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Príspevky na administratívne výdavky SRB na rok 2021  

Časté otázky 

 

Úvod 

Dňa 8. januára 2018 nadobudlo účinnosť delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2361 zo 

14. septembra 2017 o konečnom systéme príspevkov na administratívne výdavky Jednotnej rady pre 

riešenie krízových situácií. Konečný systém nahrádza prechodný systém, ktorý platil od začatia činnosti 

rady v novembri 2014. 

Kľúčové lehoty  

Rada SRB poslala informačný list všetkým 

subjektom  

Januára 2021 

Lehota pre subjekty na potvrdenie kontaktných 

údajov a fakturačných preferencií  

Februára 2021 

Vydanie platobného výmeru Február – Apríl 2021 

Lehota splatnosti 35 dní po vydaní platobného výmeru 

 

Otázky v oblasti: 

A. Rozsah a postup 

 

1. Kto musí prispievať? 

Všetky úverové inštitúcie existujúce v bankovej únii musia prispievať na administratívne výdavky 

Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (ďalej len „SRB“). To isté platí pre všetky materské 

podniky (vrátane finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových 

spoločností), investičné spoločnosti a finančné inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje konsolidovaný dohľad 

Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“). 

 

Upozorňujeme, že hoci sa rozsah administratívnych príspevkov SRB prekrýva s rozsahom poplatkov za 

dohľad ECB, existujú medzi nimi rozdiely. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že pobočky zriadené 

v zúčastnenej krajine materskou bankou so sídlom v nezúčastnenej krajine nepatria do rozsahu 

administratívnych príspevkov SRB.  

 

2. Prispievajú subjekty na individuálnej alebo skupinovej úrovni? 

Ročné príspevky subjektov, ktoré sú členmi rovnakej bankovej skupiny, sa vypočítavajú a vyberajú na 

skupinovej úrovni (ako jeden príspevok). 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_sk
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
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3. Čo je platca príspevkov? 

„Platca príspevkov“ v kontexte administratívnych príspevkov SRB je subjekt určený ako „poplatník“ na 

účely platby poplatkov za dohľad ECB. V prípade bankovej skupiny je to člen skupiny, ktorý je skupinou 

vymenovaný, aby konal v jej mene ako „poplatník“.  

 

4. Čo sa očakáva od platcu príspevkov?  

Platca príspevkov je kontaktným bodom vo vzťahu k rade SRB pre všetky oznámenia týkajúce sa 

ročných administratívnych príspevkov. Je takisto právne zodpovedný za platbu výšky príspevku.  

 

5. Môžeme zmeniť nášho platcu príspevkov? 

Áno, ale len vymenovaním iného poplatníka na účely úhrady poplatkov za dohľad ECB 

(https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.sk.html). Právne predpisy 

vyžadujú, aby bol platca príspevku rovnaký subjekt ako poplatník.  

 

6. Prečo sme si overovali kontaktné údaje (list rady SRB zaslaný v januári)? 

Aby sa zabezpečilo, že sa platobné výmery a s nimi súvisiaca komunikácia odošlú správne, SRB 

požaduje od všetkých subjektov, aby potvrdili svoje kontaktné údaje a fakturačné preferencie 

z predchádzajúceho príspevkového cyklu (alebo tie, ktoré dostali od ECB, v prípade, že inštitúcie sa 

dostali do rozsahu uplatňovania). 

 

7. Môžeme zmeniť kontaktné údaje a fakturačné preferencie po ich potvrdení? 

Áno. Môžete ich zmeniť zaslaním e-mailu na adresu SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu. 

Rada SRB však z prevádzkových dôvodov po uplynutí lehoty na konci januára nemôže zohľadniť zmeny 

fakturačných preferencií subjektov pre príspevkový cyklus na rok 2021. Zohľadnia sa od roku 2022. 

 

8. Ako často musíme platiť administratívne príspevky? 

Každý rok. Rada SRB vyberá administratívne príspevky raz ročne. Za výnimočných okolností, ak sa 

zmení administratívny rozpočet SRB, sa môže vyberaná suma dodatočne zvýšiť v tom istom roku. 

