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1 Úvod 

1.1 Všeobecné zásady: kontext 

Viacero bánk v členských štátoch eurozóny v súčasnosti zaznamenáva vysokú 
úroveň problémových úverov (non-performing loan – NPL) (obrázok 1).  

Existuje široký konsenzus v tom, že vysoká úroveň NPL má v konečnom dôsledku 
nepriaznivý vplyv na poskytovanie bankových úverov ekonomike1, a to vzhľadom na 
súvahové, ziskové a kapitálové obmedzenia, ktorým banky s vysokou úrovňou NPL 
čelia. 

Obrázok 1 
Vývoj texaského koeficientu a pomeru úverov so zníženou hodnotou v eurozóne 

Pomer úverov so zníženou hodnotou v prípade významných 
bankových skupín v eurozóne 
 
(2007 – 2015; percento úverov, hodnoty mediánov) 

 

Zdroj: SNL Financial. 
Poznámka: Na základe verejne dostupných údajov za vzorku 55 významných 
bankových skupín. Krajiny najviac postihnuté krízou: Cyprus, Grécko, Írsko, Taliansko, 
Portugalsko, Slovinsko a Španielsko. 

Cielené a udržateľné znižovanie stavu NPL v bankových súvahách je pre ekonomiku 
prínosné z mikroprudenciálneho i makroprudenciálneho hľadiska. Zároveň však 
platí, že dôležitým katalyzátorom riešenia NPL je aj hospodárske oživenie. 

Riešenie otázky kvality aktív je jednou z hlavných priorít bankového dohľadu 
Európskej centrálnej banky (ECB). ECB sa na túto problematiku začala zameriavať 
už počas komplexného hodnotenia v roku 2014, ktoré pozostávalo z dvoch hlavných 
pilierov: hodnotenia kvality aktív a záťažového testu. Po dokončení komplexného 
hodnotenia sa činnosť bankového dohľadu ECB v oblasti NPL naďalej 

                                                                      
1  Podrobnejšie informácie sú v štúdiách ECB a ďalších medzinárodných subjektov, napr. v diskusnom 

príspevku Medzinárodného menového fondu (MMF) Strategy for Resolving Europe’s Problem Loans. 
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Zdroj: SNL Financial. 
Poznámka: Na základe verejne dostupných údajov za vzorku významných bankových 
skupín. Krajiny najviac postihnuté finančnou krízou: Cyprus, Grécko, Írsko, Taliansko, 
Portugalsko, Slovinsko a Španielsko. 
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zintenzívňovala. V rámci priebežného dohľadu sa spoločné dohliadacie tímy 
stretávajú s rozdielnymi prístupmi bánk k identifikácii, meraniu, riadeniu 
a odpisovaniu NPL. V tejto súvislosti Rada pre dohľad ECB poverila skupinu na 
vysokej úrovni zameranú na oblasť NPL (pozostávajúcu z pracovníkov ECB 
a príslušných vnútroštátnych orgánov), aby vypracovala konzistentný postup 
dohľadu v oblasti NPL. 

Bankový dohľad ECB navyše v rámci svojich priorít dohľadu zaradil kreditné riziko 
a zvýšenú úroveň problémových úverov medzi hlavné rizikové faktory bánk 
v eurozóne. 

Prostredníctvom činnosti skupiny na vysokej úrovni bankový dohľad ECB 
identifikoval viacero optimálnych postupov, ktoré považuje za užitočné zverejniť ako 
súčasť týchto všeobecných zásad. Tieto postupy majú odteraz vyjadrovať 
očakávania bankového dohľadu ECB.  

Tieto všeobecné zásady obsahujú prevažne kvalitatívne prvky. Cieľom je rozširovať 
záber všeobecných zásad na základe priebežného monitorovania vývoja v oblasti 
NPL. ECB v tomto smere ako ďalší krok plánuje klásť väčší dôraz na zlepšovanie 
včasnosti tvorby opravných položiek a odpisovania. 

Hoci platí, že riešenie problematiky problémových úverov istý čas potrvá a bude 
potrebné sa mu v strednodobom horizonte venovať, uvedené zásady budú zároveň 
slúžiť ako základ pri dohľadovom hodnotení bánk v tejto konkrétnej oblasti. Spoločné 
dohliadacie tímy sa budú v rámci svojej priebežnej činnosti zameriavať aj na 
implementáciu týchto všeobecných zásad v bankách. Od bánk sa očakáva, že budú 
všeobecné zásady uplatňovať úmerne a bez neprimeraného odkladu, v závislosti od 
rozsahu a závažnosti problémov, ktorým v oblasti NPL čelia. 

1.2 Uplatniteľnosť týchto všeobecných zásad 

Tieto všeobecné zásady sú určené úverovým inštitúciám v zmysle článku 4 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (CRR)2 (ďalej len „bankám“). Vo všeobecnosti sú 
určené všetkým významným inštitúciám, ktoré podliehajú priamemu dohľadu v rámci 
jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM), vrátane 
ich medzinárodných dcérskych spoločností. Zároveň však platí zásada úmernosti 
a významnosti. To znamená, že niektoré časti dokumentu, konkrétne kapitoly 2 a 3 
o stratégii, riadení a operáciách súvisiacich s NPL, sa môžu vo väčšej miere týkať 
bánk s vysokým objemom problémových úverov („bánk s vysokým objemom NPL“), 
ktoré sa touto mimoriadnou situáciou musia zaoberať. Napriek tomu môžu 
zavedenie niektorých častí týchto kapitol považovať za užitočné aj významné 
inštitúcie s celkovo nízkou úrovňou NPL, napríklad v prípade portfólií s vysokým 
objemom NPL. Kapitoly 4, 5, 6 a 7 sa považujú za uplatniteľné v prípade všetkých 
významných inštitúcií.  
                                                                      
2  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych 

požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 
(Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=celex:32013R0575
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Na účely týchto všeobecných zásad bankový dohľad ECB definuje banky s vysokým 
objemom NPL ako banky, ktorých úroveň NPL podstatne prevyšuje priemer za EÚ.3 
Táto definícia je však výrazne zjednodušená. Zavedenie zásad v plnom rozsahu, či 
už z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť orgánu dohľadu, preto môže byť prospešné 
aj pre banky, na ktoré sa táto definícia momentálne nevzťahuje, a to predovšetkým 
ak zaznamenávajú značné zvyšovanie stavu NPL, vysokú úroveň expozícií 
s upravenými podmienkami splácania alebo zabavených aktív, nízku úroveň 
opravných položiek alebo zvýšený texaský koeficient4. 

Všeobecné zásady NPL majú v súčasnosti nezáväznú povahu. Na žiadosť orgánu 
dohľadu by však banky mali prípadné odchýlky vysvetliť a zdôvodniť. Tieto 
všeobecné zásady sa berú do úvahy v rámci pravidelného procesu preskúmania 
a hodnotenia orgánmi dohľadu v rámci SSM a ich nedodržanie môže mať za 
následok prijatie opatrení dohľadu. 

Tieto všeobecné zásady nenahrádzajú žiadne platné regulačné alebo účtovné 
požiadavky či zásady stanovené v existujúcich nariadeniach a smerniciach EÚ a ich 
vnútroštátnych transpozíciách alebo ekvivalentných predpisoch či usmerneniach 
vydaných Európskym orgánom pre bankovníctvo. Sú nástrojom, prostredníctvom 
ktorého orgán dohľadu objasňuje svoje očakávania, pokiaľ ide o identifikáciu, 
riadenie, meranie a odpisovanie NPL v oblastiach neupravených alebo nedostatočne 
upravených v existujúcich nariadeniach, smerniciach alebo usmerneniach. Ak je 
príslušná téma zároveň upravená v existujúcich záväzných právnych predpisoch, 
účtovných pravidlách a vnútroštátnych nariadeniach, banky by sa mali riadiť nimi. Od 
bánk sa zároveň očakáva, že zabezpečia, aby v súvislosti s týmito všeobecnými 
zásadami nedochádzalo k prehlbovaniu existujúcich odchýlok medzi regulačnými 
a účtovnými postupmi, ale naopak, v prípade podstatných rozdielov medzi týmito 
postupmi by mali v rámci možností podporovať ich včasnú konvergenciu.  

Všeobecné zásady by mali platiť od dátumu ich zverejnenia. Významné inštitúcie 
však môžu na odstraňovaní zistených nedostatkov pracovať aj po tomto dátume, 
a to na základe vhodne časovo viazaných plánov opatrení, na ktorých sa dohodnú 
s príslušnými tímami JST. V záujme konzistentnosti a porovnateľnosti by sa 
očakávané rozšírené vykazovanie NPL malo začať od referenčných dátumov v roku 
2018.  

1.3 Rozsah všeobecných zásad 

„NPL“ sa v týchto všeobecných zásadách vo všeobecnosti používa ako skrátené 
označenie. Po technickej stránke sa však zásady vzťahujú na všetky problémové 
expozície (non-performing exposures – NPE) v zmysle definície EBA5, ako aj na 

                                                                      
3  Vhodným zdrojom údajov na určenie priemerných hodnôt pomerov NPL a výšky rezerv na úrovni EÚ je 

štvrťročne zverejňovaný prehľad rizík (risk dashboard) Európskeho orgánu pre bankovníctvo 
(European Banking Authority – EBA).  

4  Definície rôznych pojmov použitých v týchto všeobecných zásadách sa nachádzajú v slovníku pojmov 
v prílohe 1. 

5  Podrobnejšie informácie sú v kapitole 5. 

http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard
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zabavené aktíva, a okrajovo i na bezproblémové expozície so zvýšeným rizikom 
nesplácania, ako napríklad „monitorované“ expozície a bezproblémové expozície 
s upravenými podmienkami splácania. Skratky „NPL“ a „NPE“ sa v týchto 
všeobecných zásadách používajú ako synonymá. 

