Slovinsko
Groupe BPCE

• Estónsko
Nemecko
Lotyšsko Litva
Malta
Portugalsko
• Úrad plánovania
riešenia krízových
situácií

Riaditeľstvo D
• Belgicko
Španielsko
Santander
CCP
• Belgicko
Nemecko
Írsko
Luxembursko
HSBC
• Španielsko
Holandsko
ING Group

Koncový @EU_SRB
dátum je štvrtok https://srb.europa.eu/
31. decembra 2020. Aktualizovaná organizačná schéma po realokácii portfólií bola uverejnená 16. marca 2021 na webovom sídle SRB: https://srb.europa.eu/sites/default/files/
srb_organisation_chart_external_16_march_2021_final_final.pdf
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Elke
KÖNIG

Členovia rady

Podpredseda

03-2021

Predsedníčka
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Príloha 2: Výročná správa
o prístupe verejnosti
k dokumentom v roku 2020
SRB v roku 2019 dostala 88 počiatoč-

► ochrana verejného záujmu, pokiaľ

ných žiadostí a 14 opakovaných žiadostí

ide

týkajúcich sa dokumentov SRB. Väčšina

hospodársku

žiadostí sa vzťahovala na rozhodnutie

členského štátu [(článok 4 ods. 1

SRB týkajúce sa riešenia krízovej situácie

písm. a) (štvrtá zarážka) nariadenia

banky Banco Popular Español, S.A. Veľké

o transparentnosti)],

množstvo

žiadostí

sa

pritom

týkalo

rovnakých dokumentov.

tov, ktoré neexistujú alebo nie sú vo
vlastníctve SRB. SRB o tom informovala
žiadateľov. Vo všetkých týchto prípadoch
SRB udelila čiastočný prístup k požadovaným dokumentom, pretože sprístupnenie
úplných informácií by poškodilo záujmy
chránené podľa článku 4 nariadenia
o transparentnosti.

menovú

politiku

alebo

Únie

alebo

právnickej

duševného

osoby

vlastníctva

vrátane

[(článok

4

ods. 2 (prvá zarážka) nariadenia
o transparentnosti)],
► ochrana súkromia a integrity jednotlivca (článok 4 ods. 1 písm. b)
nariadenia o transparentnosti),
► ochrana
rovaní

účelu
a

inšpekcií,

auditov

vyšet-

[(článok

4

ods. 2 (tretia zarážka) nariadenia
o transparentnosti)],

SRB pri svojich rozhodnutiach o čiasprístupe

finančnú,

► ochrana obchodných záujmov fyzickej
alebo

Väčšina prípadov sa týkala dokumen-

točnom

o

alebo

odmietnutí

vychádzala z nasledujúcich výnimiek pre
zverejňovanie dokumentov uvedených
v nariadení o transparentnosti:

► ochrana
(článok

rozhodovacieho
4

ods.

o transparentnosti).

3

procesu
nariadenia
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Príloha 3: Plnenie rozpočtu na rok 2020
HLAVA I: VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
Rozpočtový
riadok

Opis rozpočtového riadku

Rozpočtovaná
suma viazaných
rozpočtových
prostriedkov (1)

Suma realizovaných
viazaných
výdavkov (2)

% viazaných
výdavkov (2)/(1)

Rozpočtovaná
suma vyčlenená
na platby (3)

Suma realizovaných platieb
(4)

% uhradených platieb
(4)/(3)

Prenesené
nesplatené
záväzky (C8)
(2) – (4)

ZRUŠENÉ
SUMY (1) – (2)

Základné mzdy

28 890 500

28 069 126,40

97,16 %

28 890 500

28 069 126,40

97,16 %

0

821 373,60

A-1101

Rodinné prídavky

2 470 000

2 281 636,72

92,37 %

2 470 000

2 281 636,72

92,37 %

0

188 363,28

A-1102

Príspevky na expatriáciu
a pobyt v zahraničí

3 700 000

3 627 012,53

98,03 %

3 700 000

3 627 012,53

98,03 %

0

72 987,47

A-110

Súčet:

35 060 500

33 977 775,65

96,91 %

35 060 500

33 977 775,65

96,91 %

0

1 082 724,35

A-1111

Vyslaní národní experti

1 640 000

1 090 822,71

66,51 %

1 640 000

1 090 822,71

66,51 %

0

549 177,29

A-1112

Stážisti

147 000

117 194,88

79,72 %

147 000

117 194,88

79,72 %

0

29 805,12

A-111

Súčet:

1 787 000

1 208 017,59

67,60 %

1 787 000

1 208 017,59

67,60 %

0

578 982,41

A-1130

Zdravotné poistenie

1 650 000

959 836,69

58,17 %

1 650 000

959 836,69

58,17 %

0

690 163,31

A-1131

Poistenie
proti
úrazom
a chorobám z povolania

208 000

107 708,20

51,78 %

208 000

107 708,20

51,78 %

0

100 291,80

A-1132

Poistenie v nezamestnanosti

340 000

334 666,08

98,43 %

340 000

334 666,08

98,43 %

0

5 333,92

A-1133

Vytvorenie alebo udržiavanie
dôchodkových práv

5 430 000

5 250 971,24

96,70 %

5 430 000

5 250 971,24

96,70 %

0

179 028,76

A-113

Súčet:

7 628 000

6 653 182,21

87,22 %

7 628 000

6 653 182,21

87,22 %

0

974 817,79

A-1140

Príspevky pri narodení dieťaťa
a príspevky v prípade úmrtia

37 000

36 565,42

98,83 %

37 000

36 565,42

98,83 %

0

434,58

A-1141

Cestovné výdavky na ročnú
dovolenku

470 000

444 378,73

+ 94,55 %

470 000

444 378,73

94,55 %

0

25 621,27

A-1142

Práca na zmeny a pracovná
pohotovosť

40 000

39 132,56

97,83 %

40 000

39 132,56

97,83 %

0

867,44

A-1149

Iné príspevky a dotácie

60 000

56 298,51

93,83 %

60 000

56 298,51

93,83 %

0

3 701,49

A-114

Súčet:

607 000

576 375,22

94,95 %

607 000

576 375,22

94,95 %

0

30 624,78

A-1150

Nadčasy

0

0

0%

0

0

0%

0

0

A-115

Súčet:

0

0

0%

0

0

0%

0

0

A-1200

Výdavky
na
prijímanie
zamestnancov
do
zamestnania

154 000

102 460,98

66,53 %

154 000

92 720,98

60,21 %

9 740

51 539,02
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A-1100

Rozpočtový

Opis rozpočtového riadku

Suma realizovaných
viazaných
výdavkov (2)

% viazaných
výdavkov (2)/(1)

Rozpočtovaná
suma vyčlenená
na platby (3)

Suma realizovaných platieb
(4)

% uhradených platieb
(4)/(3)

Prenesené
nesplatené
záväzky (C8)
(2) – (4)

ZRUŠENÉ
SUMY (1) – (2)