9. Sú administratívne príspevky to isté ako príspevky ex ante? 

Nie. Tieto dva príspevky slúžia na rôzne účely. Administratívne príspevky sa vyberajú na financovanie 

administratívnych výdavkov SRB podobne, ako sa odvádzajú ECB poplatky za dohľad, aby pokryli 

výdavky vzniknuté v súvislosti s jej úlohami v oblasti dohľadu. Príspevky ex ante sa vyberajú do 

jednotného fondu na riešenie krízových situácií a v prípade potreby sa môžu použiť na zabezpečenie 

účinného uplatňovania nástrojov riešenia krízových situácií a na výkon právomocí riešiť krízové 

situácie, ktoré boli nariadením o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (SRM) udelené 

SRB.  

10. Má zmena nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad vplyv na proces SRB týkajúci sa 

administratívnych príspevkov? 

Áno. Aby sa predišlo duplikácii záťaže spojenej s vykazovaním pre príslušné inštitúcie a orgány, SRB sa 

pri výpočte administratívnych príspevkov opiera o údaje, ktoré získala a poskytla ECB na výpočet 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.sk.html
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
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svojich vlastných poplatkov za dohľad1. Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 

o poplatkoch za dohľad bolo zmenené v roku 2020. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2361 

bude čiastočne zmenené s cieľom umožniť zachovanie synergií medzi obidvoma systémami 

príspevkov. Európska komisia pracuje na nevyhnutných zmenách, ktoré sa budú vzťahovať 

na počiatočné prechodné obdobie a na budúce cykly administratívnych príspevkov. 

 

B. Výpočet a predloženie údajov 

 
11. Ktoré príspevky sa vypočítavajú v roku 2021? 

V roku 2021 SRB vypočítava výšku príspevkov za bežný rozpočtový rok. Okrem toho 

prepočítava/vypočítava predtým fakturované príspevky inštitúcií, ktoré za uplynulý rok (uplynulé 

roky) zmenili rozsah, postavenie alebo iné údaje a v prípade ktorých uvedené zmeny ECB vykázala 

v súčasnom príspevkovom cykle. Rada SRB zároveň rozhoduje o časti neuhradených vyrovnaní 

jednotlivých administratívnych príspevkov splatných v prechodnom období a odložených 

v predchádzajúcom cykle. 

12. Musíme rade SRB predložiť finančné údaje pre výpočty uskutočnené v roku 2021? 

Nie. Rada SRB nezhromažďuje údaje priamo od subjektov. Používa informácie, ktoré subjekty 

predložili ECB na účely výpočtu poplatku za dohľad ECB.  

13. Aké sú referenčné údaje pre faktory výpočtu poplatku používané vo výpočtoch SRB? 

V delegovanom nariadení sa stanovujú tieto referenčné dátumy pre výpočet (a v prípade potreby 

prepočet) uskutočnený v roku 2021: 

 

* Na základe zmeny nariadenia Európskej centrálnej banky o poplatkoch za dohľad [nariadenie ECB 

(EÚ) č. 1163/2014] sa výber poplatkov ECB zmenil tak, že sa nevykonáva ex-ante, ale ex-post. Výpočet 

a zvýšenie poplatkov za dohľad ECB za daný rok (R) sa odteraz uskutoční nasledujúci rok (najneskôr do 

30. júna roku R+1). ECB preto na začiatku roku 2021 nedokáže poskytnúť Jednotnej rade pre riešenie 

                                                           
1 Pozri odôvodnenie 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2361. 

Rozpočtový rok, za ktorý sú príspevky splatné Referenčný dátum 

  

2021 

o Všetky inštitúcie (a skupiny), s výnimkou 

novopovolených v 1./2./3. štvrťroku 2020 

o Novopovolené inštitúcie (a skupiny) v 

1./2./3. štvrťroku 2020. 

 

31. december 2018* 

 

1./2./3. štvrťrok 2020** 

 

2020 

o Všetky inštitúcie (a skupiny), s výnimkou 

novopovolených v 1./2./3. štvrťroku 2020 

o Novopovolené inštitúcie (a skupiny) v 

1./2./3. štvrťroku 2020. 