1.4 Usporiadanie dokumentu 

Dokument je usporiadaný tak, aby zodpovedal cyklu riadenia NPL. V úvode sa 
zaoberá očakávaniami dohľadu v oblasti stratégií NPL (kapitola 2), ktoré sú úzko 
prepojené s riadením a operáciami NPL (kapitola 3). Nasleduje prehľad dôležitých 
aspektov úpravy podmienok splácania (kapitola 4) a problematika vykazovania NPL 
(kapitola 5). Ďalej dokument uvádza kvalitatívne zásady tvorby opravných položiek 
a odpisovania NPL (kapitola 6) a nakoniec sa zaoberá oceňovaním kolaterálu 
(kapitola 7).  
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2 Stratégia NPL 

2.1 Účel a prehľad  

Stratégia NPL stanovuje strategické ciele pre banky s vysokým objemom NPL 
zamerané na postupnú redukciu NPL počas realistického, no dostatočne 
ambiciózneho časovo vymedzeného horizontu (ciele redukcie NPL). Mala by 
obsahovať postupy a ciele banky týkajúce sa účinného riadenia (tzn. maximalizácie 
návratnosti pohľadávok) a konečnej redukcie stavu NPL jednoznačným, 
presvedčivým a uskutočniteľným spôsobom pre každé relevantné portfólio. 

Nasledujúce kroky sa považujú za hlavné stavebné prvky vývoja a implementácie 
stratégie NPL:  

1. vyhodnotenie operačného prostredia vrátane interných kapacít na riešenie NPL, 
externých podmienok s dosahom na riešenie NPL a kapitálových dôsledkov 
(časť 2.2), 

2. vývoj stratégie NPL vrátane cieľov v oblasti vývoja operačných kapacít 
(kvalitatívne ciele) a projektovanej redukcie NPL (kvantitatívne ciele) 
v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte (časť 2.3), 

3. implementácia operatívneho plánu vrátane prípadných nevyhnutných zmien 
organizačnej štruktúry banky (časť 2.4),  

4. plné začlenenie stratégie NPL do riadiacich procesov banky vrátane pravidelnej 
revízie a nezávislého monitorovania (časť 2.5).  

Aspektmi riadenia súvisiacimi so stratégiou NPL sa zaoberá najmä kapitola 3. 

2.2 Vyhodnotenie operačného prostredia 

Poznanie celkového kontextu operačného prostredia, z interného i externého 
hľadiska, má pre vývoj ambicióznej a zároveň realistickej stratégie NPL zásadný 
význam.  

Prvou fázou formulácie a výkonu účelnej stratégie banky v oblasti NPL je 
vyhodnotenie nasledujúcich prvkov: 

1. interných kapacít na účinné riadenie, tzn. maximalizáciu návratnosti 
pohľadávok, a redukciu NPL počas vymedzeného časového horizontu, 

2. externých podmienok a operačného prostredia,  

3. kapitálových dôsledkov stratégie NPL. 
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2.2.1 Interné kapacity/vlastné hodnotenie 

Existuje viacero základných interných aspektov, ktoré majú dosah na potrebu 
a schopnosť banky optimalizovať svoje riadenie NPL a (v relevantných prípadoch) 
zabavených aktív, tzn. redukovať ich objem. Na vyhodnotenie vážnosti situácie 
a určenie nevyhnutných interných krokov zameraných na jej riešenie by sa malo 
uskutočniť dôkladné a realistické vlastné hodnotenie.  

Banka by mala vyhodnotiť a mať ucelený prehľad o nasledujúcich oblastiach: 

• Rozsah a faktory problematiky NPL: 

• veľkosť a vývoj portfólií NPL s primeranou mierou členenia, čo si vyžaduje 
vhodnú segmentáciu portfólií (kapitola 3), 

• faktory zvyšovania a znižovania NPL, v relevantných prípadoch podľa 
portfólia, 

• ďalšie potenciálne korelácie a kauzality. 

• Výsledky opatrení prijatých v oblasti NPL v minulosti: 

• druh a povaha zavedených opatrení vrátane opatrení úpravy podmienok 
splácania, 

• úspešnosť zavedených opatrení a súvisiace faktory vrátane účinnosti 
rôznych úprav podmienok splácania. 

• Operačné kapacity (procesy, nástroje, kvalita údajov, IT/automatizácia, 
pracovníci/odborná kvalifikácia, rozhodovanie, interné pravidlá a ďalšie oblasti 
relevantné z hľadiska implementácie stratégie) pre rôzne procesné kroky, 
okrem iného vrátane:  

• včasného varovania a detekcie/vykazovania NPL, 

• úpravy podmienok splácania, 

• tvorby opravných položiek, 

• oceňovania kolaterálu, 

• vymáhania/právneho procesu/zabavenia aktív, 

• riadenia zabavených aktív (v relevantných prípadoch), 

• vykazovania a monitorovania NPL a účinnosti možností riešenia NPL. 

V prípade každého procesného kroku vrátane krokov v uvedenom zozname by mala 
banka uskutočniť podrobné hodnotenie zamerané na určenie silných stránok, 
významných nedostatkov a prípadných oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie, s cieľom 
dosiahnuť stanovené ciele redukcie NPL. Výsledná interná správa by mala byť 
predložená riadiacemu orgánu a dohliadacím tímom. 
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Banky by mali relevantné aspekty vlastného hodnotenia opakovať alebo aktualizovať 
minimálne raz za rok a v prípade potreby si dávať k týmto aspektom vypracovať 
pravidelné nezávislé odborné posudky. 

2.2.2 Externé podmienky a operačné prostredie 

Poznanie aktuálnych a možných budúcich externých operačných 
podmienok/prostredia má pri stanovovaní stratégie a súvisiacich cieľoch redukcie 
NPL zásadný význam. Banky by mali pozorne sledovať vývoj relevantných faktorov 
a v prípade potreby svoju stratégiu NPL aktualizovať. Pri stanovovaní svojej 
stratégie by mali zohľadniť nasledujúci zoznam externých faktorov. Zoznam nie je 
vyčerpávajúci, keďže v konkrétnych krajinách alebo za konkrétnych okolností môžu 
byť dôležité aj iné faktory.  

Makroekonomické podmienky 

Makroekonomické podmienky zohrávajú pri stanovovaní stratégie NPL zásadnú 
úlohu a najvhodnejšie je ich zapracovať dynamickým spôsobom. Patrí sem aj 
dynamika trhu s nehnuteľnosťami6 a jeho špecifických relevantných segmentov. 
V prípade bánk so špecifickými sektorovými koncentráciami v portfóliách NPL 
(napr. lodiarsky priemysel alebo poľnohospodárstvo) by sa mala v záujme 
aktuálnosti stratégie NPL uskutočňovať dôkladná a konštantná analýza dynamiky 
daných sektorov.  

Redukciu rizík vyplývajúcich z NPL je možné dosiahnuť a mala by byť cieľom, 
dokonca aj za menej priaznivých makroekonomických podmienok.7 

Očakávania trhu 

Posúdenie očakávaní externých zainteresovaných strán (napríklad ratingových 
agentúr, trhových analytikov, výskumných subjektov a klientov), pokiaľ ide 
o akceptovateľnú úroveň NPL a adekvátneho krytia, pomôže pri určovaní 
potrebného rozsahu a rýchlosti redukcie portfólií v bankách s vysokým objemom 
NPL. Tieto zainteresované strany často využívajú národné alebo medzinárodné 
referenčné údaje a analýzy.  

Dopyt investorov po NPL 

Trendy a dynamika domáceho a medzinárodného trhu s NPL pomôže bankám pri 
prijímaní vedomých strategických rozhodnutí, pokiaľ ide o projekcie 
                                                                      
6  S výnimkou prípadov, keď expozície zabezpečené nehnuteľným kolaterálom v rámci portfólií NPL nie 

sú relevantné. 
7  Táto kapitola obsahuje aj príklad cieľového rámca zavedeného v gréckych významných inštitúciách. 
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pravdepodobnosti a možných cenových podmienok pri predaji portfólií. Investori 
však v konečnom dôsledku stanovujú ceny v závislosti od konkrétneho prípadu, 
pričom jedným z faktorov je kvalita dokumentácie a údajov o expozíciách, ktoré 
dokážu banky k svojim portfóliám NPL predložiť. 

Správa NPL 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá môže ovplyvniť stratégiu NPL, je vyspelosť sektora 
správy NPL. Špecializovaní správcovia dokážu významne zredukovať náklady na 
údržbu a riešenie NPL. Dohody o správe NPL však musia byť zo strany banky 
vhodne upravené a správne riadené.  

Regulačný, právny a súdny rámec 

Na stratégie bánk v oblasti NPL a ich schopnosť redukovať objem NPL majú vplyv 
vnútroštátne i európske a medzinárodné regulačné, právne a súdne rámce. Právne 
alebo súdne prekážky vymáhania kolaterálu majú napríklad vplyv na schopnosť 
banky začať proti dlžníkom súdne konania alebo akceptovať v rámci splatenia dlhu 
určité aktíva, a zároveň majú dosah na výšku nákladov na realizáciu kolaterálu 
v odhadoch opravných položiek na krytie úverových strát. Banky by preto mali mať 
dobrý prehľad o špecifikách súdnych konaní spojených s riešením NPL v prípade 
rôznych tried aktív a zároveň v rôznych jurisdikciách, v ktorých pôsobia a v ktorých 
zaznamenávajú vysokú úroveň NPL. Mali by predovšetkým vyhodnotiť nasledujúce 
aspekty: trvanie súdnych konaní, priemerný finančný výsledok, poradie rôznych 
druhov expozícií a jeho vplyv na výsledok (napríklad v prípade zabezpečených 
a nezabezpečených expozícií), vplyv rôznych druhov a poradia kolaterálu a záruk na 
výsledok (napríklad v súvislosti s druhým alebo tretím záložným právom a osobnými 
zárukami), vplyv otázok súvisiacich s ochranou spotrebiteľa na právne rozhodnutia 
(predovšetkým v prípade retailových hypotekárnych expozícií) a priemerné celkové 
náklady spojené so súdnymi konaniami. Malo by sa prihliadať aj na právne 
prostredie v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré tiež zohráva úlohu v komunikácii 
a interakcii s klientmi. 

Daňové dôsledky 

Stratégií v oblasti NPL sa tiež dotýkajú daňové účinky tvorby opravných položiek 
a odpisovania NPL v jednotlivých krajinách. 

2.2.3 Kapitálové dôsledky stratégie NPL 

Dôležitým vstupom pri určovaní priestoru na redukcie NPL je výška kapitálu banky 
a jeho prognózovaný vývoj. Banky by mali byť schopné dynamicky modelovať 
kapitálové dôsledky rôznych prvkov ich stratégie NPL, v ideálnom prípade za 
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rozdielnych ekonomických scenárov vývoja. Tieto dôsledky by sa zároveň mali 
zvažovať v spojení s rámcom rizikových preferencií (risk appetite framework – RAF), 
ako aj s interným procesom hodnotenia kapitálovej primeranosti (internal capital 
adequacy assessment process – ICAAP).  