A-1201

Príspevky
na
usídlenie/
presídlenie, denné diéty,
výdavky
na
sťahovanie
a cestovné výdavky

1 260 000

787 758,61

+ 62,52 %

1 260 000

787 758,61

62,52 %

0

472 241,39

A-120

Súčet:

1 414 000

890 219,59

62,96 %

1 414 000

880 479,59

62,27 %

9 740

523 780,41

A-1300

Výdavky na služobné cesty,
cestovné výdavky a ostatné
vedľajšie výdavky

20 000

1 160,88

5,80 %

20 000

1 160,88

5,80 %

0

18 839,12

A-130

Súčet:

20 000

1 160,88

5,80 %

20 000

1 160,88

5,80 %

0

18 839,12

A-1400

Reštaurácie a jedálne

10 000

10 000

100,00 %

10 000

9 000

90,00 %

1 000

0

A-140

Súčet:

10 000

10 000

100,00 %

10 000

9 000

90,00 %

1 000

0

A-1410

Lekárska služba

95 000

95 000

100,00 %

95 000

48 128

50,66 %

46 872

0

A-141

Súčet:

95 000

95 000

100,00 %

95 000

48 128

50,66 %

46 872

0

A-1420

Sociálne
vzťahy
zamestnancami

45 000

8 875,20

19,72 %

45 000

8 635,20

19,19 %

240

36 124,80

A-1421

Osobitné
príspevky
pre
zdravotne postihnuté osoby
a osobitná výpomoc

0

0

0%

0

0

0%

0

0

A-1422

Predškolské
zariadenia

1 001 000

988 512,30

98,75 %

1 001 000

913 339,80

91,24 %

75 172,50

12 487,70

A-142

Súčet:

1 046 000

997 387,50

95,35 %

1 046 000

921 975

88,14 %

75 412,50

48 612,50

A-1500

Ďalšie vzdelávanie a jazykové
kurzy pre zamestnancov

483 000

233 808,71

48,41 %

483 000

216 282,83

44,78 %

17 525,88

249 191,29

A-150

Súčet:

483 000

233 808,71

48,41 %

483 000

216 282,83

44,78 %

17 525,88

249 191,29

A-1600

Administratívna pomoc od
inštitúcií Spoločenstva

628 000

592 308

94,32 %

628 000

493 013,60

78,51 %

99 294,40

35 692

A-1601

Dočasné služby

1 250 000

1 031 352

82,51 %

1 250 000

914 757,94

73,18 %

116 594,06

218 648

A-160

Súčet:

1 878 000

1 623 660

86,46 %

1 878 000

1 407 771,54

74,96 %

215 888,46

254 340

A-1700

Výdavky na reprezentáciu

1 000

1 000

100,00 %

1 000

0

0%

1 000

0

A-170

Súčet:

1 000

1 000

100,00 %

1 000

0

0%

1 000

0

50 029 500

46 267 587,35

92,48 %

50 029 500

45 900 148,51

91,75 %

367 438,84

3 761 912,65

HLAVA 1 SÚČET

a

medzi

školské
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riadok

Rozpočtovaná
suma viazaných
rozpočtových
prostriedkov (1)

67

Rozpočtový
riadok

Opis rozpočtového riadku
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HLAVA II: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
Rozpočtovaná
suma viazaných
rozpočtových
prostriedkov (1)

Suma realizovaných
viazaných
výdavkov (2)

% viazaných
výdavkov (2)/(1)

Rozpočtovaná
suma vyčlenená
na platby (3)

Suma realizovaných platieb
(4)

% uhradených
platieb (4)/
(3)

Prenesené
nesplatené
záväzky (C8)
(2) – (4)

ZRUŠENÉ
SUMY (1) – (2)

Náklady na prenájom

3 142 997,55

3 079 383,73

97,98 %

3 142 997,55

3 079 383,73

97,98 %

0

63 613,82

A-200

Súčet:

3 142 997,55

3 079 383,73

97,98 %

3 142 997,55

3 079 383,73

97,98 %

0

63 613,82

A-2010

Poistenie

7 000

5 500

78,57 %

7 000

4 400

62,86 %

1 100

1 500

A-201

Súčet:

7 000

5 500

78,57 %

7 000

4 400

62,86 %

1 100

1 500

A-2020

Údržba a upratovanie

650 000

650 000

100,00 %

650 000

590 200

90,80 %

59 800

0

A-202

Súčet:

650 000

650 000

100,00 %

650 000

590 200

90,80 %

59 800

0

A-2030

Voda,
plyn,
vykurovanie

210 000

145 000

69,05 %

210 000

116 000

55,24 %

29 000

65 000

A-203

Súčet:

210 000

145 000

69,05 %

210 000

116 000

55,24 %

29 000

65 000

A-2040

Zariadenie priestorov

150 000

42 087,78

28,06 %

150 000

39 087,78

26,06 %

3 000

107 912,22

A-204

Súčet:

150 000

42 087,78

28,06 %

150 000

39 087,78

26,06 %

3 000

107 912,22

A-2050

Bezpečnosť a dohľad nad
budovou

1 100 000

1 043 052,80

94,82 %

1 100 000

1 026 733,63

93,34 %

16 319,17

56 947,20

A-205

Súčet:

1 100 000

1 043 052,80

94,82 %

1 100 000

1 026 733,63

93,34 %

16 319,17

56 947,20

A-2100

IKT zariadenia
a softvér

2 180 000

2 115 405,49

97,04 %

2 180 000

2 037 157,70

93,45 %

78 247,79

64 594,51

A-2101

Údržba IKT

575 000

568 976,07

98,95 %

575 000

518 982,91

90,26 %

49 993,16

6 023,93

A-2103

Technická pomoc pri programovaní analýz a ďalšie
externé služby pre správu
agentúry

1 745 000

1 713 946,60

98,22 %

1 745 000

1 087 726,38

62,33 %

626 220,22

31 053,40

A-2104

Telekomunikačné zariadenia

250 000

241 697,08

96,68 %

250 000

205 565,54

82,23 %

36 131,54

8 302,92

A-210

Súčet:

4 750 000

4 640 025,24

97,68 %

4 750 000

3 849 432,53

81,04 %

790 592,71

109 974,76

A-2200

Technické
a inštalácie

40 000

14 949,44

37,37 %

40 000

2 057,91

5,14 %

12 891,53

25 050,56

A-220

Súčet:

40 000

14 949,44

37,37 %

40 000

2 057,91

5,14 %

12 891,53

25 050,56

A-2210

Nábytok

100 000

48 140,35

48,14 %

100 000

15 000

15,00 %

33 140,35

51 859,65

A-221

Súčet:

100 000

48 140,35

48,14 %

100 000

15 000

15,00 %

33 140,35

51 859,65

A-2250

Výdavky na dokumentáciu
a knižnice

1 084 000

925 909,17

85,42 %

1 084 000

552 988,42

51,01 %

372 920,75

158 090,83

elektrina,

–

hardvér

zariadenia
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A-2000

riadok

Opis rozpočtového riadku

A-225

Súčet:

A-2300

Rozpočtovaná
suma viazaných
rozpočtových
prostriedkov (1)

Suma realizovaných
viazaných
výdavkov (2)

% viazaných
výdavkov (2)/(1)

Rozpočtovaná
suma vyčlenená
na platby (3)

Suma realizovaných platieb
(4)

% uhradených
platieb (4)/
(3)

Prenesené
nesplatené
záväzky (C8)
(2) – (4)

ZRUŠENÉ
SUMY (1) – (2)

1 084 000

925 909,17

85,42 %

1 084 000

552 988,42

51,01 %

372 920,75

158 090,83

Papier a kancelárske potreby

80 000

44 000

55,00 %

80 000

35 200

44,00 %

8 800

36 000

A-230

Súčet:

80 000

44 000

55,00 %

80 000

35 200

44,00 %

8 800

36 000

A-2320

Bankové
poplatky

665 500

650 333,33

97,72 %

665 500

400 815,91

60,23 %

249 517,42

15 166,67

A-232

Súčet:

665 500

650 333,33

97,72 %

665 500

400 815,91

60,23 %

249 517,42

15 166,67

A-2330

Právne výdavky

25 000

0

0%

25 000

0

0%

0

25 000

A-233

Súčet:

25 000

0

0%

25 000

0

0%

0

25 000

A-2350

Výdavky na
poistenia

1 000

12,97

1,30 %

1 000

12,97

1,30 %

0

987,03

A-2351

Administratívne náklady na
preklady a tlmočenie

200 000

189 535

94,77 %

200 000

189 535

94,77 %

0

10 465

A-2352

Výdavky
na
a sťahovanie

73 000

27 431,39

37,58 %

73 000

27 431,39

37,58 %

0

45 568,61

A-2353

Odborné poradenstvo

356 112,45

301 376,84

84,63 %

356 112,45

59 523,84

16,71 %

241 853

54 735,61

A-2354

Výdavky
na
zhromaždenia

5 000

2 823,16

56,46 %

5 000

823,16

16,46 %

2 000

2 176,84

A-2355

Publikácie

A-2356

Iné administratívne výdavky

A-235

Súčet:

A-2400
A-240
A-2410
A-241

a

iné

finančné

rôzne

druhy

prepravu

valné

5 000

5 000

100,00 %

5 000

3 191,01

63,82 %

1 808,99

0

10 000

3 217,64

32,18 %

10 000

1 424,64

14,25 %

1 793

6 782,36

650 112,45

529 397

81,43 %

650 112,45

281 942,01

43,37 %

247 454,99

120 715,45

Poštovné a prepravné

35 000

35 000

100,00 %

35 000

32 000

91,43 %

3 000

0

Súčet:

35 000

35 000

100,00 %

35 000

32 000

91,43 %

3 000

0

Telekomunikačné poplatky

660 000

628 457,79

95,22 %

660 000

417 743,45

63,29 %

210 714,34

31 542,21

Súčet:

660 000

628 457,79

95,22 %

660 000

417 743,45

63,29 %

210 714,34

31 542,21

13 349 610

12 481 236,63

93,50 %

13 349 610

10 442 985,37

78,23 %

2 038 251,26

868 373,37

HLAVA II SÚČET
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Rozpočtový

69

Rozpočtový
riadok

Opis rozpočtového
riadku

B3-100

Správa

B3-101

Podporné činnosti pre fond

B3-102

Pripravenosť
krízové situácie

B3-103

Rámec
na
riešenie
krízových situácií

B-310
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HLAVA III: OPERAČNÉ VÝDAVKY
Rozpočtovaná
suma viazaných
rozpočtových
prostriedkov (1)

Suma realizovaných
viazaných
výdavkov (2)

% realizácie
viazaných
výdavkov
(2)/(1)

Rozpočtovaná
suma
vyčlenená na
platby (3)

% uhradených
platieb
(4)/(3)

Suma realizovaných
platieb (4)

Prenesené
neuhradené
záväzky* (C8)
(2) – (4)

Prenesené
viazané
rozpočtové prostriedky (1) – (2)

Zrušené sumy
platobných
rozpočtových
prostriedkov
(3) – (4)*

34 552,38

27,64 %

125 000

26 052,38

20,84 %

8 500

90 447,62

90 447,62

5 265 000

3 082 493,29

58,55 %

5 249 765

2 489 740,60

47,43 %

0

2 182 506,71

2 760 024,40

50 000

0

0%

65 235

65 235,00

100,00 %

0

50 000

0

300 000

209 800

69,93 %

300 000

70 860,00

23,62 %

0

90 200

229 140

Súčet:

5 740 000

3 326 845,67

57,96 %

5 740 000

2 651 887,98

46,20 %

8 500

2 413 154,33

3 079 612,02

B3-111

Komunikácia

3 200 890

1 021 390,46

31,91 %

3 200 890

992 652,13

31,01 %

0

2 179 499,54

2 208 237,87

B3-112

Misie

850 000

193 938,05

22,82 %

850 000

143 938,05

16,93 %

50 000

656 061,95

656 061,95

B3-113

Softvérové balíky a informačné systémy

4 174 200

2 731 507,10

65,44 %

4 174 200

2 841 781,53

68,08 %

0

1 442 692,90

1 332 418,47

B3-114

Výpočtové a telekomunikačné strojové zariadenia

1 630 800

962 577,91

59,02 %

1 630 800

634 800,78

38,93 %

0

668 222,09

995 999,22

B3-115

IT služby: poradenstvo pre
vývoj a podporu softvéru

4 725 000

4 612 093,62

97,61 %

4 725 000

4 608 069,43

97,53 %

0

112 906,38

116 930,57

B-311

Súčet:

14 580 890

9 521 507,14

65,30 %

14 580 890

9 221 241,92

63,24 %

50 000

5 059 382,86

5 309 648,08

B3-200

Odvolací výbor

1 000 000

213 333,63

21,33 %

1 000 000

135 985,92

13,60 %

77 347,71

786 666,37

786 666,37

B3-201

Komunikácia počas krízy

1 000 000

0

0%

1 000 000

0

0%

0

1 000 000

1 000 000

B3-202

Nepredvídané udalosti vo fonde

3 000 000

0

0%

3 000 000

0

0%

0

3 000 000

3 000 000

B3-203

Právne služby a súdne spory

14 000 000

5 321 840,74

38,01 %

14 000 000

1 644 015,75

11,74 %

0

8 678 159,26

12 355 984,25

B3-204

Konzultácie a poradenstvo

15 000 000

4 500 000

30,00 %

15 000 000

486 030,00

3,24 %

0

10 500 000

14 513 970

B3-205

Pripravenosť na krízové
situácie

100 000

1 000

1,00 %

100 000

0

0%

1 000

99 000

99 000

B-320

Súčet:

34 100 000

10 036 174,37

29,43 %

34 100 000

2 266 031,67

6,65 %

78 347,71

24 063 825,63

31 755 620,62

HLAVA III SÚČET

54 420 890

22 884 527,18

42,05 %

54 420 890

14 139 161,57

25,98 %

136 847,71

31 536 362,82

40 144 880,72

riešiť

CELKOVÝ ROZPOČET SRB NA ROK 2020, ČASŤ I
Rozpočtový
riadok

Opis rozpočtového
riadku

CELKOVÝ
ROZPOČET
SRB NA ROK 2020, ČASŤ I

Rozpočtovaná
suma viazaných
rozpočtových
prostriedkov (1)
117 800 000

Suma realizovaných
viazaných
výdavkov (2)
81 633 351,16

% realizácie
viazaných
výdavkov

Rozpočtovaná
suma vyčlenená
na platby (3)

Suma realizovaných
platieb (4)

% uhradených
platieb
(4)/(3)

70 482 295,45

59,83 %

(2)/(1)

69,30 %

117 800 000

Prenesené
neuhradené
záväzky* (C8)
(2) – (4)
2 542 537,81

Prenesené
viazané
rozpočtové prostriedky (1) – (2)
36 166 648,84

Zrušené sumy
platobných
rozpočtových
prostriedkov
(3) – (4)
44 775 166,74

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií I Výročná správa za rok 2020

125 000

PLNENIE ROZPOČTU NA ROK 2020 – ČASŤ II – JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
PLNENIE ROZPOČTU/ZDROJ FONDU R0 – PRIPÍSANÉ PRÍJMY – 2020

Rozpočet k 1. 1.
2020

B4-000 Použitie
fondu v rámci
programov
na
riešenie
krízových situácií
B4-010
Investície
B4-011
Návratnosť
investícií
B4-031
Bankové
poplatky
a sadzby

Celkovo
vyplatené (3)

% vyplatených
vyčlenených
prostriedkov
(3)/(1)

PRENESENÉ
VIAZANÉ
VÝDAVKY
Z VYČLENENÝCH
PROSTRIEDOV
(1) – (2)

PRENESENÉ
VYPLATENÉ
VYČLENENÉ
PROSTRIEDKY
(1) – (3)

0

0

1

0

0%

0

0%

0

1

29 028 388 351,13

37 438 845 729,96

0

0

0%

0

0%

37 438 845 729,96

37 438 845 729,96

145 186 752,92

368 385 399,99

14 791 673,47

148 206 280,74

40,23 %

96 380 254,69

26,16 %

220 179 119,25

272 005 145,30

1 707

7 401,50

894,50

5 387,60

72,79 %

4 210,40

56,89 %

2 013,90

3 191,10

0

0

0

0

0%

0

0%

0

0

29 028 576 811,05

37 807 238 531,45

14 792 568,97

148 211 668,34

0,39 %

96 384 465,09

0,25 %

37 659 026 863,11

37 710 854 067,36

B4-032
Poplatky
za
záväzky
týkajúce sa preklenovacieho
financovania
CELKOVÝ
ROZPOČET
SRB, ČASŤ II

Viazané pred
rokom 2020

% viazaných
výdavkov
z vyčlenených
prostriedkov
(2)/(1)
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Rozpočtové
riadky

Konečné
vyčlenené prostriedky (1)

Celkové
viazané
výdavky v roku
2020(2)

POPIS HLAVY IX – ROZPOČTOVÝ VÝSLEDOK ROKU N (ČLÁNOK 16 NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH SRB )
Rozpočtové
riadky

B9-000

Rozpočtové riadky
Vyrovnanie z rezervy

Viazané
rozpočtové
prostriedky
59 359 169,28

Stanovené
záväzky

% viazaných
prostriedkov
0

0%

Platobné
rozpočtové
prostriedky
59 359 169,28

ˇ% vyplatených
prostriedkov

Vykonané
platby
0

0%

Prenesené
viazané
rozpočtové
prostriedky
59 359 169,28

Prenesené
platobné
rozpočtové
prostriedky
59 359 169,28
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Príloha 4: Plán pracovných
miest na rok 2020
2019
Kategória
a platová trieda

Plán pracovných
miest v rozpočte
EÚ

2020

Aktuálny počet
zamestnancov na
konci roka

Plán pracovných miest
v schválenom rozpočte
EÚ

Aktuálny počet
zamestnancov
na konci roka

AD16

0

0

0

0

AD15

0

0

0

0

AD14

0

0

0

0

AD13

6

0

6

AD12

6

4

9

4

AD11

10

4

13

6

AD10

12

11

17

8

AD9

60

21

55

28

AD8

70

52

65

55

AD 7

56

47

65

50

AD 6

65

74

66

87

AD 5

30

70

29

65

315

283

325

303

AST11

0

0

0

0

AST10

0

0

0

0

AST9

0

0

0

0

AST8

0

0

0

0

AST7

4

0

0

0

AST6

7

0

1

0

AST5

10

2

7

3

AST4

16

15

24

18

AST3

14

24

14

21

AST2

6

2

3

3

AST1

2

1

2

0

59

44

51

45

AST/SC6

0

0

0

0

AST/SC5

0

0

0

0

AST/SC4

2

0

0

0

AST/SC3

12

0

12

AST/SC2

7

4

9

11

AST/SC1

5

19

3

13

Súčet AD

Súčet AST

Súčet AST/SC

26

23

24

24

Celkový súčet

400

350

400

372

35

22

35

19

VNE
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Príloha 5: Počet zamestnancov
podľa štátnej príslušnosti
a pohlavia
POČET ZAMESTNANCOV PODĽA ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI NA KONCI ROKA 2020
Štátna príslušnosť

2020
Počet

%

AT

5

1,3 %

BE

42

11,3 %

BG

12

3,2 %

CY

3

0,8 %

CZ

3

0,8 %

DE

30

8,1 %

DK:

1

0,3 %

EL

41

11,0 %

EE

0

0,0 %

ES

36

9,7 %

FI

2

0,5 %

FR

34

9,1 %

HR

7

1,9 %

HU

4

1,1 %

IE

10

2,7 %

IT

53

14,2 %

LT

4

1,1 %

LU

1

0,3 %

LV

3

0,8 %

MT

2

0,5 %

NL

6

1,6 %

PE

0

0,0 %

PL

19

5,1 %

PT

9

2,4 %

RO

30

8,1 %

SE

2

0,5 %

SI

4

1,1 %

SK

4

1,1 %

UK
Celkový súčet

5

1,3 %

372

100,0 %

POČET ZAMESTNANCOV PODĽA ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI NA KONCI ROKA 2020
V roku 2020 SRB zamestnávala 166 dočasných zamestnancov ženského a 206 mužského pohlavia.
Tento stav bol platný k 31. decembru 2020.
Rod

2020
Počet

v%

Muži

206

55,4 %

Ženy

166

44,6 %
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Príloha 6: Konečná účtovná
závierka za rok 2020
VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE K 31. DECEMBRU 2020
(EUR)
Opis
DLHODOBÝ MAJETOK

2020

2019

Odchýlka

11 231 385 307,80

29 028 874 557,10

1 143 510 750,70

Dlhodobý nehmotný majetok

7 008 189,64

4 163 596,42

2 844 593,22

Dlhodobý hmotný majetok

2 399 131,80

2 401 022,26

-1 890,46

11 221 977 986,36

29 028 309 938,42

1 140 668 047,94

Dlhodobé predbežné financovanie

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

31 036 674 424,39

22 026 681 282,01

8 197 993 142,38

2 345 078 671,17

1 051 468 273,79

1 293 610 397,38

0

35 000,00

-35 000

21 720 867,72

15 534 534,64

6 186 333,08

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

28 669 874 885,50

21 771 643 473,58

6 898 231 411,92

AKTÍVA SÚČET

42 268 059 732,19

32 926 555 839,11

9 341 503 893,08

ČISTÉ AKTÍVA

37 632 689 691,28

29 191 715 238,95

8 440 974 452,33

Kumulované rezervy

29 042 778 346,02

22 052 522 355,46

6 990 255 990,56

8 326 063 675,62

6 990 255 990,56

1 335 807 685,06

0

0

0

265 857 734,64

148 936 892,93

116 920 841,71

-2 010 065

0

-2 010 065

4 620 854 078,24

3 720 861 853,96

899 992 224,28

0

0

0

14 148 937

0

14 148 937

4 509 398 953,49

3 608 649 866,31

900 749 087,18

Iné dlhodobé záväzky

97 306 187,75

112 211 987,65

-14 905 799,90

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

14 515 962,67

13 978 746,20

537 216,47

651 600

686 400

-34 800

13 864 362,67

13 292 346,20

572 016,47

42 268 059 732,19

32 926 555 839,11

9 341 503 893,08

K dispozícii na predaj finančných aktív (dlhodobého majetku)

KRÁTKODOBÝ MAJETOK
K dispozícii na predaj finančných aktív (krátkodobého majetku)
Krátkodobé predbežné financovanie
Krátkodobé pohľadávky

Hospodársky výsledok za rok (fond)
Hospodársky výsledok za rok (administratíva)
Rezerva na precenenie reálnej hodnoty
Čisté aktíva z aktuárskych ziskov/strát
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
Rezervy na riziká a poplatky
Zamestnanecké požitky
Dlhodobé záväzky z aktivít týkajúcich sa SRB (IPC)

Rezervy na riziká a poplatky (krátkodobé)
Záväzky
CELKOVÉ REZERVY A ZÁVÄZKY

75

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií I Výročná správa za rok 2020

Príloha 7: Verejné obstarávania
začaté v roku 2020
Typy verejného obstarávania začatého v r. 2020
Rokovacie konanie s veľmi nízkou hodnotou (1 000,01 – 15 000,00)
Rokovacie
konania
(15 000, 01 > 139 000,00)

s

nízkou

a

strednou

16
hodnotou

5

Otvorené (>=139 000,00)
Obmedzené (>=139 000,00)
Osobitné rokovacie konanie

26

Súťažné konanie s rokovaním

1

Opätovné otvorenie súťaže podľa SRB a medziinštitucionálnych rámcových
zmlúv

7

Výnimka z postupu verejného obstarávania

1

ROKOVACIE KONANIA S NÍZKOU A STREDNOU HODNOTOU
(15 000,01 > 139 000,00)
Číslo zmluvy

Predmet

Stav

Udelený
strop

NEG/8/2020

Obnovenie firemného dizajnu, manuál
a šablóny

Zadané

44 100

NEG/9/2020

Podujatia a školenia

Zadané

24 500

NEG/14/2020

Ponuka udržateľného nábytku

Zadané

29 579,50

NEG/45/2020

Poskytovanie referenčných hodnôt
pre portfólio mgmt

Prebieha

NEG/63/2019

Poskytovanie právneho poradenstva
v záležitostiach belgického práva

Zadané

130 000
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OSOBITNÉ ROKOVACIE KONANIE (ČLÁNOK 11)
Číslo zmluvy

Predmet

Právny základ

Stav

Udelený
strop

NEG/2/2020

Bloomberg 2020 – 2023

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.b EÚ FR

Zadané

1 481 976,51

NEG/5/2020

Predplatné Financial Times 2020 – 2021

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.b EÚ FR

Zadané

58 176

NEG/13/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

5 200 000

NEG/16/2020

Poskytovanie právnych služieb HR

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

48 000

NEG/17/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

100 000

NEG/18/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

100 000

NEG/21/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

100 000

NEG/22/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

90 000

NEG/23/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

80 000

NEG/24/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

73 000

NEG/25/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

80 000

NEG/26/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

80 000

NEG/27/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

80 000

NEG/28/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

80 000

NEG/29/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

100 000

NEG/31/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

90 000

NEG/32/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

80 000

NEG/33/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

100 000

NEG/34/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

100 000
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Číslo zmluvy

Stav

Udelený
strop

Predmet

Právny základ

NEG/35/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

100 000

NEG/36/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

280 000

NEG/37/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

115 000

NEG/39/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

100 000

NEG/4/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

150 000

NEG/46/2020

Poskytovanie vecnej podpory v súdnych
sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.b EÚ FR

Zadané

250 000

NEG/48/2020

Poskytovanie odborných právnych služieb
v súdnych sporoch

Článok 83 SRB
FR;
príloha
I
článok 11.1.h EÚ FR

Zadané

300 000

VÝNIMKA Z POSTUPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Číslo zmluvy

Predmet

Odôvodnenie

SRB/Art81/1/2020

Služby správy investícií pre Jednotnú radu
pre riešenie krízových situácií

Článok 84 SRB FR

Udelený
strop

Stav
Prebieha

OPÄTOVNÉ OTVORENIE SÚŤAŽNÝCH KONANÍ PODĽA RÁMCOVÝCH ZMLÚV SRB
Číslo zmluvy

Predmet

Stav

Udelený strop

OP/5/2017 – SC8

Poskytovanie právneho poradenstva

Zadané

1 750 000

OP/5/2017 – SC9

Poskytovanie právneho poradenstva

Zadané

50 000

OP/1/2018 – SC1

Poskytovanie strategického poradenstva, poradenstva v oblasti investičného bankovníctva
a podnikových financií

Zadané

1 750 000

OP/2/2018 – SC2

Poskytovanie poradenstva a asistencie pri ekonomickom a finančnom oceňovaní – SC 2

Zadané

2 000 000

OP/2/2019 – SC1

Poskytovanie analýzy finančných
a účtovného poradenstva

Zadané

500 000

výkazov

SÚŤAŽNÉ KONANIE S ROKOVANÍM
Číslo zmluvy
SRB/OP/1/2020

Predmet
Výber bánk na zrealizovanie platieb v EUR hlavne v rámci
SEPA

Stav
Zadané
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Príloha 8: Zhrnutie kľúčových
ukazovateľov výkonnosti
z pracovného programu SRB
na rok 2020
Počet