 

31. december 2018 

 

1./2./3. štvrťrok 2020** 

2019 31. decembra 2017 
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krízových situácií (SRB) celý súbor najnovších údajov potrebných na výpočet administratívnych 

príspevkov. Pokiaľ ide o administratívne príspevky za rok 2021, v súlade s článkom 6 ods. 7 

delegovaného nariadenia SRB výnimočne použije na výpočet najnovšie dostupné údaje poskytnuté 

ECB (v tomto prípade údaje poskytnuté Európskou centrálnou bankou na výpočet administratívnych 

príspevkov za rok 2020). V závislosti od zmien delegovaného nariadenia Komisie 2017/2361, ktoré 

nadobudne účinnosť v prvom polroku 2021 a ktoré bude upravovať prechodné obdobie medzi 

predchádzajúcim a novým režimom, je možné, že sa od SRB bude vyžadovať, aby prepočítala 

administratívne príspevky splatné za rok 2021 podľa zmeneného právneho rámca a na základe 

najnovších údajov. 

** Na základe zmeny nariadenia Európskej centrálnej banky o poplatkoch za dohľad [nariadenie ECB 

(EÚ) 2019/2155], sa referenčný dátum pre faktory výpočtu poplatku v prípade novopovolených 

inštitúcií alebo skupín zmenil. Za referenčný dátum pre faktory výpočtu poplatku 

v prípade novopovolených inštitúcií alebo skupín vytvorených pred 1. októbrom (pred 4. štvrťrokom) 

sa od 1. januára 2020 bude považovať koniec štvrťroku, ktorý je najbližší referenčnému dátumu 

použitému pre iné subjekty. V prípade cyklu výberu administratívnych príspevkov za rok 2021 to 

znamená, že pre všetky subjekty vytvorené po 1. januári 2020 a pred 1. októbrom 2020 sa na prepočet 

administratívnych príspevkov za rok 2020, ako aj na výpočet administratívnych príspevkov príslušných 

subjektov a skupín za rok 2021 použijú faktory výpočtu poplatku s referenčným dátumom v 1./2./3. 

štvrťroku (v závislosti od dátumu, kedy boli subjekt alebo skupina novovytvorené). Pre subjekty 

vytvorené vo 4. štvrťroku 2020 nebudú v cykle výberu administratívnych príspevkov za rok 2021 k 

dispozícii žiadne faktory výpočtu poplatku. 

14. Aká je celková ročná suma, ktorá sa má vybrať? 

S cieľom stanoviť celkovú sumu, ktorá sa má vybrať v roku 2021, SRB zohľadní:  

 rozpočet prijatý radou na uvedený rozpočtový rok; 

 všetky jeho následné zmeny; 

 výsledok rozpočtu posledného rozpočtového roka, za ktorý bola zverejnená konečná účtovná 

závierka;  

 celkový výsledok úprav príspevkov inštitúcií, ktoré zmenili rozsah, postavenie alebo iné údaje 

za uplynulý rok (uplynulé roky) a v prípade ktorých uvedené zmeny ECB vykázala v súčasnom 

príspevkovom cykle. 

Táto suma bude zverejnená po vykonaní konečného výpočtu. Rozhodnutie o rozpočte SRB na rok 2021, 

ako aj finančné výsledky účtovnej závierky za rok 2019 možno nájsť na webovom sídle SRB. 

15. Ako sa vypočítavajú administratívne príspevky SRB?  

Od subjektov sa vyžaduje, aby prispievali na administratívne výdavky SRB úmerne k požiadavkám na 

zdroje, ktoré predkladajú rade, na základe odhadov podľa pozorovateľných údajov (o veľkosti a riziku 

ich činností). Príspevky sa pred ich individuálnym pridelením subjektom rozdelia medzi subjekty, ktoré 

patria do priamej zodpovednosti rady (kategória A), a subjekty, ktoré podliehajú priamej 

zodpovednosti vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií (kategória B), s pevným 

podielom vo výške 95 % v prípade kategórie A a vo výške 5 % v prípade kategórie B. 

Príspevky sa vypočítavajú na mesačnom základe a vo všeobecnosti sa vyberajú na začiatku každého 

roka.  
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16. Bude mať zmena situácie môjho subjektu vplyv na môj ročný príspevok?  

Áno. V závislosti od druhu zmeny, ktorú inštitúcia oznámi ECB, môže byť ovplyvnená výška ročných 

príspevkov na administratívne výdavky rady SRB: 

 Novopovolená inštitúcia vytvorená v bankovej únii, ktorá nie je súčasťou existujúcej 

dohliadanej skupiny, musí platiť ročný administratívny príspevok. 