V prípade obmedzených kapitálových rezerv a nízkej ziskovosti by mali banky 
s vysokou úrovňou NPL do svojich kapitálových plánov zahrnúť vhodné opatrenia, 
ktoré umožnia udržateľnú redukciu NPL v ich súvahe. 

2.3 Vývoj stratégie NPL 

Stratégia NPL by mala zahŕňať prinajmenšom časovo vymedzené kvantitatívne ciele 
NPL, ktoré sa opierajú o zodpovedajúci komplexný operatívny plán. Stratégia by 
mala vychádzať z výsledkov vlastného hodnotenia a analýzy možností jej 
implementácie. Stratégiu NPL vrátane operatívneho plánu by mal schváliť riadiaci 
orgán a minimálne raz za rok by sa mala revidovať. 

2.3.1 Možnosti implementácie stratégie NPL 

Na základe spomínaného hodnotenia by mali banky prehodnotiť dostupné možnosti 
implementácie stratégie NPL a ich finančné dôsledky. Príklady možností 
implementácie (jednotlivé možnosti sa navzájom nevylučujú): 

• Stratégia držby/úpravy podmienok splácania: stratégia držby je úzko 
previazaná s operačným modelom, odbornými skúsenosťami v oblasti úpravy 
podmienok splácania a hodnotenia dlžníkov, operačnými kapacitami v oblasti 
riadenia NPL, externým zabezpečovaním správy NPL a pravidlami odpisovania.  

• Aktívna redukcia portfólií: možno ju dosiahnuť predajom a/alebo odpísaním 
expozícií NPL s vytvorenými opravnými položkami, ktoré sa považujú za 
nenávratné. Táto možnosť úzko súvisí s primeranosťou opravných položiek, 
oceňovaním kolaterálu, kvalitou údajov o expozíciách a dopytom investorov po 
NPL. 

• Zmena druhu expozície: patrí sem zabavenie aktív, výmena dlhu za kapitálové 
nástroje, výmena dlhu za aktíva, alebo výmena kolaterálu. 

• Právne možnosti: insolvenčné konania alebo možnosti mimosúdneho 
vyrovnania. 

Banky by mali zabezpečiť, aby ich stratégia NPL nezahŕňala len jednu strategickú 
možnosť, ale skôr kombinácie rôznych stratégií a možností, ktoré im umožnia 
najlepšie dosiahnuť stanovené ciele v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom 
horizonte, a posúdiť výhodnosť jednotlivých možností pre rôzne portfóliá alebo 
segmenty (segmentácii portfólií sa venuje časť 3.3.2) a za rôznych podmienok.  
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Banky by mali zároveň určiť strednodobé a dlhodobé strategické možnosti redukcie 
NPL, ktoré nemusia byť realizovateľné okamžite – v strednodobom až dlhodobom 
horizonte môže napríklad dôjsť k zmene nedostatočného okamžitého dopytu 
investorov po NPL. Operatívne plány by mali mať schopnosť takéto zmeny 
predvídať, napr. pokiaľ ide o potrebu zlepšiť kvalitu údajov o expozíciách NPL 
v záujme pripravenosti na budúce investorské transakcie.  

Ak banky dospejú k záveru, že uvedené možnosti implementácie nevedú 
v strednodobom až dlhodobom horizonte v prípade určitých portfólií, segmentov 
alebo jednotlivých expozícií k dostatočnej redukcii NPL, mali by túto skutočnosť 
zohľadniť v rámci adekvátnej a včasnej tvorby opravných položiek. Úvery, ktoré sa 
považujú za nenávratné, by mala banka včas odpisovať. 

V neposlednom rade platí, že hoci presun rizika spojeného s NPL a sekuritizačné 
transakcie môžu byť pre banky prínosné v súvislosti s financovaním, riadením 
likvidity, špecializáciou a efektívnosťou, ide zvyčajne o komplexné procesy, ktoré by 
sa mali uskutočňovať obozretne. Od inštitúcií, ktoré majú záujem o realizáciu 
takýchto transakcií, sa preto očakáva, že uskutočnia dôkladnú rizikovú analýzu a že 
zavedú adekvátne procesy riadenia rizík8 (viac v prílohe 8). 

2.3.2 Ciele 

Ešte pred stanovením krátkodobých až strednodobých cieľov by banka mala mať 
jasnú predstavu o primeranej dlhodobej úrovni NPL, a to z celkového pohľadu 
i z pohľadu jednotlivých portfólií. Otázka časového horizontu potrebného na 
dosiahnutie týchto dlhodobých cieľov je vo všeobecnosti spojená so značnou 
neistotou. Je však dôležitým vstupom pri stanovovaní adekvátnych krátkodobých 
a strednodobých cieľov. Banky pôsobiace v napätých makroekonomických 
podmienkach by mali zároveň v záujme určenia „primeranej“ dlhodobej úrovne NPL 
vychádzať z medzinárodných alebo historických referenčných hodnôt.9 

Banky s vysokým objemom NPL by mali do svojej stratégie NPL zahrnúť minimálne 
jednoznačne definované kvantitatívne ciele (v relevantných prípadoch vrátane 
zabavených aktív), ktoré by mali byť schválené riadiacim orgánom. Kombinácia 
týchto cieľov by mala viesť k skutočnej redukcii, neočistenej a očistenej (o opravné 
položky), expozícií NPL, prinajmenšom v strednodobom horizonte. Hoci očakávania 
zmien makroekonomických podmienok môžu zohrávať úlohu v určovaní cieľových 
úrovní (ak sú založené na spoľahlivých externých prognózach), nemali by byť 
jediným faktorom ovplyvňujúcim stanovené ciele redukcie NPL.  

Ciele by mali byť stanovené prinajmenšom na základe: 

• časových horizontov, tzn. krátkodobé (indikatívne na jeden rok), strednodobé 
(indikatívne na tri roky) a podľa možností dlhodobé,  

                                                                      
8  Ako sa vyžaduje v prípade sekuritizácií podľa článku 82 ods. 1 smernice CRD. 
9  V prípade krátkodobých až strednodobých cieľov sú medzinárodné referenčné hodnoty menej 

relevantné. 
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• hlavných portfólií (napr. retailové hypotekárne expozície, retailové 
spotrebiteľské expozície, retailové expozície v segmente malých podnikov 
a slobodných povolaní, expozície v segmente malých a stredných podnikov, 
expozície v segmente veľkých podnikov, komerčné hypotekárne expozície), 

• zvolenej možnosti implementácie na dosiahnutie projektovanej redukcie, 
napr. peňažné plnenia v rámci stratégie držby, prevzatie kolaterálu, plnenia 
prostredníctvom súdnych konaní, príjmy z predaja NPL alebo odpisy. 

V prípade bánk s vysokým objemom NPL by mali ciele NPL zahŕňať minimálne 
projektovanú absolútnu alebo percentuálnu redukciu expozícií NPL, neočistenú 
i očistenú o opravné položky, nielen v celkovom vyjadrení, ale aj z pohľadu hlavných 
portfólií NPL. V prípade významného objemu zabavených aktív10 by mala byť na 
riešenie tejto oblasti stanovená osobitná stratégia, alebo by mali byť do stratégie 
NPL prinajmenšom zavedené ciele redukcie zabavených aktív. Je zrejmé, že v rámci 
redukcie NPE môže v krátkodobom horizonte dôjsť k nárastu objemu zabavených 
aktív (pred ich predajom). Tento časový horizont by však mal byť jednoznačne 
obmedzený, keďže cieľom je v tomto prípade včasný predaj príslušných aktív. 
Očakávania dohľadu, pokiaľ ide o oceňovanie a prístup k zabaveným aktívam, sú 
uvedené v časti 7.5. Tieto očakávania by sa mali v stratégii NPL zohľadniť.  

Opísané ciele by mali byť v súlade s podrobnejšími operačnými cieľmi. Ak sa to 
považuje za vhodné, ako dodatočný cieľ sa môže zaviesť aj ktorýkoľvek 
z monitorovacích ukazovateľov (podrobne opísaných v časti 3.5.3), napríklad 
v súvislosti s tokmi NPL, krytím, peňažným plnením, kvalitou úprav podmienok 
splácania (napr. mierou opätovného zlyhania), stavom právnych konaní alebo 
identifikáciou neudržateľných (vypovedaných) expozícií. Je potrebné zabezpečiť, 
aby sa tieto dodatočné ciele NPL adekvátne zameriavali na vysokorizikové 
expozície, napr. súdne konania alebo dlhodobé omeškania splátok.  

Príklad 1 uvádza kvantitatívne ciele na vysokej úrovni, ktoré v roku 2016 zaviedli 
významné inštitúcie v Grécku. Ciele boli spočiatku v prvom roku definované pre 
všetky hlavné portfóliá v štvrťročnom vyjadrení. Súčasťou každého z týchto 
základných cieľov bol zároveň štandardný súbor podrobnejších monitorovacích 
položiek, napr. pomer NPE a pomer krytia v prípade cieľa č. 1 alebo členenie zdrojov 
prijímaných prostriedkov v prípade cieľa č. 3. 

                                                                      
10  Napríklad ak pomer zabavených aktív k súčtu celkového objemu úverov a zabavených aktív výrazne 

presahuje priemer bánk v EÚ s možnosťou zabavovať aktíva. 



Všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov − Stratégia NPL 15 

Príklad 1 
Príklady cieľov NPL na vysokej úrovni zavedených v roku 2016 gréckymi významnými inštitúciami  

Operačné ciele orientované na výsledky 

1 Objem NPE (v hrubom vyjadrení) 

2 Objem NPL (v hrubom vyjadrení) 

3 Peňažné plnenia (príjem platieb, likvidácia a predaj) z NPE/celkový priemer NPE 

Operačný cieľ orientovaný na udržateľné riešenia 

4 Úvery s dlhodobými úpravami/NPE plus bezproblémové expozície s upravenými podmienkami splácania s dlhodobými úpravami 

Operačné ciele orientované na súdne konania 

5 NPE >720 dní po splatnosti, nevypovedané/(NPE >720 dní po splatnosti, nevypovedané + vypovedané) 

6 Vypovedané úvery so začatým súdnym konaním/celkové vypovedané úvery 

7 NPE v segmente aktívnych malých a stredných podnikov11, pri ktorých sa za posledných 12 mesiacov uskutočnila analýza udržateľnosti/NPE v segmente aktívnych malých 
a stredných podnikov 

8 NPE voči spoločným dlžníkom v segmente malých a stredných podnikov a v korporátnom segmente12 so zavedeným bežným reštrukturalizačným riešením  

9 NPE v korporátnom segmente, v prípade ktorých banky angažovali odborníka na implementáciu plánu reštrukturalizácie podniku 

 

Banky, ktoré procesom stratégie NPL prechádzajú po prvýkrát, sa budú 
pravdepodobne intenzívnejšie zameriavať na krátkodobé kvalitatívne ciele. Cieľom je 
v takom prípade odstrániť nedostatky zistené počas vlastného hodnotenia a vytvoriť 
tak rámec účinného a včasného riadenia NPL, ktorý umožňuje úspešné zavedenie 
kvantitatívnych cieľov NPL schválených na strednodobý až dlhodobý horizont. 

2.3.3 Operatívny plán 

Stratégia banky s vysokým objemom NPL by sa mala opierať o operatívny plán, 
ktorý bol tiež schválený riadiacim orgánom. Operatívny plán by mal jednoznačne 
stanovovať, akým spôsobom bude banka stratégiu NPL zavádzať počas časového 
horizontu minimálne od jedného do troch rokov (v závislosti od druhu požadovaných 
operatívnych opatrení).  

Operatívny plán NPL by mal obsahovať prinajmenšom: 

• jednoznačné časovo vymedzené ciele, 

• požadované opatrenia podľa jednotlivých portfólií, 

• aspekty týkajúce sa riadenia vrátane zodpovedností a mechanizmov 
vykazovania pre stanovené činnosti a výsledky, 

• normy kvality na zabezpečenie úspešnosti, 

• personálne potreby a požiadavky na zdroje, 

• plán potrebných úprav technickej infraštruktúry, 
                                                                      
11  Podnik sa považuje za „aktívny“, ak nie je „nečinný“. Pojem „nečinný podnik“ vychádza z gréckeho 

práva a označuje podniky, ktoré počas referenčného obdobia nevykonávajú žiadnu činnosť. 
12  Pojmom „spoloční“ sa označujú dlžníci s expozíciami voči viacerým bankám. 
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• čiastkové a konsolidované rozpočtové požiadavky implementácie stratégie 
NPL,  

• plán spolupráce a komunikácie s internými a externými aktérmi (napr. v oblasti 
predaja, správy, iniciatív na zlepšenie efektívnosti a pod.). 

Operatívny plán by mal klásť osobitný dôraz na interné faktory, ktoré by mohli byť 
prekážkou úspešnej realizácie stratégie NPL. 

2.4 Implementácia operatívneho plánu 

Implementácia operatívnych plánov NPL by sa mala opierať o vhodné pravidlá 
a postupy, jasne stanovené kompetencie a vhodné štruktúry riadenia (vrátane 
eskalačných postupov).  

V prípade odklonu od plánu je potrebné včas informovať riadiaci orgán a prijať 
primerané nápravné opatrenia. 

V niektorých bankách s vysokým objemom NPL môže byť potrebné prijať rozsiahle 
opatrenia v oblasti riadenia zmien s cieľom integrovať rámec riešenia NPL ako 
kľúčový prvok podnikovej kultúry. 

2.5 Integrácia stratégie NPL 

Keďže sa výkon a uplatňovanie stratégie NPL v rámci banky dotýka mnohých 
rozličných oblastí, mala by byť začlenená do procesov na všetkých úrovniach 
organizácie vrátane strategickej, taktickej a prevádzkovej úrovne. 

Informácie 

Banky s vysokým objemom NPL by mali klásť značný dôraz na oboznámenie 
všetkých zamestnancov s hlavnými prvkami stratégie NPL v súlade s prístupom 
inštitúcie, pokiaľ ide o celkovú stratégiu a víziu, a to najmä v prípadoch, keď 
implementácia stratégie NPL vedie k rozsiahlym zmenám obchodných postupov.  

Zodpovednosti, stimuly, ciele v oblasti riadenia a monitorovanie 
výsledkov  

Všetky banky by mali jednoznačne zadefinovať a zdokumentovať úlohy, povinnosti 
a formálne hierarchie v rámci implementácie stratégie NPL vrátane operatívneho 
plánu. 

Pracovníci a manažéri zapojení do riešenia NPL by mali mať stanovené jasné 
individuálne (alebo tímové) ciele a stimuly zamerané na plnenie cieľov stratégie NPL 
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vrátane operatívneho plánu. Tieto stimuly by mali byť účinné a nemali by byť 
nahrádzané ďalšími, potenciálne protichodnými stimulmi. Súvisiace zásady 
odmeňovania a rámce monitorovania výsledkov by mali ciele NPL v dostatočnej 
miere zohľadňovať.  

Obchodný plán a rozpočet 

Všetky relevantné prvky stratégie NPL by mali byť v plnej miere zosúladené 
s plánom podnikania a rozpočtom a mali byť do nich plne začlenené. Patria sem 
napríklad náklady spojené s implementáciou operatívneho plánu (napr. zdroje, IT 
a pod.), ale aj potenciálne straty vyplývajúce z činností v rámci riešenia NPL. 
Niektoré banky môžu považovať za užitočné zavedenie osobitných rozpočtov na 
krytie strát v súvislosti s riešením NPL v záujme zjednodušenia interného riadenia 
a plánovania. 

Rámec riadenia rizík a riziková kultúra  

Stratégia NPL by mala byť v plnej miere začlenená do rámca riadenia rizík. V tejto 
súvislosti by sa mala osobitná pozornosť venovať nasledujúcim aspektom: 

• ICAAP13: Všetky relevantné prvky stratégie NPL by mali byť v plnej miere 
zosúladené s procesom ICAAP a mali byť doňho plne začlenené. Od bánk 
s vysokým objemom NPL sa očakáva, že pripravia kvantitatívne a kvalitatívne 
hodnotenie vývoja v oblasti NPL za normálnych a sťažených podmienok 
vrátane vplyvu na kapitálové plány; 

• RAF14: Rámec RAF a stratégia NPL sú úzko prepojené. V tejto súvislosti by 
mali byť jednoznačne definované parametre a limity RAF, schválené riadiacim 
orgánom, ktoré sú v súlade so základnými prvkami a cieľmi stratégie NPL; 

• Plán ozdravenia15: Ak sú súčasťou plánu ozdravenia ukazovatele a opatrenia 
súvisiace s NPL, banky by mali zabezpečiť, aby boli v súlade s cieľmi stratégie 
NPL a operatívnym plánom.  

                                                                      
13  V súlade s článkom 108 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 

o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami 
a investičnými spoločnosťami (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338), známej pod označením CRD; viac 
informácií je v slovníku pojmov. 

14  Ako sa uvádza v dokumente Rady pre finančnú stabilitu „Principles for An Effective Risk Appetite 
Framework“; ďalšie informácie sú aj v slovníku pojmov. 

15  Ako vyžaduje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa 
stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných 
spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ 
a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 
(Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190), známa ako smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk 
(Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) (smernica 2014/59/EÚ); ďalšie informácie sú aj 
v slovníku pojmov. 
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V súvislosti s formulovaním a implementáciou stratégie NPL (vrátane operatívneho 
plánu) by zároveň mala byť zabezpečená adekvátna úroveň monitorovania 
a dohľadu zo strany útvarov zodpovedných za riadenie rizika. 

2.6 Vykazovanie na účely dohľadu  

Banky s vysokým objemom NPL by mali svoju stratégiu NPL vrátane operatívneho 
plánu predkladať svojmu spoločnému dohliadaciemu tímu (Joint Supervisory Team – 
JST) v prvom štvrťroku každého kalendárneho roka. Na uľahčenie porovnávania by 
mali banky zároveň predložiť štandardný formulár (v prílohe 7 týchto všeobecných 
zásad), ktorý obsahuje súhrn kvantitatívnych cieľov a stav realizácie plánu za 
posledných 12 mesiacov. Tento štandardný formulár by sa mal predkladať každý 
rok. Pred predložením orgánom dohľadu by mal tieto dokumenty schváliť riadiaci 
orgán. 

V záujme plynulého priebehu celého procesu by mali banky začať konzultovať vývoj 
stratégie NPL s príslušným tímom JST už v skorej fáze. 
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3 Riadenie NPL a súvisiace operácie 

3.1 Účel a prehľad 

Bez primeranej štruktúry riadenia a operačného usporiadania banky nebudú 
schopné zaoberať sa problematikou NPL efektívnym a udržateľným spôsobom. 

Táto kapitola stanovuje hlavné prvky riadenia a činností v rámci riešenia NPL, 
počnúc hlavnými aspektmi riadenia a rozhodovania (časť 3.2). Ďalej stanovuje 
zásady týkajúce sa operačného modelu NPL (časť 3.3), rámca interného riadenia 
a monitorovania NPL (časti 3.4 a 3.5) a procesov včasného varovania (časť 3.6). 

3.2 Riadenie a rozhodovanie 

V súlade s medzinárodnými a vnútroštátnymi regulačnými zásadami by mal stratégiu 
banky schváliť a monitorovať riadiaci orgán inštitúcie.16 V prípade bánk s vysokým 
objemom NPL predstavuje stratégia NPL a operatívny plán zásadnú súčasť celkovej 
stratégie a preto by ich mal schvaľovať a riadiť riadiaci orgán. Riadiaci orgán by mal 
predovšetkým: 

• každoročne schvaľovať a pravidelne prehodnocovať stratégiu NPL vrátane 
operatívneho plánu, 

• dohliadať na implementáciu stratégie NPL, 

• stanoviť ciele v oblasti riadenia (vrátane dostatočného počtu kvantitatívnych 
cieľov) a stimuly v procese riešenia NPL, 

• pravidelne (aspoň raz za štvrťrok) monitorovať dosiahnuté výsledky na základe 
cieľov a medzníkov stanovených v stratégii NPL, vrátane operatívneho plánu,  

• stanoviť adekvátne postupy schvaľovania rozhodnutí v rámci riešenia NPL; 
v prípade určitých veľkých expozícií NPL by sa malo vyžadovať aj schválenie 
riadiaceho orgánu,  

• schvaľovať politiky súvisiace s NPL a zabezpečiť, aby s nimi boli pracovníci 
dôkladne oboznámení, 

• zabezpečiť adekvátne interné mechanizmy na kontrolu riadiacich procesov NPL 
(s osobitným dôrazom na činnosti spojené s klasifikáciou NPL, tvorbou 
opravných položiek, oceňovaním kolaterálu a udržateľnosťou úprav podmienok 
splácania),  

                                                                      
16  Ďalšie informácie sú v dokumente „SSM supervisory statement on governance and risk appetite“ z júna 

2016. 
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• disponovať dostatočnými odbornými znalosťami v oblasti riadenia NPL.17 

Očakáva sa, že riadiaci orgán a ďalší príslušní riadiaci pracovníci si na záležitosti 
súvisiace s riešením NPL vyhradia časť svojich kapacít úmernú úrovni rizík NPL, 
ktorým banka čelí. 

Predovšetkým v prípade zvyšovania objemu riešených NPL je potrebné, aby banka 
zaviedla a zdokumentovala jednoznačne vymedzené, efektívne a konzistentné 
rozhodovacie postupy. V tejto súvislosti by mala byť neustále zabezpečená 
dostupnosť druhej obrannej línie. 

3.3 Operačný model NPL 

3.3.1 Útvary riešenia NPL 

Oddelené a samostatné útvary 

Ako vyplýva z medzinárodných skúseností, základom vhodného operačného modelu 
NPL sú samostatné útvary riešenia NPL, ktoré sú oddelené od útvarov 
zodpovedných za poskytovanie úverov. Hlavným dôvodom tohto oddelenia je 
eliminácia potenciálneho konfliktu záujmov a využívanie špecifických odborných 
znalosti personálu i vedenia v oblasti NPL. 

Banky s vysokým objemom NPL by preto mali zriadiť samostatné špecializované 
útvary riešenia NPL, podľa možnosti nasadzované už od krátkodobého omeškania18, 
no najneskôr od momentu zaradenia expozície medzi NPL. Tento prístup funkčného 
oddelenia by sa mal týkať nielen činností v oblasti vzťahov s klientmi (napr. rokovaní 
s klientmi o úpravách podmienok splácania), ale aj rozhodovacieho procesu. V tejto 
súvislosti by mali banky zvážiť zriadenie samostatných rozhodovacích orgánov 
zodpovedných za riešenie NPL (napr. výboru pre NPL). Ak nie je možné zabrániť 
prelínaniu s orgánmi, manažérmi alebo odborníkmi zapojenými do procesu 
poskytovania úverov, inštitucionálny rámec by mal zabezpečovať dostatočný stupeň 
ochrany pred možným konfliktom záujmov. 

Je zrejmé, že v prípade niektorých obchodných línií alebo expozícií (napr. takých, 
ktoré si vyžadujú špecifické know-how) zriadenie úplne oddelenej organizačnej 
jednotky nemusí byť možné alebo si môže vyžadovať dlhší čas. V takých prípadoch 
by mali interné kontrolné mechanizmy zabezpečovať dostatočný stupeň ochrany 
pred možným konfliktom záujmov (napr. nezávislý pohľad na hodnotenie úverovej 
bonity dlžníkov). 
                                                                      
17  V niektorých krajinách banky začali cielene rozvíjať špecifické odborné znalosti riadiacich orgánov 

v oblasti NPL.  
18  V prípadoch, keď sa krátkodobé omeškanie splátok neriadi osobitne, by mali byť v záujme ochrany 

pred možným konfliktom záujmov zavedené adekvátne politiky, kontrolné mechanizmy a IT 
infraštruktúra. 
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Hoci by útvary riešenia NPL mali byť oddelené od útvarov zodpovedných za 
poskytovanie úverov, medzi oboma funkciami by mala fungovať spätná väzba, 
napr. na účely výmeny informácií potrebných na plánovanie tokov NPL alebo 
zdieľania skúseností získaných v rámci riešenia NPL, ktoré sú relevantné z hľadiska 
poskytovania nových úverov. 

Zosúladenie so životným cyklom NPL 

Pri zriaďovaní útvarov riešenia NPL by sa mal zohľadňovať celý životný cyklus 
NPL19 s cieľom zabezpečiť vhodné zameranie činností riešenia NPL a kontaktu 
s dlžníkmi, adekvátne zameranie všetkých príslušných fáz riešenia a dostatočnú 
úroveň špecializácie pracovníkov. Relevantné fázy životného cyklu NPL: 

• Krátkodobé omeškanie splátok (do 90 dní po splatnosti)20: Počas tejto fázy 
sa kladie dôraz na počiatočný kontakt s dlžníkom v záujme včasnej návratnosti 
pohľadávky a získania informácií potrebných na podrobné vyhodnotenie 
dlžníkovej situácie (napr. finančnej situácie, stavu úverovej dokumentácie, 
stavu kolaterálu, stupňa spolupráce a pod.). Získané informácie umožnia 
adekvátnu segmentáciu dlžníka (časť 3.3.2), na základe ktorej sa v konečnom 
dôsledku stanovuje preňho najvhodnejšia stratégia riešenia. Súčasťou tejto fázy 
môžu byť aj krátkodobé úpravy podmienok splácania (kapitola 4) na stabilizáciu 
finančnej pozície dlžníka pred stanovením vhodnej stratégie riešenia. Banka by 
sa navyše mala snažiť využiť rôzne možnosti na zlepšenie svojej pozície 
(napr. podpísaním novej úverovej dokumentácie, zlepšením kvality existujúceho 
zabezpečenia, minimalizovaním únikov peňažných tokov, dodatočným 
zabezpečením, ak je k dispozícii).  

• Dlhodobé omeškanie splátok/reštrukturalizácia/úprava podmienok 
splácania21: Táto fáza sa zameriava na implementáciu a formalizáciu 
reštrukturalizačných opatrení/úprav podmienok splácania dohodnutých 
s dlžníkmi. Tieto reštrukturalizačné opatrenia/úpravy podmienok splácania by 
sa mali uplatniť len vtedy, keď hodnotenie finančných možností dlžníka potvrdí 
existenciu skutočne udržateľných možností reštrukturalizácie (viac v kapitole 4). 
Po prijatí reštrukturalizačných opatrení/úprav podmienok splácania by sa malo 
vzhľadom na zvýšené riziko zabezpečiť neustále monitorovanie dlžníka počas 
pevne stanoveného minimálneho obdobia (odporúča sa, aby bolo zladené 
s obdobím nápravy podľa definície NPE stanovenej orgánom EBA, tzn. aspoň 
jeden rok). Až po uplynutí tohto obdobia, ak nie sú zaznamenané žiadne ďalšie 
okolnosti aktivujúce režim NPL, je možné dlžníka presunúť mimo útvaru 
riešenia NPL (kapitola 5). 

                                                                      
19  Vrátane aktív, ktoré nie sú technicky klasifikované ako NPE, napr. krátkodobo omeškané splátky, 

expozície s upravenými podmienkami splácania alebo zabavené aktíva, a ktoré zohrávajú podstatnú 
úlohu v procese riešenia NPL. 

20  Expozície v stave pravdepodobného nesplatenia by v závislosti od komplexnosti mohli byť buď 
súčasťou kategórie krátkodobého omeškania, alebo reštrukturalizácie. 

21  Viac informácií je v poznámke pod čiarou č. 20. 
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• Likvidácia/vymáhanie dlhu/súdne konania/zabavenie aktív: Táto fáza sa 
zameriava na dlžníkov, v prípade ktorých vzhľadom na ich finančnú situáciu 
alebo úroveň spolupráce neexistujú žiadne udržateľné riešenia v podobe úprav 
podmienok splácania. V takých prípadoch by mali banky na začiatku uskutočniť 
analýzu hospodárnosti rôznych možností likvidácie vrátane súdnych 
a mimosúdnych konaní. Na základe tejto analýzy by mali urýchlene začať 
realizovať zvolenú možnosť likvidácie. V tejto fáze životného cyklu NPL majú 
zásadný význam špecializované právne a obchodné odborné znalosti v oblasti 
likvidácie. Banky, ktoré v tejto oblasti v rozsiahlej miere využívajú externých 
odborníkov, by mali v záujme účinného a efektívneho procesu likvidácie 
zabezpečiť, aby mali zavedené adekvátne interné kontrolné mechanizmy. 
V tejto súvislosti by sa mala osobitná pozornosť venovať dlhodobejším 
prípadom NPL. Súčasťou osobitnej stratégie vymáhania dlhu by mali byť 
zásady týkajúce sa postupov likvidácie (príloha 5). 

• Správa zabavených aktív (alebo iných aktív spojených s NPL) 

Banky s vysokým objemom NPL by mali pre rôzne fázy životného cyklu NPL 
a v relevantných prípadoch tiež pre rôzne portfóliá zriadiť rôzne útvary riešenia NPL. 
Je nevyhnutné zaviesť jednoznačnú formálnu definíciu spúšťacích kritérií na 
postúpenie expozícií z útvaru bežných vzťahov s klientmi útvarom riešenia NPL a na 
presun úrovne zodpovednosti z jedného útvaru riešenia NPL na druhý. Je potrebné 
jednoznačne stanoviť konkrétne hodnoty týchto spúšťacích kritérií tak, aby 
subjektívny úsudok vedenia bolo možné uplatňovať len za konkrétne určených 
okolností a podmienok.  

Príklad 2 
Príklad štruktúry útvaru riešenia NPL a spúšťacích kritérií v stredne veľkej banke 
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Retailoví klienti Komerční klienti

• Nezabezpečená expozícia > 50 tis. EUR 

• Rizikové kritérium: monitorovací zoznam

• Zaradenie do rizikového zoznamu

• Expozícia > 10 tis. EUR 
• Aspoň dve upomienky za oneskorenú platbu

Reštrukturalizácia

• Nezabezpečená expozícia > 250 tis. EUR a skóre PD > 13
• Špecifická opravná položka > 250 tis. EUR
• Iné, napr. stretnutia veriteľov

• Komplexné retailové expozície

Likvidácia

• Konkurz alebo neúčinnosť opatrenia• Konkurz alebo neúčinnosť opatrenia
• Priamo odpísané expozície < 100 EUR

Intenzívne riadenie úveru
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V rámci jednotlivých útvarov riešenia NPL je často užitočný vyšší stupeň 
špecializácie na základe rôznych postupov riešenia NPL vyžadovaných v prípade 
rôznych segmentov dlžníkov (časť 3.3.2). Tieto podštruktúry by mali byť adekvátne 
zohľadnené v procesoch monitorovania a zabezpečenia kvality. 

Osobitná stratégia riadenia prípadov omeškania splátok by mala obsahovať zásady 
týkajúce sa všeobecných postupov a zodpovedností v rámci riešenia NPL vrátane 
spúšťacích kritérií na postúpenie expozícií (príloha 5). 

Príklad 2 znázorňuje štruktúru útvaru riešenia NPL v stredne veľkej významnej 
inštitúcii, vrátane spúšťacích kritérií na určenie vhodného útvaru riešenia NPL pre 
každého dlžníka. Banka v tomto prípade usúdila, že je vhodnejšie ponechať 
krátkodobé prípady omeškania splátok v rámci komerčného portfólia v útvaroch 
riadenia bežných trhových operácií/vzťahov, zatiaľ čo dlžníci v prípade všetkých 
ostatných expozícií NPL patria pod samostatné špecializované útvary riešenia NPL. 
Prípadmi komerčnej reštrukturalizácie a komplexnej retailovej reštrukturalizácie sa 
zaoberá ten istý útvar. 

Prispôsobenie špecifikám portfólia 

Pri nastavovaní vhodnej štruktúry útvarov riešenia NPL by mali banky zohľadňovať 
špecifiká svojich hlavných portfólií NPL (ako ukazuje aj príklad 2). 

V prípade rozsiahlych retailových portfólií NPL by sa mohol uplatniť do určitej miery 
štandardizovaný proces, napr. použitím kontaktného centra vo fáze krátkodobého 
omeškania splátok, ktoré bude zodpovedné za maximalizáciu vymáhania krátkodobo 
omeškaných splátok (príklad 3). Je však dôležité, aby aj v prípade 
štandardizovaného postupu mali pracovníci útvaru riešenia NPL v prípade potreby 
prístup k špecialistom, napr. pri komplexných vzťahoch alebo produktoch. 
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Príklad 3 
Príklad retailového kontaktného centra vo fáze krátkodobého omeškania splátok 

 

 

V prípade korporátnych portfólií NPL sa namiesto štandardizovaného prístupu skôr 
uplatňuje riadenie vzťahov, s výraznou sektorovou špecializáciou pracovníkov 
útvarov riešenia NPL. V prípade živnostníkov a mikropodnikov sa podľa všetkého 
vyžaduje kombinácia štandardizovaných prvkov a riadenia vzťahov.  

3.3.2 Portfóliová segmentácia 

Vhodný operačný model vychádza z analýzy portfólia NPL banky s vysokým 
stupňom podrobnosti, ktorej výsledkom sú jasne definované segmenty dlžníkov. 
Nevyhnutným predpokladom tejto analýzy (portfóliovej segmentácie) je vývoj 
vhodných informačných systémov riadenia rizík a dostatočne vysoká kvalita údajov.  

Portfóliová segmentácia umožňuje banke zoskupiť dlžníkov s podobnými znakmi, 
ktorí si vyžadujú prijatie podobných opatrení, napr. možností reštrukturalizácie alebo 
likvidácie. Pre každý segment sa následne vypracujú špecializované procesy, pričom 
za jednotlivé segmenty prevezmú zodpovednosť konkrétne expertné tímy.  

Zohľadňujúc zásadu úmernosti a povahu portfólia banky je možné pri segmentácii 
brať do úvahy viaceré znaky dlžníkov. Segmentácia by mala byť účelná, tzn. rôzne 
segmenty by mali vo všeobecnosti viesť k rôznym opatreniam útvaru riešenia NPL 
alebo ich špecializovaných tímov.  

1 – 90 
dní po splatnosti

Reštrukturalizačný 
tím

Odchádzajúce Prichádzajúce Prichádzajúce 
a odchádzajúce

Dostupné riešenia
• Obmedzený rozsah riešení
• Platba a prísľub platby
• Dohody o splatení
• Možnosti 1 – 5
• Všetky ostatné prípady 

postúpené 
reštrukturalizačnému tímu  

Zoznam 
operátora

Spojenie

Bez odpovede

Spojenie

Spojenie

Obsadené

Spojenie

Spojenie

Bez odpovede

Spojenie

Spojenie

Spojenie

Bez odpovede

Spojenie

Obsadené

Ciele pracovníkov
• Kontakty (RPC)
• Prijaté platby
• Prísľub platby
• Náprava
• Hodnotenie kvality 

Kontrola kvality
• Zaznamenávanie všetkých 

hovorov
• Hodnotenie vzorky hovorov
• 3 až 7 na jedného operátora
• Dôležitý stimulačný faktor 

Prevádzková doba
• Po – Pi = 8.00 – 21.00
• So = 9.00 – 17.00
• Ne = 10.00 – 16.00 

Stratégia operátora
• Vysoké riziko = volať každý deň
• Stredné riziko = volať každé 

2 až 3 dni
• Nízke riziko = volať každých 

5 až 7 dní 
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V prípade korporátnych portfólií NPL bude napríklad pravdepodobne hlavným 
faktorom špecializácie útvaru segmentácia podľa triedy aktív alebo sektora, 
t. j. komerčné nehnuteľnosti, pozemky a stavebné projekty, lodný priemysel, 
obchodná činnosť a pod. Tieto portfóliá by následne mali byť ďalej segmentované 
podľa navrhovanej stratégie riešenia NPL a úrovne finančných ťažkostí, aby boli 
príslušné činnosti v rámci riešenia dostatočne špecializované. Dlžníci pôsobiaci 
v rovnakom sektore majú tendenciu využívať podobné druhy úverových produktov, 
vďaka čomu môže inštitúcia pre príslušné sektorové segmenty vyvinúť špecifické 
reštrukturalizačné produkty. 

Zoznam potenciálnych kritérií segmentácie v prípade retailových portfólií NPL je 
uvedený v prílohe 2. 

3.3.3 Ľudské zdroje 

Úmernosť organizácie NPL 

Všetky banky musia mať vhodnú a primeranú organizáciu, ktorá zodpovedá ich 
obchodnému modelu a zohľadňuje ich riziká vrátane rizík vyplývajúcich z NPL. Od 
bánk s vysokým objemom NPL sa preto očakáva, že budú na úrovni manažmentu 
riešeniu týchto NPL, ako aj interným kontrolným mechanizmom súvisiacich 
procesov, venovať primeranú pozornosť. Je potrebné poznamenať, že hoci 
manažment a zdroje môžu byť do určitej miery zapojené aj do ďalších častí 
hodnotového reťazca (napr. poskytovania úverov), takéto prelínanie by sa malo 
dôkladne zvážiť z hľadiska už spomenutého potenciálneho konfliktu záujmov 
a dostatočnej úrovne špecializácie.  

Vychádzajúc z kritérií úmernosti a zistení vlastného hodnotenia banky v súvislosti 
s kapacitami na riešenie NPL (kapitola 2) by mali banky s vysokým objemom NPL 
pravidelne posudzovať adekvátnosť svojich interných a externých zdrojov 
zapojených do riešenia NPL a pravidelne vyhodnocovať svoje kapacitné potreby. 
V rámci tohto procesu je možné stanoviť a monitorovať určité referenčné hodnoty 
(napr. výkazy riešenia NPL na zamestnanca ako ekvivalent plného pracovného 
úväzku). Prípadný zistený nedostatok personálu by sa mal urýchlene odstrániť. 
Vzhľadom na mimoriadnu povahu činností v rámci riešenia NPL by sa banky mohli 
rozhodnúť zabezpečiť ich výkon prostredníctvom pracovníkov zamestnaných na 
dobu určitú, externých pracovníkov alebo spoločných podnikov. V prípade externého 
zabezpečovania činností by mali banky prostredníctvom špecializovaných 
odborníkov pozorne sledovať a monitorovať ich účinnosť a efektívnosť.22 

                                                                      
22  Externé zabezpečovanie činností NPL by sa malo riadiť všeobecnými požiadavkami a zásadami EBA 

týkajúcimi sa externého zabezpečovania činností bánk. 
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Odborné znalosti a skúsenosti 

Banky by si mali budovať relevantné odborné kapacity potrebné pre stanovený 
operačný model NPL vrátane útvarov riešenia NPL a kontrolných funkcií. Podľa 
možnosti by sa mali na hlavné úlohy pri riešení NPL prijímať pracovníci 
s relevantnými odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti NPL. Ak takýto 
postup nie je možný, banky by mali klásť ešte väčší dôraz na zavádzanie 
adekvátnych vzdelávacích programov zameraných na NPL s cieľom urýchlene 
vybudovať interné odborné kapacity na základe dostupných zdrojov.23 

V prípadoch, keď budovanie interných odborných kapacít a infraštruktúry nie je 
možné alebo efektívne, by mali mať útvary riešenia NPL jednoduchý prístup ku 
kvalifikovaným nezávislým externým zdrojom (napr. znalcom v oblasti nehnuteľností, 
právnym poradcom, strategickým alebo odvetvovým expertom) alebo k tým 
činnostiam v rámci riešenia NPL, ktoré sú externe zabezpečované prostredníctvom 
špecializovaných služieb. 

Riadenie výkonnosti 

Individuálna (v adekvátnych prípadoch) a tímová výkonnosť pracovníkov útvarov 
riešenia NPL by sa mala pravidelne monitorovať a merať. Na tento účel by sa mal 
zaviesť systém hodnotenia prispôsobený požiadavkám útvarov riešenia NPL, ktorý 
je v súlade s celkovou stratégiou a operatívnym plánom NPL. Popri kvantitatívnych 
prvkoch spojených s cieľmi banky v oblasti NPL (pravdepodobne so značným 
dôrazom na účinnosť činností v rámci riešenia NPL) by mal systém hodnotenia 
zahŕňať kvalitatívne kritériá, ako napríklad úroveň vyjednávacích schopností, 
technické znalosti súvisiace s analýzou získavaných finančných informácií a údajov, 
štruktúrovanie návrhov, kvalita odporúčaní alebo monitorovanie 
reštrukturalizovaných prípadov. 

Banky by zároveň mali zabezpečiť, aby bol vyšší stupeň angažovanosti (napr. práca 
mimo bežnej pracovnej doby), zvyčajne vyžadovaný od pracovníkov útvarov riešenia 
NPL, dostatočne zohľadnený v dohodnutých pracovných podmienkach, zásadách 
odmeňovania, stimuloch a rámci riadenia výkonnosti. 

Rámec riadenia výkonnosti riadiacich orgánov a príslušných riadiacich pracovníkov 
v prípade bánk s vysokým objemom NPL by mal zahŕňať špecifické ukazovatele 
naviazané na ciele stanovené v stratégii a operatívnom pláne NPL. Váha pridelená 
týmto ukazovateľom v celkových rámcoch merania výkonnosti by mala byť úmerná 
závažnosti problémov NPL, ktorým banka čelí. 

                                                                      
23  Vzdelávacie programy v oblasti NPL by sa mali podľa možnosti zameriavať na nasledujúce aspekty: 

vyjednávacie schopnosti, zaobchádzanie s komplikovanými dlžníkmi, interné pravidlá a postupy NPL, 
rôzne úpravy podmienok splácania, špecifiká miestneho právneho rámca, získavanie osobných 
a finančných údajov od klientov, hodnotenie finančných možností dlžníka (podľa rôznych segmentov 
dlžníkov) a akékoľvek ďalšie aspekty relevantné z hľadiska zabezpečenia správnej implementácie 
stratégie NPL a jej operatívnych plánov. Vo vzdelávacom rámci by mal byť zohľadnený hlavný rozdiel 
medzi úlohou a schopnosťami vyžadovanými v prípade riadenia vzťahov v rámci útvaru riešenia NPL 
a riadenia vzťahov v rámci funkčného portfólia. 
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V neposlednom rade, vzhľadom na dôležitú úlohu efektívneho riešenia skorých 
príznakov omeškania splátok ako významného faktora obmedzovania rastu NPL, by 
mali byť na podporu vysokej angažovanosti relevantných pracovníkov pri riešení 
včasných varovných signálov zavedené vhodné zásady odmeňovania a rámec 
stimulov.  

3.3.4 Technické zdroje 

Jedným z kľúčových faktorov úspešnej implementácie akejkoľvek formy stratégie 
NPL je adekvátna technická infraštruktúra. V tejto súvislosti je dôležité, aby boli 
všetky údaje súvisiace s NPL centrálne vedené v spoľahlivých a zabezpečených 
informačných systémoch. V priebehu riešenia NPL by mala byť zabezpečená 
úplnosť a aktuálnosť príslušných údajov.  

Adekvátna technická infraštruktúra by mala útvarom riešenia NPL umožňovať: 

• Jednoduchý prístup k všetkým relevantným údajom a dokumentácii vrátane: 

• aktuálnych informácií o NPL a dlžníkoch s krátkodobým omeškaním 
vrátane automatizovaných upozornení v prípade aktualizácií, 

• informácií o expozícii a kolateráli/záruke v súvislosti s dlžníkom alebo 
prepojenými klientmi,  

• monitorovacích/dokumentačných nástrojov s technickými funkciami na 
sledovanie výkonnosti a účinnosti úprav podmienok splácania, 

• stavu činností v rámci riešenia NPL a komunikácie s dlžníkom, ako aj 
podrobných informácií o dohodnutých úpravách podmienok splácania 
a pod., 

• zabavených aktív (v relevantných prípadoch), 

• sledovaných peňažných tokov úveru a kolaterálu, 

• zdrojov podkladových informácií a kompletnej podkladovej dokumentácie, 

• prístupu k centrálnym úverovým registrom, katastrom nehnuteľností 
a ďalším relevantným zdrojom údajov (v rámci technických možností). 

• Efektívne spracovanie a monitorovanie činností riešenia NPL vrátane: 

• automatizovaných pracovných postupov počas celého životného cyklu 
NPL, 

• automatizovaného monitorovacieho procesu (monitorovacieho systému) 
stavu úveru so správnym označovaním problémových expozícií 
a expozícií s upravenými podmienkami splácania, 
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• štandardizovaného postupu komunikácie s dlžníkom, 
napr. prostredníctvom telefonických centier (vrátane integrovaného 
softvéru kartových platieb na pracovných staniciach všetkých operátorov) 
alebo internetu (napr. systém zdieľania súborov), 

• integrovaných signálov včasného varovania (časť 3.5), 

• automatizovaného vykazovania počas životného cyklu riešenia NPL 
vedeniu útvaru riešenia NPL, riadiacemu orgánu a ďalším príslušným 
riadiacim pracovníkom, ako aj regulačnému orgánu, 

• analýzy výkonnosti činností v rámci riešenia NPL vykonávaných 
príslušnými útvarmi, tímami a odborníkmi (napr. miera nápravy/úspešnosti, 
informácie o revolvingu/refinancovaní, účinnosť navrhovaných možností 
reštrukturalizácie, miera návratnosti, historická analýza mier nápravy, 
miera dodržaných prísľubov v telefonickom centre a pod.), 

• monitorovania vývoja portfólií/subportfólií/kategórií/jednotlivých dlžníkov. 

• Definíciu, analýzu a meranie NPL a súvisiacich dlžníkov vrátane: 

• vykazovania NPL a merania zníženia kvality, 

• výkonu vhodnej analýzy segmentácie NPL a uchovávania výsledkov za 
jednotlivých dlžníkov,  

• podpory hodnotenia osobných údajov dlžníka, jeho finančnej situácie 
a schopnosti splácať záväzky (hodnotenie finančných možností dlžníka), 
prinajmenšom v prípadoch, ktoré sa nepovažujú za komplexné, 

• uskutočňovania výpočtov i) čistej súčasnej hodnoty a ii) vplyvu na 
kapitálovú pozíciu banky v prípade jednotlivých možností reštrukturalizácie 
a/alebo pravdepodobných plánov reštrukturalizácie v súlade s relevantnou 
legislatívou (napr. v oblasti zabavovania majetku alebo platobnej 
neschopnosti) za každého dlžníka. 

Adekvátnosť technickej infraštruktúry vrátane kvality údajov by mala byť pravidelne 
hodnotená nezávislým útvarom (napr. v rámci interného alebo externého auditu). 

3.4 Kontrolný rámec 

Banky, najmä inštitúcie s vysokým objemom NPL, by mali pre rámec riešenia NPL 
zaviesť účinné a efektívne kontrolné procesy s cieľom zabezpečiť plný súlad 
stratégie NPL a operatívneho plánu na jednej strane, a celkovej obchodnej stratégie 
banky (vrátane stratégie NPL a operatívneho plánu) a rizikových preferencií na 
druhej strane. Ak tieto procesy poukážu na nedostatky, mali by sa zaviesť postupy 
na ich včasné a účinné odstránenie. 
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Kontrolný rámec by mal zahŕňať všetky tri obranné línie. Úlohy jednotlivých funkcií 
by mali byť jasne zadelené a zdokumentované, aby nedochádzalo k medzerám či 
duplicitám. Hlavné výsledky činností druhej a tretej línie vrátane stanovených 
zmierňujúcich opatrení a dosiahnutého pokroku by sa mali pravidelne vykazovať 
riadiacemu orgánu. 

3.4.1 Kontrolné mechanizmy prvej obrannej línie 

Prvá obranná línia zahŕňa kontrolné mechanizmy v rámci operačných jednotiek, 
ktoré sú skutočnými vlastníkmi rizík banky v špecifickom kontexte riešenia NPL 
poverenými ich riadením, predovšetkým útvary riešenia NPL (v závislosti od 
operačného modelu NPL). Vlastníkmi kontrolných mechanizmov prvej línie sú 
riadiaci pracovníci operačných jednotiek.  

Hlavnými nástrojmi kontrolných mechanizmov prvej línie sú adekvátne interné 
pravidlá týkajúce sa rámca riešenia NPL a ich pevné zakotvenie v každodenných 
procesoch. Obsah pravidiel by mal byť preto zakomponovaný do postupov IT, podľa 
možností až na úroveň transakcií. Príloha 5 uvádza hlavné prvky pravidiel týkajúcich 
sa rámca NPL, ktoré by mali zaviesť banky s vysokým objemom NPL. 

3.4.2 Kontrolné mechanizmy druhej obrannej línie 

Úlohou kontrolných mechanizmov druhej obrannej línie je priebežne zabezpečovať 
správne fungovanie prvej obrannej línie. Zvyčajne sem patrí riadenie rizík, kontrola 
súladu s pravidlami a ďalšie funkcie zabezpečovania kvality. V záujme adekvátneho 
plnenia úloh si funkcie druhej obrannej línie vyžadujú vysokú mieru nezávislosti od 
funkcií vykonávajúcich obchodné činnosti vrátane útvarov riešenia NPL. 

Stupeň kontroly, ktorú nad rámcom NPL vykonáva druhá obranná línia, by mal byť 
úmerný riziku vyplývajúcemu z NPL. Osobitný dôraz by sa mal klásť na: 

1. monitorovanie a kvantifikáciu rizík súvisiacich s NPL v segmentovanej 
a agregátnej podobe vrátane nadväznosti na internú/regulačnú kapitálovú 
primeranosť, 

2. hodnotenie výkonnosti celkového operačného modelu NPL ako aj jeho prvkov 
(napr. vedenie/pracovníci útvarov riešenia NPL, externé zabezpečovanie 
činností/správa, mechanizmy včasného varovania), 

3. zabezpečovanie kvality počas spracovania NPL, monitorovanie/vykazovanie 
(interné a externé), úpravy podmienok splácania, tvorbu opravných položiek, 
oceňovanie kolaterálu a vykazovanie NPL; v záujme adekvátneho plnenia úloh 
by mala mať funkcia druhej línie dostatočnú právomoc vopred zasahovať 
v prípadoch implementácie jednotlivých riešení NPL (vrátane úpravy podmienok 
splácania) alebo tvorby opravných položiek, 
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4. hodnotenie súladu procesov NPL s internými pravidlami a verejnými zásadami, 
predovšetkým v súvislosti s klasifikáciou NPL, tvorbou opravných položiek, 
oceňovaním kolaterálu, úpravou podmienok splácania a mechanizmami 
včasného varovania.  

Funkcie riadenia rizík a kontroly súladu s pravidlami by zároveň mali byť do značnej 
miery zapojené do procesu navrhovania a revízie pravidiel týkajúcich sa NPL, najmä 
s cieľom zaviesť optimálne postupy na odstránenie nedostatkov zistených 
v minulosti. Skôr ako dané pravidlá schváli riadiaci orgán, by mali tieto funkcie 
prinajmenšom uskutočniť ich revíziu. 

