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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. Tretí prvok, európsky systém ochrany vkladov
(EDIS), bol schválený ako legislatívna priorita na rok 2021. Od toho sa ale
v roku 2022 upustilo.

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.
Týmito pravidlami sa predovšetkým zabezpečuje, aby banky podstupovali uvážené
riziká a aby sa krízové situácie zlyhávajúcich bánk riešili riadnym spôsobom s čo
najmenším vplyvom na reálnu ekonomiku a verejné financie zúčastnených krajín EÚ.

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 Parlament a Rada dosiahli politickú dohodu 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 novembra 2014, spadá pod ECB
a je zodpovedný za priamy dohľad nad najväčšími a najvýznamnejšími bankovými
skupinami, zatiaľ čo vnútroštátne orgány dohľadu naďalej kontrolujú všetky ostatné
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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,
časom mení. V záujme zabezpečenia dôsledného uplatňovania noriem dohľadu môže
ECB navyše 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 posúdenie
Pred prevzatím úloh v oblasti dohľadu vykonala ECB „preskúmanie finančného
stavu“ nazývané „komplexné posúdenie“, ktoré pozostáva z posúdenia kvality aktív
a stresového testu. Cieľom tohto preskúmania bolo dosiahnuť väčšiu transparentnosť
súvah bánk v záujme zabezpečenia spoľahlivej východiskovej pozície. Z výsledkov,
ktoré boli zverejnené v októbri 2014, vyplynulo, že 25 zo 130 zúčastnených bánk
nemalo dostatok kapitálu.
Všetky banky prechádzajú podobným preskúmaním finančného stavu, keď sa
prvýkrát dostanú pod priamy dohľad. Na základe žiadosti Bulharska o nadviazanie
úzkej spolupráce medzi ECB a Bulharskou národnou bankou napríklad ECB
vykonala komplexné posúdenie šiestich bulharských bánk, ktorého výsledky uverejnila
v júli 2019. V júli 2021 ECB dokončila komplexné posúdenie dvoch talianskych bánk,
jednej estónskej banky a jednej litovskej banky.
D. Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM)
V marci 2014 dosiahli Parlament a Rada politickú dohodu o vytvorení druhého
piliera bankovej únie, jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM).
Hlavným cieľom SRM je zabezpečiť, aby sa zlyhania bánk v rámci bankovej únie
zvládli efektívne, s minimálnymi dôsledkami pre daňovníkov a reálnu ekonomiku.
Ak sú potrebné opatrenia, ústredný orgán – Jednotná rada pre riešenie krízových
situácií (SRB) – prevezme zodpovednosť 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 vykonávať v januári 2015 a je plne funkčná
od januára 2016.
V júni 2017 prijala SRB svoje prvé rozhodnutie o riešení krízovej situácie v prípade
banky Banco Popular. SRB sa však v júni 2017 rozhodla neprijať opatrenie na riešenie
krízovej situácie v prípade Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca, vo februári 2018
v prípade ABLV Bank AS a jej dcérskej spoločnosti ABLV Bank Luxembourg S.A.
a v auguste 2019 v prípade AS PNB Banka.
E. Jednotný fond na riešenie krízových situácií (SRF)
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, a to
jednotný fond na riešenie krízových situácií (SRF), ktorý sa môže uplatniť v prípade,
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že príspevky akcionárov a veriteľov banky nepostačujú. Príspevky do SRF platia
banky počas ôsmich rokov. Cieľová výška SRF je stanovená na 1 % krytých vkladov
do konca roka 2023. V júli 2021 dosiahol celkový objem prostriedkov SRF približne
52 miliárd EUR. Vzhľadom na súčasný ročný rast krytých vkladov sa fond skončí na
úrovni takmer 70 miliárd EUR. V novembri 2020 sa Euroskupina dohodla, že zavedie
„spoločný ochranný mechanizmus“ (úverová linka poskytovaná v prípade potreby
