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BANKOVÁ ÚNIA

Banková únia bola vytvorená ako reakcia na finančnú krízu a v súčasnosti má dva prvky
– jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) a jednotný mechanizmus riešenia krízových
situácií (SRM). V rámci SSM sa dohliada na najväčšie a najdôležitejšie banky v eurozóne
priamo na európskej úrovni, zatiaľ čo cieľom SRM je riešiť problémy bánk v ťažkostiach
organizovaným spôsobom s minimálnymi nákladmi pre daňovníkov a reálnu ekonomiku.
V súčasnosti prebiehajú diskusie o treťom prvku, ktorým je európsky systém ochrany vkladov
(EDIS).

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 114 a článok 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Banková únia je základným doplnkom hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a vnútorného
trhu, ktorý spája zodpovednosť za dohľad, riešenie krízových situácií a financovanie na úrovni
EÚ a núti banky v eurozóne, aby dodržiavali rovnaké pravidlá. Konkrétne tieto pravidlá
zabezpečujú, aby banky vstupovali do uvážených rizík a aby v prípade chybných rozhodnutí
niesli zodpovednosť za svoje straty a čelili možnosti zatvorenia, pričom sa minimalizujú náklady
daňovníkov.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Plán vytvorenia bankovej únie
V decembri 2012 predseda Európskej rady v úzkej spolupráci s predsedom Európskej komisie,
prezidentom Európskej centrálnej banky (ECB) a predsedom Euroskupiny navrhli konkrétny
a časovo vymedzený plán vytvorenia skutočnej HMÚ. Dôležitou časťou tohto plánu bolo
vytvorenie integrovanejšieho finančného rámca, teda bankovej únie.
B. Dohoda o SSM
V marci 2013 sa dosiahla politická dohoda medzi Parlamentom a Radou o vytvorení prvého
piliera bankovej únie, jednotného mechanizmu dohľadu (SSM), ktorý sa vzťahuje na všetky
banky v eurozóne. Do SSM sa na základe vlastného rozhodnutia môžu zapojiť aj členské štáty
mimo eurozóny. SSM, ktorý funguje od 4. novembra 2014, spadá pod ECB a je zodpovedný
za priamy dohľad nad najväčšími a najvýznamnejšími bankovými skupinami (127 subjektov
v novembri 2016), zatiaľ čo vnútroštátne orgány dohľadu naďalej kontrolujú všetky ostatné
banky, za čo však v konečnom dôsledku nesie zodpovednosť ECB. Kritériá určujúce to,
či sa banky považujú za významné, a teda spadajú pod priamy dohľad ECB, sú stanovené
v nariadení o SSM a rámcovom nariadení o SSM, a týkajú sa veľkosti banky, jej hospodárskeho
významu, cezhraničných aktivít a potreby priamej verejnej podpory. V súlade s vývojom
týchto kritérií sa počet bánk, ktoré sú pod priamym dohľadom ECB, preto môže časom

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
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zmeniť. V záujme zabezpečenia dôsledného uplatňovania noriem dohľadu môže ECB taktiež
kedykoľvek rozhodnúť o zaradení banky medzi významné banky.
S cieľom zamedziť možnému konfliktu záujmov sú úlohy ECB v oblasti dohľadu a menovej
politiky organizačne a operačne prísne a jasne oddelené.
C. Komplexné posúdenia a stresové testy
Pred prevzatím úloh v oblasti dohľadu vykonala ECB komplexné posúdenie pozostávajúce
z posúdenia kvality aktív a stresového testovania. Cieľom bolo dosiahnuť väčšiu
transparentnosť súvah bánk v záujme zabezpečenia spoľahlivej východiskovej pozície.
Z výsledkov, ktoré boli zverejnené 27. októbra 2014, vyplynulo, že 25 zo 130 zúčastnených bánk
nemalo dostatok kapitálu. Hoci niektoré nedostatky už boli pokryté v čase zverejnenia, všetky
banky museli ECB predložiť kapitálové plány, ako chcú zaplniť medzery v priebehu roka 2015.
Ako už bolo uvedené, skutočný počet bánk, ktoré sú pod priamym dohľadom SSM, sa časom
mení. Všetky banky, ktoré sú doplnené do zoznamu subjektov pod dohľadom, podstupujú
podobné preskúmanie finančného stavu. V roku 2015 bolo predmetom komplexného posúdenia
deväť bánk, pričom u piatich z nich sa zistil rôzne veľký nedostatok kapitálu. ECB v súčasnosti
vykonáva komplexné posúdenie ďalších štyroch bánk z Írska, Talianska, Lotyšska a Slovinska,
ktoré boli nedávno klasifikované ako významné alebo ktoré by sa mohli stať významnými. Toto
posúdenie sa začalo v marci 2016 a jeho výsledky boli čiastočne zverejnené v novembri 2016.
Dňa 29. júla 2016 Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) zverejnil výsledky stresového
testu 51 bánk z 15 krajín EÚ a EHP za rok 2016, ktorý sa týkal približne 70 % bankových
aktív v každej krajine. Toto stresové testovanie už neobsahovalo prahovú hodnotu vyhovuje/
nevyhovuje: namiesto toho sa výsledky stanú podkladom pre prebiehajúcu revíziu bánk orgánmi
dohľadu.
D. Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií
V marci 2014 sa dosiahla politická dohoda medzi Parlamentom a Radou o vytvorení druhého
piliera bankovej únie, jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM). Hlavným
cieľom SRM je zabezpečiť, že v budúcnosti sa prípadné zlyhania bánk v rámci bankovej
únie zvládnu efektívne, s minimálnymi dôsledkami pre daňových poplatníkov a skutočné
hospodárstvo. Pôsobnosť SRM odzrkadľuje pôsobnosť SSM. Znamená to, že ústredný orgán
– Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) – je v konečnom dôsledku zodpovedný
za rozhodnutie o začatí riešenia krízovej situácie banky, zatiaľ čo z operačného hľadiska sa
rozhodnutie bude implementovať v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových
situácií bánk. SRB začala svoju činnosť ako nezávislá agentúra EÚ 1. januára 2015 a je plne
funkčná od januára 2016. Dňa 8. januára 2016 zverejnila SRB zoznam bánk, ktoré patria do
jej pôsobnosti, vrátane významných subjektov, na ktoré priamo dohliada ECB, a 15 ďalších
cezhraničných skupín s dcérskymi spoločnosťami vo viac ako jednom zúčastnenom členskom
štáte.
E. Jednotný fond na riešenie krízových situácií
Zatiaľ čo pravidlá, ktorými sa riadi banková únia, majú zabezpečiť, aby sa riešenie krízových
situácií financovalo predovšetkým akcionármi banky a v prípade potreby čiastočne aj veriteľmi
banky, k dispozícii je teraz aj ďalší zdroj financovania, ktorý sa môže uplatniť v prípade,
že príspevky akcionárov a veriteľov banky nepostačujú, a to jednotný fond na riešenie
krízových situácií (SRF), ktorý spravuje SRB. Akonáhle SRF dosiahne cieľovú úroveň, bude
mať k dispozícii približne 55 miliárd EUR, čo zodpovedá približne 1 % krytých vkladov
v eurozóne. Príspevky do jednotného fondu na riešenie krízových situácií budú splácať banky
počas ôsmich rokov. V decembri 2015 sa členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na bankovej
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únii, dohodli na zavedení systému pravidiel preklenovacieho financovania, ktorý stanovuje
jednotlivé národné úverové linky na zabezpečenie ich vlastných národných zložiek v rámci SRF,
ak by došlo k nedostatku finančných prostriedkov. V januári 2016 previedli členské štáty do
SRF sumu 4,3 miliardy EUR v príspevkoch ex ante na rok 2015 a na konci júna ďalšiu sumu
6,4 miliardy EUR na rok 2016.
F. Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk
Nové pravidlá rozdelenia zaťaženia, ktoré sú použiteľné v prípade riešenia krízových situácií
bánk, sú stanovené v smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk, ktorú Parlament
prijal v apríli 2014. Smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk stanovuje spôsoby,
akými možno riešiť situáciu banky, ktorá sa ocitla v ťažkostiach, bez toho, aby sa museli použiť
peniaze daňovníkov, a na základe zásady, že predtým, ako sa použijú štátne fondy, majú straty
znášať v prvom rade akcionári a veritelia.
G. Smernica o kapitálových požiadavkách (CRD)/nariadenie o kapitálových požiadavkách
(CRR)
Minimálne kapitálové požiadavky stanovujú, koľko kapitálu musí banka mať, aby sa
z operačného hľadiska považovala za bezpečnú a dokázala sa sama vysporiadať s operačnými
stratami. Finančná kríza ukázala, že predchádzajúce regulačné minimálne kapitálové
požiadavky boli v prípade závažnej krízy v skutočnosti príliš nízke. Preto sa na medzinárodnej
úrovni dohodlo zvýšenie príslušných minimálnych prahových hodnôt (zásady Bazilej III).
V apríli 2013 Parlament prijal dva právne akty, ktorými sa prudenciálne kapitálové požiadavky
pre banky transponujú do európskeho práva, a to štvrtú smernicu o kapitálových požiadavkách
(CRD) a nariadenie o kapitálových požiadavkách (CRR). CRD a CRR nadobudli účinnosť 1.
januára 2014.
