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Jednotný fond na riešenie krízových situácií* (SRF) je vo
vlastníctve Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
(SRB).
SRF sa môže použiť na to, aby umožnil SRB účinne
a efektívne uplatňovať svoje nástroje a právomoci
v oblasti riešenia krízových situácií. SRF je spôsob, ako
zabezpečiť, aby finančný systém pomohol platiť za
stabilizáciu finančného systému.

CIEĽOVÁ ÚROVEŇ

€ 8,1

MLD.

INFORMÁCIE, KTORÉ SA
MAJÚ ZHROMAŽĎOVAŤ

€ 7,5

SRF sa skladá z príspevkov od úverových inštitúcií
a určitých investičných spoločností v 19 zúčastnených
členských štátoch v rámci bankovej únie. Bude sa
postupne budovať počas prvých ôsmich rokov
(2016 – 2023). SRF dosiahne cieľovú úroveň vo výške
1 % sumy krytých vkladov všetkých úverových inštitúcií
v rámci bankovej únie do 31. decembra 2023.
* Zriadený nariadením (EÚ) č. 806/2014 (nariadenie o SRM).

S cieľom dosiahnuť minimálne 1 % celkovej sumy krytých vkladov v eurozóne do 31. decembra 2023 stanovila Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) cieľovú úroveň na rok
2018 na úrovni 1/8 z 1,15 % priemernej sumy krytých vkladov všetkých úverových inštitúcií povolených v eurozóne v roku 2017 (vypočítanej štvrťročne). Cieľová úroveň na rok 2018 v tomto
roku predstavuje 8,1 mld. EUR, čo je o 13 % viac ako v roku 2017. Hlavným dôvodom tohto
zvýšenia je historický vývoj krytých vkladov v eurozóne počas obdobia 2014 – 2017.

Po zohľadnení zníženia príspevkov za rok 2015 a vplyvu prehodnotenia údajov a revízií celková
suma príspevkov ex ante na rok 2018, ktoré majú byť prevedené do SRF, dosahuje 7,5 miliardy EUR.

mld.
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ROZSAH PÔSOBNOSTI

V roku 2018 patrí do pôsobnosti SRF 3 315 inštitúcií (v porovnaní s 3 512 inštitúciami v roku
2017).

METÓDA VÝPOČTU

49 % sú malé inštitúcie, ktoré platia paušálny príspevok (ich celkové aktíva sú nižšie ako
1 mld. EUR), 28 % sú stredne veľké inštitúcie (celkové aktíva pod 3 mld. EUR), 21 % sú veľké
inštitúcie podliehajúce príspevku upravenému podľa rizika (a platia 96 % faktúry) a ostatné
majú osobitnú metódu výpočtu podľa svojho obchodného modelu. Distribúcia sa v porovnaní s rokom 2017 výrazne nezmenila.

 Rizikový pilier II: Pomer čistého stabilného financovania (NSFR);
 Rizikový pilier III: Podiel medzibankových úverov a vkladov v Európskej únii;
 Rizikový pilier IV: Zložitosť a riešiteľnosť krízovej situácie.
** Rizikové piliere a ukazovatele sú opísané v článku 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63.

zvýšenie ročnej cieľovej úrovne je hlavnou hnacou silou zmien v sumách príspevkov. K ostatným hnacím silám patrí:

 Zmeny v metóde výpočtu: slabá relatívna pozícia (vo vnútroštátnom kontexte a kontexte eurozóny), pokiaľ ide o ukazovateľ krytia likvidity (ďalej len „LCR“), môže viesť k zvýšeniu príspevkov;
 Zmeny veľkosti: zvýšenie veľkosti (merané ako celkové záväzky znížené o vlastné zdroje mínus kryté vklady znížené o zrážky povolené v článku 5 DN) nemusí nevyhnutne
viesť k zvýšeniu príspevku (a naopak). Zmena závisí od zmeny veľkosti všetkých ostatných inštitúcií.
 Zmena koeficientu úpravy rizika: zvýšenie koeficientu úpravy rizika (na vnútroštátnej
úrovni alebo úrovni na úrovni eurozóny) nemusí nevyhnutne viesť k zvýšeniu príspevku
(a naopak). Zmena závisí od zmeny koeficientu úpravy rizika všetkých ostatných inštitúcií.
Celkový účinok hnacích síl nie je vopred známy: záleží od kombinácie síl osobitných pre
jednotlivé krajiny a inštitúcie. Príspevky do SRF sa vypočítavajú v relatívnom vyjadrení a vplyv
hnacích síl na jednu konkrétnu inštitúciu závisí od krajiny, v ktorej sa inštitúcia nachádza, a od
relatívnej pozície inštitúcie z hľadiska veľkosti a rizikovosti.
BUDÚCE FÁZY

Budúce fázy príspevkového obdobia v roku 2018 sú nasledujúce:
 1. mája 2018: inštitúcie sú oboznámené;
 28. júna 2018: vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií (NRA) prevedú príspevky Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (SRB). NRA nastavia platobnú lehotu
počas obdobia 1. 5. 2018 až 28. 6. 2018.

Ďalšie informácie o SRF nájdete na adrese www.srb.europa.eu
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 Postupné zavádzanie prístupu výpočtu jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM) počas počiatočného obdobia (2016 – 2023): V roku 2018 predstavujú váhy BRRD/SRM 33,33/66,67 % namiesto 40/60 % v roku 2017. Táto zmena môže
spôsobiť zvýšenie príspevkov inštitúcií nachádzajúcich sa v krajinách s relatívne nízkou
váhou, pokiaľ ide o kryté vklady a relatívne väčšie inštitúcie.

ISBN 978-92-9475-040-2

PRÍSPEVKY ZA ROK 2018
OPROTI PRÍSPEVKOM ZA
ROK 2017:

ISBN 978-92-9475-078-5

 Rizikový pilier I: Vlastné zdroje a oprávnené záväzky inštitúcie, ktoré presahujú minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL);
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v roku 2018 úroveň harmonizácie pri predkladaní informácií orgánom dohľadu umožnila SRB
pripočítať ukazovateľ krytia likvidity (LCR) do výpočtov koeficientu úpravy rizika. Úroveň harmonizácie však stále nestačí na vykonávanie úplnej metodiky**. Nasledujúce ukazovatele rizika ešte nie sú harmonizované a boli vynechané:
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