Suma sa vypočítava na základe počtu úplných mesiacov, počas ktorých bol subjekt dohliadaný 

v období platenia príspevkov. To znamená, že novopovolený subjekt musí zaplatiť príspevok, 

ktorý sa vzťahuje na obdobie od prvého úplného mesiaca nasledujúceho po dátume jeho 

povolenia. Platba takejto sumy sa prípadne vyžiada v nasledujúcom kole výberu príspevkov 

spolu s príspevkami, ktoré sa týkajú ďalšieho rozpočtového roka.  

 Inštitúcia, ktorej bolo odobraté povolenie, alebo dohliadaná skupina, ktorá bola dohliadaná 

len v priebehu časti obdobia platenia príspevkov, musí zaplatiť administratívne príspevky, 

ktoré sa vzťahujú na počet úplných mesiacov za obdobie do dátumu, keď bolo jej povolenie 

ukončené. Ak už zaplatila príspevok za príslušné obdobie platenia príspevkov, rada SRB tento 

príspevok vráti v nasledujúcom príspevkovom období, keď ECB poskytne rade SRB 

aktualizované údaje.  

 Zmena postavenia medzi významným subjektom (kategória A) a menej významným 

subjektom (kategória B), a to aj v dôsledku zlúčenia alebo akvizície, bude znamenať, že výška 

sumy ročného administratívneho príspevku sa zmení. Subjekty budú klasifikované do 

príslušných kategórií na základe počtu mesiacov, počas ktorých subjekt patrí do príslušnej 

kategórie v posledný deň mesiaca. 

Nezávisle od zmeny je dôležité poznamenať, že všetky zmeny uskutočnené po dátume, v ktorom ECB 

preniesla údaje rade SRB, budú zohľadnené a vyrovnané v nasledujúcich cykloch výberu 

administratívneho príspevku v súlade s delegovaným nariadením.  

C. Úhrada administratívnych príspevkov 

 

17. Ako je možné uhradiť administratívne príspevky? 

Rada SRB môže prijímať úhrady len prostredníctvom SEPA úhrady na bankový účet SRB v súlade 

s podmienkami stanovenými v platobnom výmere. Možnosti úhrady prostredníctvom SEPA inkasa 

a systému TARGET 2 nie sú dostupné. 

 

18. Koľko máme času na úhradu po prijatí platobného výmeru? 

Od subjektov sa vyžaduje, aby uhradili výšku príspevku do 35 dní po tom, ako SRB vydá platobný 

výmer. Príspevok sa bude považovať za zaplatený až po pripísaní celkovej sumy na bankový účet SRB 

(deň úhrady). 

 

19. Čo sa stane, ak nezaplatíme načas? 

Ak sa na účet SRB nepripíše celková výška príspevku v rámci lehoty, SRB má nárok na pripísanie úroku 

za každý deň z nezaplatenej výšky sumy administratívnych poplatkov. Úrok sa pripisuje v miere, ktorú 

uplatňuje ECB na svoje hlavné refinančné operácie s účinnosťou od prvého kalendárneho dňa mesiaca, 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_sk
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v ktorom uplynie lehota na úhradu, s navýšením o 8 percentuálnych bodov ročne. Úrok sa počíta 

od prvého dňa nasledujúceho po dátume splatnosti. Úhrady ročných príspevkov a všetky úroky 

z omeškania sú vynútiteľné radou SRB vo všetkých členských štátoch, ktoré sú členmi bankovej únie. 

 

20. Má SRB identifikačné číslo pre DPH? 

Nie. Keďže je SRB agentúrou EÚ, nie je zdaniteľnou osobou podľa článku 9 smernice 2006/112/ES. 

V dôsledku toho nemá identifikačné číslo pre DPH a administratívne príspevky sú oslobodené od 

akýchkoľvek daní. 

 

21. Čo ak tu nenájdem odpoveď na svoju otázku? 

Zašlite svoju otázku na adresu SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu alebo sa obráťte na našu 

kontaktnú linku: +32 2 490 3444. 

http://intranet/ict/StrategyDevelopmentTeam/ACC_Project/2018%20Admin.%20contrib/600.%20Communication/SRB%20website/Old/Q+A/SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu

