Jednotný fond pro řešení krizí (SFR)
Jednotný fond pro řešení krizí1 (SRF) je majetkem Jednotného výboru pro řešení krizí
(SRB). SRF lze použít, aby SRB mohl účelně a efektivně uplatňovat své nástroje
a pravomoci k řešení problémů. SRF představuje způsob, jak zajistit, že finanční odvětví
pomáhá platit za stabilizaci finančního systému. SFR je tvořen příspěvky úvěrových
institucí a některých investičních podniků z 19 zúčastněných členských států v rámci
bankovní unie. Během prvních osmi let (2016–2023) bude postupně navyšován. Cílem
SFR je dosáhnout úrovně v hodnotě alespoň 1 % z částky pojištěných vkladů všech
úvěrových institucí v bankovní unii, a to do 31. prosince 2023.

Informativní přehled
Příspěvkové období 2019
•

Cílová úroveň: Vzhledem k cíli dosáhnout nejméně 1 % celkové částky pojištěných
vkladů v eurozóně do 31. prosince 2023 se Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) rozhodl
stanovit cílovou úroveň pro rok 2019 na 1/8 z 1,15 % průměrné výše pojištěných vkladů
v roce 2018 (vypočítané čtvrtletně) u všech úvěrových institucí povolených v eurozóně.
Proto v roce 2019 činí cílová úroveň 8,313 mld. EUR, což je o 2,7 % více než v roce
2018. Výlučnou hybnou silou nárůstu roční cílové úrovně je roční zvýšení pojištěných
vkladů v eurozóně.

•

Vybíraná částka: S přihlédnutím k odpočtu příspěvků za rok 2015 a dopadu úprav
a oprav údajů činí celková částka příspěvků předem pro rok 2019, které budou převedeny
do SRF, 7,819 mld. EUR.

•

Oblast působnosti: V roce 2019 spadá do oblasti působnosti SFR 3 186 institucí (ve
srovnání s 3 315 institucemi v roce 2018).

•

Metoda výpočtu: 49 % institucí je malých a hradí paušální příspěvek (jejich celková
aktiva jsou nižší než 1 mld. EUR), 29 % tvoří středně velké instituce (celková aktiva nižší
než 3 mld. EUR), 22 % tvoří velké instituce, na které se vztahuje příspěvek s úpravou
podle rizikového profilu (a platí 97 % příspěvků), a pro zbytek platí vzhledem k jejich
obchodnímu modelu zvláštní metodika výpočtu. Toto rozložení se v porovnání s rokem
2018 výrazně nezměnilo.

•

Faktor korekce o riziko: V roce 2019 umožnila úroveň harmonizace ve zprávách
o dohledu SRB přidat do výpočtů faktoru korekce o riziko ukazatel rizika „Podíl
mezibankovních úvěrů a vkladů v EU“. Úroveň harmonizace však stále ještě není
dostatečná, aby umožnila provádění úplné metodiky2. Následující ukazatele rizika nebyly
uplatněny:
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Je zřízen nařízením (EU) č. 806/2014 (nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí).
Soubory ukazatelů rizik a jednotlivé ukazatele jsou popsány v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2015/63.
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soubor ukazatelů rizika I: kapitál a způsobilé závazky držené institucí nad rámec
MREL (minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky),
soubor ukazatelů rizika II: ukazatel čistého stabilního financování (NSFR),
soubor ukazatelů rizika IV: složitost a způsobilost k řešení krize.

Příspěvky pro rok 2019 oproti příspěvkům pro rok 2018: V příspěvkovém období
2019 jsou hlavním hybatelem změn příspěvků předem relativní změny velikosti (ZRP3)
institucí. To se liší od příspěvkového období 2018, kdy významnou úlohu hrálo zvýšení
koeficientu používaného k výpočtu cílové úrovně (z 1,05 % na 1,15 %). V příspěvkovém
období 2019 koeficient zůstal ve výši 1,15 %. K dalším hnacím silám patří:
o postupné zavádění koncepce výpočtu na základě jednotného mechanismu
pro řešení krizí (SRM) během počátečního období (2016–2023): v roce
2019 činí váhy BRRD/SRM 26,67/73,33% místo 33,33/66,67% v roce 2018. Tato
změna může vést ke zvýšení příspěvků pro instituce, které se nacházejí v zemích
s relativně malou váhou z hlediska pojištěných vkladů, a u relativně větších
institucí,
o změna faktoru korekce o riziko: zvýšení faktoru korekce o riziko (na úrovni
vnitrostátní nebo eurozóny) nemusí nutně vést ke zvýšení příspěvku (a naopak).
Změna závisí na změně faktoru korekce o riziko u všech ostatních institucí.
Celkový účinek hnacích sil není předem znám: závisí na kombinaci sil dané země
a dané instituce. Příspěvky do SRF se počítají z relativního hlediska a účinek hnacích
sil na jednu konkrétní instituci závisí na zemi, kde daná instituce sídlí a na relativní
pozici instituce z hlediska velikosti a rizikovosti.

•

Další fáze příspěvkového období 2019 jsou tyto:
o 1. května 2019: budou informovány instituce,
o 28. června 2019: orgány příslušné k řešení krize (NRA) převedou příspěvky do
SRB. Jednotlivé NRA stanoví platební okno v období 1. května 2019 – 27. června
2019.

Více informací o SRF viz www.srb.europa.eu
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„Základní roční příspěvek“ (ZRP) je definován jako celková pasiva minus kapitál minus pojištěné vklady,
v příslušných případech upravený podle článku 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63.
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