Kľúčové ukazovatele výkonnosti SRB za rok 2020

Cieľ

Hodnota

Pripomienky

POSILNENIE RIEŠITEĽNOSTI PRE VŠETKY BANKY

1

Vypracovanie plánov riešenia
krízových situácií pre bankové
skupiny, ktoré sú v priamej
pôsobnosti SRB, s dôrazom
na sfunkčňovanie stratégie
riešenia
krízových
situácií
vrátane záväzných externých
a interných cieľov MREL s prihliadnutím
na
revidovaný
právny rámec

2

Implementácia 12-mesačného
cyklu
plánovania
riešenia
krízových situácií v ustálenom
cykle pre všetky bankové
skupiny v priamej pôsobnosti
SRB počas 2. štvrťroka 2020 – 1.
štvrťroka 2021(22)

3

Iniciovanie
príručiek
pre
záchranu pomocou vnútorných
zdrojov pre všetky bankové
skupiny, za ktoré je priamo
zodpovedná SRB a pre ktoré je
nástroj pre záchranu pomocou
vnútorných zdrojov vybraný
ako hlavná stratégia riešenia
krízových situácií

4

Spustenie ročného posúdenia
riešiteľnosti krízovej situácie
identifikáciou
potenciálnych
prekážok riešiteľnosti krízových
situácií a definovaním jednotlivých priorít pre všetky banky

5

Posúdenie návrhu rozhodnutí
o riešení krízových situácií,
ktoré predložili NRA a ktoré sa
týkajú LSI spadajúcich priamo
pod ich právomoc

100 %

100 %

90 %

100 %

100 %

100 %

SRB vypracovala všetky plány riešenia
krízových situácií, ktoré boli naplánované cyklus plánovania riešenia
krízových situácií na rok 2020.

100 %

SRB napriek pandémii COVID-19
udržala cyklus na rok 2020 na dobrej
ceste a úspešne zrealizovala plánovacie
a prípravné práce predchádzajúceho
roka. Niektoré oneskorenia vo fáze
schvaľovania z vonkajších dôvodov
(napr.
vnútroštátna
transpozícia
BRRD2) sa neberú do úvahy.

< 100 %

Všetky príslušné banky predložili v roku
2020 príručku pre záchranu pomocou
vnútorných zdrojov. SRB predložila
bankám požiadavky na vypracovanie
príručiek pre záchranu pomocou vnútorných zdrojov. Táto požiadavka bola
zahrnutá do očakávaní od bánk zverejnených v roku 2020. Príslušná interná
technická sieť vypracovala a v roku
2020 uverejnila aj operačné usmernenie k záchrane pomocou vnútorných
zdrojov.

100 %

SRB vypracovala politiku identifikácie
potenciálnych prekážok a pre cyklus
plánovania riešenia krízových situácií
a posúdenie riešiteľnosti krízovej
situácie ako súčasť plánu riešenia
krízových situácií pre každú banku.

100 %

SRB posúdila všetky návrhy opatrení
na riešenie krízovej situácie LSI, ktoré
oznámili NRA a ktoré sú stanovené
v rámcovej dohode o spolupráci.
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Počet

Kľúčové ukazovatele výkonnosti SRB za rok 2020

Cieľ

Hodnota

Pripomienky

PODPORA PEVNÉHO RÁMCA RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ;

6

Implementácia nových pravidiel
SRMR2, BRRD2 a CRRD2 prostredníctvom interných politík
SRB a operačného usmernenia v súlade s pracovným
programom

Rokovanie o dohodách o spolupráci týkajúcich sa G-SIB,
pre ktoré je SRB hostiteľským
orgánom, alebo pristúpenie
k týmto dohodám

>5 politík/
usmernení

90 %

13 politík/
usmernení

SRB vypracovala politiku MREL na
rok 2020, ktorou sa implementovali
niektoré ustanovenia SRMR2, BRRD2
a CRRD2. Okrem toho boli vyvinuté
a zverejnené operačné usmernenia
k FMI a prevádzkovej kontinuite pri
riešení krízových situácií. Príručka pre
plánovanie riešenia krízových situácií
bola aktualizovaná a SRB tiež zverejnila svoj dokument očakávaní od bánk.
SRB nakoniec vypracovala operačné
usmernenie k likvidite, súboru údajov
potrebných pre ocenenie systémov
riadenia informácií a operačné usmernenie k záchrane pomocou vnútorných
zdrojov.

90 %

SRB sa nachádza v procese pristúpenia
k dohodám o spolupráci týkajúcich sa
G-SIBS, pre ktoré je SRB hostiteľským
orgánom. K pristúpeniu k hostiteľskej
dohode o spolupráci došlo v roku 2020
a dosiahla sa technická dohoda o pristúpení k piatim dohodám o spolupráci
(ktoré budú formalizované v roku
2021).

75 %

V roku 2020 bola s ECB dosiahnutá
technická dohoda o jednotnom vzore
memoranda o porozumení, ktorý
bude slúžiť ako základ pre rokovania
o konkrétnej krajine s orgánmi nezúčastnených členských štátov.

100 %

Zástupcovia SRB sa 100 % zúčastňovali
na príslušných európskych a medzinárodných fórach s cieľom obohatiť
politickú prácu SRB a zdieľať politické
postoje SRB. SRB sa tiež aktívne zúčastňovala na všetkých stretnutiach, na
ktoré bola pozvaná v európskom aj
medzinárodnom kontexte, a prispievala svojimi postojmi. Patrili sem
stretnutia na zasadnutiach v rôznych
zloženiach Rady, zasadnutiach riadiacej
skupiny pre riešenie krízových situácií
FSB a príslušných podskupín a pracovných skupín, ako aj dvojstranné
a mnohostranné výmeny s jurisdikciami tretích krajín.

94 školení

SRB zorganizovala v roku 2020 94
samostatných školení na rôzne témy
súvisiace s riešením krízových situácií
pre rôzne skupiny účastníkov (zamestnanci SRB, NRA, JST/ECB).

100 %

V roku 2020 NRA zaradili do svojich
národných príručiek ďalšie relevantné
informácie o vnútroštátnych insolvenčných konaniach (NIP) pod vedením
taktického tímu pre riešenie krízových
situácií SRB. V rámci národných
príručiek je ešte potrebné vykonať viac
práce (napr. sfunkčnenie nástrojov na
riešenie krízových situácií).