Rovnaké podmienky v rámci jednotného trhu sa posilnili prostredníctvom jednotného súboru
pravidiel platného pre všetky banky v EÚ. V právnych aktoch, ktoré prijal Parlament, treba ešte
dotiahnuť niektoré technické detaily. Komisia bola preto splnomocnená navrhnúť doplňujúce
legislatívne akty (tzv. opatrenia druhej úrovne), ktoré špecifikujú chýbajúce technické detaily.
Tieto opatrenia druhej úrovne sú dôležitou súčasťou práce v súčasnom volebnom období (2014
– 2019).
Dňa 23. novembra 2016 predložila Komisia komplexný balík reforiem s cieľom pozmeniť
pravidlá ustanovené v CRD a CRR.
H. Európsky systém ochrany vkladov (EDIS)
Dňa 24. novembra 2015 predložila Komisia legislatívny návrh, ktorého cieľom je doplniť
bankovú úniu o ďalší prvok, konkrétne Európsky systém ochrany vkladov (EDIS), ktorý sa má
vybudovať na základe existujúcich vnútroštátnych systémov ochrany vkladov (ktoré sa doposiaľ
neopierajú o spoločný európsky systém). EDIS bude zavedený postupne a je navrhnutý tak, aby
bol pre odvetvie bankovníctva celkovo nákladovo neutrálny (hoci rizikovejšie banky budú platiť
vyššie príspevky ako bezpečnejšie banky). Doplnia ho prísne ochranné opatrenia a opatrenia na
zníženie bankových rizík.
Európsky parlament už začal svoj súvisiaci vnútorný postup. Spravodajkyňa uverejnila svoj
pracovný dokument o EDIS 16. júna 2016. Zdôrazňuje potrebu posúdenia vplyvu EDIS zo
strany Komisie, ako aj konkrétnych krokov v oblasti znižovania rizík.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=SK.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-585.423%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
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ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Reakciou na plán realizácie skutočnej HMÚ bolo uznesenie s názvom Smerom k skutočnej
hospodárskej a menovej únii, ktoré Parlament prijal 20. novembra 2012 a ktoré obsahovalo
odporúčania Komisii týkajúce sa vytvorenia skutočnej bankovej únie. Prijatím legislatívnych
aktov o SSM, SRM, systéme ochrany vkladov, smernice o ozdravení a riešení krízových situácií
bánk a balíka CRD IV v roku 2013 a 2014 Parlament výrazne prispel k vytvoreniu bankovej
únie.
Tieto legislatívne akty umožňujú Parlamentu vykonávať kontrolu nad novovytvorenými
inštitúciami. ECB sa v rámci svojej právomoci dohľadu (SSM) zodpovedá Parlamentu a Rade.
Podrobnosti o jej zodpovednosti voči Parlamentu sú stanovené v medziinštitucionálnej dohode
medzi Parlamentom a ECB.
Doteraz sa vo Výbore pre hospodárske a menové veci uskutočnilo deväť riadnych verejných
vypočutí predsedu SSM (18. marca 2014, 3. novembra 2014, 31. marca 2015, 19. októbra 2015,
22. marca 2016, 13. júna 2016, 9. novembra 2016, 23. marca 2017 a 19. júna 2017).
Rovnaký postup sa uplatňuje aj v prípade Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, ktorej
predseda sa v súvislosti s výkonom úloh rady v oblasti riešenia krízových situácií minimálne
raz za kalendárny rok zúčastňuje na vypočutí príslušným výborom Parlamentu. Doteraz sa vo
Výbore pre hospodárske a menové veci uskutočnilo päť verejných vypočutí SRB (16. júna 2015,
28. januára 2016, 13. júla 2016, 5. decembra 2016 a 22. marca 2017).
Podrobnosti o zodpovednosti SRB voči Parlamentu a súvisiace praktické postupy sú stanovené
v medziinštitucionálnej dohode medzi Parlamentom a SRB, ktorá bola uverejnená 24. decembra
2015.
Marcel Magnus
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201311/20131107ATT74064/20131107ATT74064EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/econ/banking-union.html?tab=Banking%20Supervision.
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/econ/banking-union.html?tab=Banking%20Supervision.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497769/IPOL-ECON_NT(2014)497769_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/528773/IPOL_BRI(2014)528773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542656/IPOL_BRIE(2015)542656_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542672/IPOL_BRI(2015)542672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574402/IPOL_BRI(2016)574402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574417/IPOL_BRI(2016)574417_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587368/IPOL_BRI(2016)587368_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/587405/IPOL_BRI(2017)587405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602087/IPOL_BRI(2017)602087_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/econ/banking-union.html?tab=Bank%20Resolution.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542661/IPOL_BRI(2015)542661_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574387/IPOL_BRI(2016)574387_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574429/IPOL_BRI(2016)574429_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587381/IPOL_BRI(2016)587381_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/587403/IPOL_BRI(2017)587403_EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/94741/Agreement%20between%20Parliament%20and%20the%20Single%20Resolution%20Board.PDF
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