z EMS) pre SRF už začiatkom roku 2022.
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
(BRRD), 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. Legislatívne postupy na zmenu BRRD, najmä s cieľom začleniť
medzinárodné normy o kapacitách na absorpciu strát a rekapitalizáciu, prijal Parlament
v apríli 2019 (pozri bod G).
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 dokončiť niektoré technické detaily. Komisia bola preto
splnomocnená navrhnúť doplňujúce legislatívne akty (tzv. opatrenia druhej úrovne),
ktoré špecifikujú chýbajúce technické detaily.
V novembri 2016 predložila Komisia komplexný balík reforiem s cieľom pozmeniť
pravidlá ustanovené v CRD a CRR. V rámci Parlamentu sa súbežne rokovalo o dvoch
legislatívnych návrhoch, ktorými sa menia CRD a CRR. V júni 2018 Výbor Parlamentu
pre hospodárske a menové veci prijal úplnú správu o pozmeňujúcich návrhoch.
Zmenená smernica o kapitálových požiadavkách (CRD V) a nariadenie o kapitálových
požiadavkách (CRR II) boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v júni 2019.
H. EDIS
V novembri 2015 predložila Komisia legislatívny návrh, ktorého cieľom je doplniť
bankovú úniu o ďalší prvok, konkrétne európsky systém ochrany vkladov (EDIS).
Pôvodný návrh Komisie vychádzal z existujúcich vnútroštátnych systémov ochrany
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vkladov a odporúča postupné zavádzanie systému EDIS. Komisia návrh vypracovala
tak, aby bol pre odvetvie bankovníctva celkovo nákladovo neutrálny (hoci rizikovejšie
banky budú musieť platiť vyššie príspevky ako bezpečnejšie banky), a navrhuje
doplnkové ochranné opatrenia a opatrenia na zníženie bankových rizík.
V novembri 2016 spravodajkyňa uverejnila svoj návrh správy o EDIS. Následné
diskusie v Parlamente a Rade odhalili rozdielne stanoviská, pokiaľ ide o koncepciu
systému v jeho konečnej fáze. S cieľom uľahčiť pokrok Komisia v októbri 2017
uverejnila dodatočné oznámenie, v ktorom navrhla niektoré možnosti podoby systému
EDIS. V decembri 2020 sa tri inštitúcie EÚ dohodli na legislatívnych prioritách
na rok 2021 vrátane EDIS v súvisiacom pracovnom dokumente. Lídri na samite
eurozóny v júni 2021 potvrdili svoje plné odhodlanie dobudovať bankovú úniu a vyzvali
Euroskupinu, aby sa bezodkladne dohodla na pracovnom pláne s konkrétnymi
opatreniami a časovým harmonogramom. Podľa vyhlásenia o budúcnosti bankovej
únie zo 16. júna 2022 sa však Euroskupina dohodla, že sa najprv zameria na posilnenie
spoločného rámca pre krízové riadenie bánk a vnútroštátnych systémov ochrany
vkladov. Všetky zostávajúce prvky na posilnenie a dokončenie bankovej únie by sa
preskúmali až následne.

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 (t. j. v rámci 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 23 pravidelných
verejných vypočutí predsedu SSM (v marci 2014, novembri 2014, marci 2015,
októbri 2015, marci 2016, júni 2016, novembri 2016, marci 2017, júni 2017,
novembri 2017, marci 2018, júni 2018, novembri 2018, marci 2019, septembri 2019,
decembri 2019, máji 2020, októbri 2020, marci 2021, júli 2021, októbri 2021, marci 2022
a júni 2022).
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 príslušného výboru
Parlamentu. Doteraz sa vo Výbore pre hospodárske a menové veci uskutočnilo
20 verejných vypočutí predsedu SRB (v júni 2015, januári 2016, júli 2016,
decembri 2016, marci 2017, júli 2017, decembri 2017, marci 2018, júli 2018,
decembri 2018, apríli 2019, júli 2019, decembri 2019, máji 2020, októbri 2020,
marci 2021, júli 2021, decembri 2021, marci 2022 a júli 2022).
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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
09/2022
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