7
Rokovanie o memorandách
o porozumení s ECB-SSM
a orgánmi dohľadu a riešenia
krízových situácií nezúčastnených členských štátov

8

Aktívne sa zúčastňovať na
príslušných
európskych
a
medzinárodných
fórach
s cieľom obohatiť politickú
prácu SRB a zdieľať politické
postoje SRB

9

Ponuka školení pre zamestnancov SRB, ktoré sa týkajú riešenia
krízových situácií

75 %

Účasť 100 %

>15 školení

VÝKON EFEKTÍVNEHO KRÍZOVEHO RIADENIA

10

Riadenie pokroku národných
príručiek NRA o krízovom
riadení prostredníctvom koordinačných stretnutí

100 %
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Počet

Kľúčové ukazovatele výkonnosti SRB za rok 2020

Cieľ

Hodnota

Pripomienky
SRB vykonala v roku 2020 dva nácviky,
aby otestovala pripravenosť na krízy
s regulačnými orgánmi bankovej únie
a mimo bankovej únie a externými zainteresovanými stranami nasledovne:

11

Vykonávanie nácvikov testovania pripravenosti na krízy
s bankovou úniou, regulačnými orgánmi nebankovej únie
a externými zainteresovanými
stranami a integrácia získaných
poznatkov do príručky SRB pre
riešenie krízových situácií

- Cvičenie TPLE (október a november
2020): zapojenie orgánov bankovej únie
(ECB a Komisie), orgánov Spojeného
kráľovstva a USA.

2 cvičenia

100 %

- Technický nácvik pripravenosti na
krízu: zapojenie NRA CY a IE, ako aj
Komisie, ECB a EBA
SRB uskutočnila v roku 2020 úplný
prehľad svojich kartičiek a príručky
krízového riadenia vrátane všetkých
príslušných poznatkov zo simulačných
cvičení.

Uvádzanie SRF do praxe

SRF bol testovaný v kontexte ročného
nácviku riešenia krízových situácií. SRB
bude pokračovať v práci na analýze
optimálnych finančných nástrojov,
ktoré sa majú použiť na podporu
kapitálu a/alebo likvidity, a bude
zahŕňať všetky možné kombinácie
nástrojov na riešenie krízových situácií.

12

Vykonávanie investičného plánu
na rok 2020 a príprava plánu na
rok 2021

13

Implementácia
vylepšení
v oblasti IT v súvislosti so
zberom údajov a výpočtom ex
ante príspevkov

14

Sprevádzkovanie
dohôd
o spoločnom zabezpečovacom
mechanizme a rozvoji metodiky
schopnosti splácania SRB

100 %

100 %

100 %

100 %

SRB pokračovala v roku 2020 v investovaní do cenných papierov a investičný
plán na rok 2020 vykonávala v niekoľkých splátkach. Investičný plán
na rok 2021 bol pripravený do konca
3. štvrťroka 2020 a validovaný do konca
4. štvrťroka 2020 ako každý rok.

100 %

SRB vykonala zásadnú digitálnu transformáciu svojich procesov zberu ex
ante údajov, kontrol a výpočtov, čo
viedlo k výraznému zvýšeniu produktivity zdrojov a podstatnému zníženiu
ručného spracovania údajov, čím sa
znížili prevádzkové riziká

100 %

V roku 2020 boli dosiahnuté dohody,
ktoré SRB umožnili vyvinúť metodiku
schopnosti splácania, ako aj rozhodnúť
v roku 2020 o metodickom prístupe
a zásadách.

100 %

Riadiaci výbor pre IKT a predsedníčka
SRB schválili zmeny v pracovnom
programe IKT prijatím rôznych chárt
projektov. Dohodnutý program IKT bol
implementovaný podľa základných línií
projektov.

VYTVÁRANIE ŠTÍHLEJ A EFEKTÍVNEJ ORGANIZÁCIE

15

Vykonávanie programu IKT
v súlade s riadiacim výborom
IKT.

100 %
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Počet

Kľúčové ukazovatele výkonnosti SRB za rok 2020

Cieľ

Hodnota

Pripomienky
Pre každú žiadosť sa do odpovede
počítajú
pracovné
dni,
počnúc
dátumom
odoslania
žiadosti
a dátumom odpovede. Priemer týchto
období zo všetkých predložených
žiadostí bol vypočítaný na 6 alebo 12
dní v roku 2020.

16

17

2

Včasné vybavenie všetkých
žiadostí o zachovanie súladu
a právne rady2

Včasná úhrada faktúr

100 %
90 %
96,09 %

97 %

Právne oddelenie dostalo v roku
2020 značný počet žiadostí, pričom sa
usilovalo poskytnúť aspoň 90 % žiadostí
o právne poradenstvo počiatočnú
odpoveď do dvoch týždňov. V prípade
žiadosti sa zaznamená dátum podania
žiadosti a dátum, keď právna služba
poskytla svoju počiatočnú odpoveď.
Na základe dátumu prijatia žiadosti
a dátumu počiatočného poradenstva
bolo do dvoch týždňov vyriešených
96,09 % žiadostí, čím sa prekročil cieľ
90 %.

97,40 %

V článku 73 nariadenia o rozpočtových
pravidlách SRB sa ustanovujú lehoty
na platby do 30/60/90 (kalendárnych)
dní v závislosti od úrovne zložitosti
zmluvy. Táto lehota začína plynúť od
prijatia faktúry SRB a končí dňom, keď
je na ťarchu účtu SRB pripísaná suma.
V tejto lehote sa musia vykonať všetky
potrebné kroky na schválenie a zaplatenie faktúry.

Dokončené

Dňa 31. decembra 2020 bolo obsadených
372
pracovných
miest,
prebiehalo ďalších 12 výberových
konaní a zvyšných 16 voľných miest
bolo
obsadených
prebiehajúcim
výberom.

18

Plán pracovných miest na rok
2020 naplnený alebo zahrnutý
do výberových konaní

19

Medziročné zlepšenie miery
plnenia rozpočtu (s vylúčením
nepredvídaných udalostí SRB)

10 %

10,80 %

Napriek mimoriadnym okolnostiam
spôsobeným pandémiou COVID-19 sa
miera plnenia rozpočtu z hľadiska realizovaných platieb oproti konečnému
rozpočtu v roku 2020 zlepšila.

20

Organizácia
dialógu SRB

Do
1. štvrťroka

100 %

V roku 2020 – 15. júna a 14. decembra
2020 sa zorganizovali dva odvetvové
dialógy SRB.

odvetvového

Do
1. štvrťroka

Právne oddelenie SRB a posudzovanie zhody SRB boli rozdelené v priebehu roka 2020, a preto sa považovalo za vhodnejšie
mať dve oddelené hodnoty tohto predtým vlastneného KPI.
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Príloha 9: Členovia
plenárneho zasadnutia
ČLENOVIA PLENÁRNEHO ZASADNUTIA K 31. DECEMBRU 2020
POZÍCIA

MENO

ORGÁN

Predsedníčka

Elke KÖNIG

SRB

Podpredseda

Jan Reinder DE
CARPENTIER

SRB

Člen rady na plný úväzok

Sebastiano
LAVIOLA

SRB

Člen rady na plný úväzok

Jesús SAURINA
SALAS

SRB

Člen rady na plný úväzok

Boštjan JAZBEC

SRB

Člen rady na plný úväzok

Pedro MACHADO

SRB

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Thorsten PÖTZSCH

Nemecko
–
Bundesanstalt
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Luis Augusto
Maximo DOS
SANTOS

Portugalsko – Banco de Portugal

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Jožef BRADEŠKO

Slovinsko – Banka Slovenije

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Frédéric
VISNOVSKY

Francúzsko – Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Paula CONTHE

Španielsko – FROB (Španielsky výkonný úrad
pre riešenie krízových situácií)

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Steven VANACKERE

Belgicko – Belgická národná banka

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Michalis
STYLIANOU

Cyprus – Centrálna banka Cypru

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Vasileios
MADOUROS

Írsko – Írska centrálna banka

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Gediminas ŠIMKUS

Litva – Litovská banka

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Maria MAVRIDOU

Grécko – Grécka banka

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Enzo SERATA

Taliansko – Banca d’Italia – útvar na riešenie
krízových situácií

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Jelena LEBEDEVA

Lotyšsko – Komisia pre finančný a kapitálový
trh

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Romain STROCK

Luxembursko – Commission de Surveillance
du Secteur Financier

für
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POZÍCIA

MENO

ORGÁN

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Nicole
STOLK-LUYTEN

Holandsko – De Nederlandsche Bank

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Ľuboš JANČÍK

Slovensko – Rada pre riešenie krízových
situácií

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Aldo GIORDANO

Malta – Maltský orgán pre finančné služby

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Riin HEINASTE

Estónsko – Finantsinspektsioon (Estónsky
úrad pre finančný dohľad a riešenie krízových
situácií)

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Kalin HRISTOV

Bulharsko – Bulharská národná banka

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Eduard MÜLLER

Rakúsko – Rakúsky finančný trh

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Tuija TAOS

Fínsko – Fínsky úrad pre finančnú stabilitu

Člen menovaný účastníckym členským
štátom zastupujúci vnútroštátny orgán pre
riešenie krízových situácií

Roman ŠUBIĆ

Chorvátsko – Chorvátska národná banka

Pozorovateľ v súlade s článkom 1.6 rokovacieho poriadku plenárneho zasadnutia

Petar DZELEPOV

Bulharsko – Komisia pre finančný dohľad (FSC)

Pozorovateľ v súlade s článkom 1.6 rokovacieho poriadku plenárneho zasadnutia

Marija HREBAC

Chorvátsko – Štátna agentúra pre poistenie
vkladov a riešenie krízových situácií bánk

Pozorovateľ v súlade s článkom 1.6 rokovacieho poriadku plenárneho zasadnutia

Angel ESTRADA

Španielsko – Banco de España – (Španielsky
orgán na predchádzanie riešeniu krízových
situácií)

Pozorovateľ v súlade s článkom 1.4 rokovacieho poriadku plenárneho zasadnutia

Linette FIELD

Európska centrálna banka

Pozorovateľ v súlade s článkom 1.4 rokovacieho poriadku plenárneho zasadnutia

John BERRIGAN

Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre
finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Pozorovateľ v súlade s článkom 1.7 rokovacieho poriadku plenárneho zasadnutia

Francesco MAURO

Európsky orgán pre bankovníctvo
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Príloha 10: Slovník
Bankový balík

Komplexný balík reforiem prijatý Európskou komisiou v novembri 2016, kto-rého
cieľom je transponovať rôzne prvky medzinárodného regulačného rám-ca,
napríklad TLAC, do európskeho legislatívneho kontextu s cieľom zmeniť a doplniť
BRRD, SRMR, CRR a CRD IV. Spoluzákonodarcovia dosiahli začiatkom roku 2019
konečnú dohodu o bankovom balíku.

Kolégiá pre riešenie krízo-vých
situácií

Zriadené v súlade s článkom 88 BRRD na koordinovanie práce medzi orgánmi pre
riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a NRA nezúčastnených člen-ských
štátov.

Minimálna požiadavka na
vlastné zdroje a oprávnené
záväzky (MREL)

Minimálne požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktoré má určiť
orgán pre riešenie krízových situácií na zabezpečenie účinného využívania nástroja
záchrany pomocou vnútorných zdrojov, t. j. odpisovanie alebo kon-verzia imania a
dlhu.

Proces posúdenia riešiteľnos-ti
krízovej situácie (RAP)

Proces vykonávaný každoročne vo vzťahu ku všetkým G-SIB s cieľom podporiť
primerané a konzistentné podávanie správ o riešiteľnosti krízových situácií na
globálnej úrovni a určiť, čo je potrebné urobiť na riešenie závažných opakujú-cich
sa problémov v súvislosti s riešiteľnosťou krízových situácií. RAP sa usku-točňuje v
skupinách krízového riadenia.

Spoločný zabezpečovací
mechanizmus

Mechanizmus, ktorý sa vyvinie počas prechodného obdobia SRF a umožní a zjednoduší pôžičky zo SRF v situáciách, keď nebude SRF dostatočne financo-vaný
bankovým sektorom. Systém by mal byť dostupný ako posledná mož-nosť a mal by
byť v plnom súlade s pravidlami štátnej pomoci. Bankový sektor bude v konečnom
dôsledku zodpovedný za splatenie prostredníctvom po-platkov vo všetkých zúčastnených členských štátoch vrátane ex post príspev-kov.

Vnútorný tím pre riešenie
krízových situácií (IRT)

Vytvorený podľa článku 83 nariadenia o SRM na lepšiu koordináciu navrho-vania
plánov riešenia krízových situácií a zabezpečenie bezproblémovej vý-meny informácií medzi NRA. Vnútorné tímy pre riešenie krízových situácií boli vytvorené pre
všetky bankové skupiny, ktoré zahŕňali právnické osoby zalo-žené aspoň v dvoch
krajinách bankovej únie.

Zásada, že žiadny veriteľ sa
nesmie dostať do nevýhod-nejšieho postavenia

Vymedzená článkom 34 ods. 1 písm. g) smernice o BRR o všeobecných zása-dách
riešenia krízových situácií, zásada, že žiadny veriteľ sa nesmie dostať do nevýhodnejšieho postavenia, vyžaduje, aby žiadny veriteľ neutrpel vyššie straty než straty,
ktoré by utrpel v rámci bežného konkurzného konania. Podobne článok 34 ods. 1
písm. i) smernice o BRR vyžaduje, aby opatrenia na riešenie krízových situácií boli
prijaté v súlade s ochrannými opatreniami zahrnutými v tejto smernici (a jedným z
ochranných opatrení bola zásada, že žiadny veriteľ sa nesmie dostať do nevýhodnejšieho postavenia).

Obráťte sa na EÚ
Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra
najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke:
https://europa.eu/european-union/contact_sk
Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Môžete sa
obrátiť na túto službu:
– prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí
operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
– prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
– e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ
Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej
únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk
Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať
z kníhkupectva na webovej stránke https://op.europa.eu/sk/publications. Ak chcete
získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe
Direct alebo vaše miestne informačné centrum
(pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).
Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku
1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu.
Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup
k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné
aj nekomerčné účely.

JEDNOTNÁ RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
Treurenberg 22, 1049 Brusel
https://srb.europa.eu