Ako už bolo uvedené, kontrolné mechanizmy druhej obrannej línie zahŕňajú 
priebežné činnosti. V prípade mechanizmu včasného varovania by sa mali 
v bankách s vysokým objemom NPL napríklad uskutočňovať (prinajmenšom 
štvrťročne) nasledujúce činnosti: 

• revízia stavu signálov včasného varovania a prijatých následných opatrení, 

• kontrola súladu prijatých opatrení s internými pravidlami, pokiaľ ide o včasnosť 
a druh opatrení, 

• kontrola adekvátnosti a presnosti vykazovania v rámci včasného varovania, 

• kontrola účinnosti ukazovateľov včasného varovania (early warning indicators – 
EWI), tzn. miery úspešnej/neúspešnej identifikácie NPL v skorom štádiu – 
spätná väzba by mala byť poskytnutá priamo príslušnej funkcii, ktorá za proces 
včasného varovania/monitorovací zoznam zodpovedá; následne by sa mal 
sledovať priebeh vylepšovania metodík (prinajmenšom každý polrok). 

3.4.3 Kontrolné mechanizmy tretej obrannej línie 

Tretia obranná línia zvyčajne zahŕňa funkciu interného auditu. Mala by byť úplne 
nezávislá od funkcií vykonávajúcich obchodné činnosti a v prípade bánk s vysokým 
objemom NPL by mala disponovať dostatočnými odbornými znalosťami v oblasti 
riešenia NPL, aby mohla vykonávať pravidelné kontroly efektívnosti a účinnosti 
rámca NPL (vrátane kontrolných mechanizmov prvej a druhej línie). 

Pokiaľ ide o rámec NPL, funkcia interného auditu by mala minimálne vykonávať 
pravidelné hodnotenia na overenie súladu s internými pravidlami týkajúcimi sa NPL 
(príloha 5), ako aj s týmito všeobecnými zásadami. Súčasťou kontrol by mali byť aj 
náhodné a neohlásené inšpekcie a revízie úverovej dokumentácie. 

Pri určovaní frekvencie, zamerania a rozsahu kontrolných činností by sa mala 
zohľadňovať zásada úmernosti. V prípade bánk s vysokým objemom NPL by sa 
však kontroly súladu s pravidlami a zásadami mali uskutočňovať minimálne raz za 
rok, alebo aj častejšie (ak aktuálny audit zistí zásadné odchýlky alebo nedostatky). 
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Na základe výsledkov kontrolných mechanizmov by mala funkcia interného auditu 
vydať riadiacemu orgánu odporúčania a upozorniť ho na aspekty, ktoré by bolo 
možné vylepšiť. 

3.5 Monitorovanie NPL a činností v rámci riešenia NPL 

Monitorovacie systémy by mali vychádzať z cieľov NPL schválených v rámci 
stratégie NPL a súvisiacich operatívnych plánov, ktoré sú následne rozčlenené na 
operačné ciele útvarov riešenia NPL. Mal by sa vypracovať príslušný rámec 
hlavných výkonnostných ukazovateľov (key performance indicators – KPI), ktorý 
riadiacemu orgánu a ďalším príslušným riadiacim pracovníkom umožní merať 
výsledky. 

Mali by sa zaviesť jasné postupy s cieľom zabezpečiť adekvátne a včasné 
prepojenie výsledkov monitorovania ukazovateľov NPL so súvisiacimi obchodnými 
činnosťami, napríklad s oceňovaním kreditného rizika a tvorbou opravných položiek. 

Ukazovatele KPI v oblasti NPL je možné rozdeliť do viacerých základných kategórií, 
napr.: 

1. základné parametre NPL, 

2. kontakt s klientmi a vymáhanie platieb, 

3. aktivity súvisiace s úpravou podmienok splácania, 

4. likvidačné aktivity, 

5. iné (napr. položky výkazu ziskov a strát súvisiace s NPL, zabavené aktíva, 
ukazovatele včasného varovania, aktivity súvisiace s externým 
zabezpečovaním). 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých kategóriách sú uvedené nižšie. Banky 
s vysokým objemom NPL by mali určiť adekvátne ukazovatele porovnateľné 
s ukazovateľmi uvedenými nižšie (ďalšie informácie sú aj v prílohe 3 s referenčným 
súhrnom parametrov), a zabezpečiť ich pravidelné monitorovanie. 

3.5.1 Základné parametre NPL 

Pomer NPL a krytie 

Banky by mali dôkladne monitorovať relatívne a absolútne úrovne NPL 
a krátkodobého omeškania splátok vo svojich bilanciách v dostatočnom portfóliovom 
členení. Zároveň by mali monitorovať aj absolútne a relatívne úrovne zabavených 
aktív (alebo iných aktív vyplývajúcich z činností NPL), ako aj úrovne 
bezproblémových expozícií s upravenými podmienkami splácania. 
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Ďalším dôležitým monitorovacím prvkom je úroveň zníženia hodnoty/opravných 
položiek a kolaterálu/záruk v celkovom vyjadrení a za rôzne kategórie NPL. Tieto 
kategórie by mali byť definované na základe kritérií, ktoré sú relevantné z hľadiska 
úrovne krytia, s cieľom poskytnúť riadiacemu orgánu a ďalším príslušným riadiacim 
pracovníkom zmysluplné informácie (napr. podľa počtu rokov od klasifikácie NPL, 
druhu produktu/úveru vrátane informácií o zabezpečení/nezabezpečení, druhu 
kolaterálu alebo záruky, krajiny alebo oblasti expozície, času do vrátenia pohľadávky 
a uplatňovania prístupu perspektívnych, resp. neperspektívnych expozícií). Rovnako 
je potrebné monitorovať pohyby úrovne krytia a v prípade jej poklesu treba uviesť 
v monitorovacej správe vysvetlenie. Texaský koeficient spája expozície NPL 
s úrovňou kapitálu, preto je ďalším užitočným ukazovateľom KPI. 

Ukazovatele súvisiace s pomerom/úrovňou NPL a krytím by sa mali podľa možností 
porovnávať s referenčnými hodnotami podobných inštitúcií, čo riadiacemu orgánu 
umožní vytvoriť si jasný obraz o konkurenčnom postavení a potenciálnych 
základných nedostatkoch. 

V neposlednom rade by mali banky monitorovať svoj rozpočet na krytie strát a jeho 
adekvátnosť vzhľadom na skutočné straty. Tieto údaje by mali byť dostatočne 
podrobné, aby mal riadiaci orgán a ďalší príslušní riadiaci pracovníci prehľad 
o príčinách výrazného odklonu od plánu. 

Toky NPL, miery zlyhania, miery migrácie a pravdepodobnosť 
zlyhania 

Súčasťou pravidelného vykazovania riadiacemu orgánu by mali byť hlavné údaje 
o kladných a záporných tokoch NPL vrátane klasifikácie/deklasifikácie NPL, NPL vo 
fáze pozorovania, bezproblémových expozícií, bezproblémových expozícií 
s upravenými podmienkami splácania a krátkodobého omeškania splátok (≤90 dní 
po splatnosti). 

Zmena kategórie expozície z bezproblémovej na problémovú sa prejavuje postupne 
(napr. z 0 na 30, z 30 na 60, zo 60 na 90 dní po splatnosti), no môže byť aj náhla 
(napr. v dôsledku konkrétnej udalosti). Užitočným monitorovacím nástrojom v tejto 
súvislosti sú migračné matice, ktoré umožňujú sledovanie zmien kategórií expozícií 
z bezproblémových na problémové a naopak. 

Banky by mali každý mesiac vypracovávať odhady mier migrácie a kvality portfólií 
bezproblémových expozícií, aby bolo možné včas prijať potrebné opatrenia 
(tzn. stanoviť prioritu činností) s cieľom zabrániť zhoršeniu kvality portfólií. Migračné 
matice je možné ďalej rozpracovať podľa druhu úveru (hypotekárne, spotrebiteľské, 
úvery na kúpu nehnuteľností), obchodnej jednotky alebo iného relevantného 
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segmentu portfólia (časť 3.3.2), čo umožní zistiť, či je možné toky pripísať 
konkrétnemu úverovému segmentu.24 

3.5.2 Kontakt s klientmi a vymáhanie platieb 

V nadväznosti na zriadenie útvarov riešenia NPL by mali byť zavedené základné 
operačné výkonnostné parametre na hodnotenie efektívnosti útvarov, prípadne 
zamestnancov v pomere k priemernej výkonnosti a/alebo štandardným referenčným 
ukazovateľom (ak sú k dispozícii). Tieto základné operačné parametre by mali 
zohľadňovať druh vykonávaných činností i efektívnosť. Nasledujúci zoznam uvádza 
príklady výkonnostných parametrov: 

• plánované verzus realizované kontakty s dlžníkmi, 

• percentuálny podiel kontaktov s dlžníkmi vedúcich k prijatiu alebo prísľubu 
platby, 

• prijaté platby v absolútnom vyjadrení a prijaté platby verzus príslušné zmluvné 
záväzky rozdelené na: 

• prijaté platby od klientov, 

• platby prijaté z iných zdrojov (napr. predaj kolaterálu, zabavenie platu, 
konkurzné konanie), 

• prijaté a dodržané prísľuby platby verzus splatné prísľuby, 

• celkové a dlhodobé úpravy podmienok splácania dohodnuté s dlžníkom (počet 
a objem). 

3.5.3 Aktivity súvisiace s úpravou podmienok splácania 

Za predpokladu adekvátneho riadenia je úprava podmienok splácania25 pre banky 
základným nástrojom na elimináciu alebo obmedzenie vplyvu NPL. Banky by sa mali 
v rámci monitorovania aktivít súvisiacich s úpravou podmienok splácania zameriavať 
na ich efektívnosť a účinnosť. Efektívnosť sa týka predovšetkým objemu úverových 
nástrojov s úpravou podmienok splácania a času potrebného na vyjednávanie 
s dlžníkom, zatiaľ čo účinnosť predstavuje mieru úspešnosti danej úpravy 
podmienok splácania (tzn. či zo strany dlžníka dochádza k plneniu upravených 
zmluvných záväzkov). 

Okrem toho sa vyžaduje adekvátne monitorovanie kvality úprav podmienok 
splácania s cieľom zabezpečiť, aby konečným výsledkom úprav bolo splatenie dlžnej 

                                                                      
24  Zostavenie adekvátnych časových radov mier migrácie umožňuje výpočet ročných mier zlyhania, ktoré 

môžu byť vstupom do rôznych modelov útvarov riadenia rizík na odhadovanie pravdepodobností 
zlyhania používaných pri hodnotení zníženia hodnoty a v záťažových testoch. 

25  Definíciou úprav podmienok splácania sa zaoberá časť 5.3.1. 
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sumy, a nie odďaľovanie rozhodnutia o nenávratnosti expozície. V tejto súvislosti je 
potrebné dohodnuté riešenia monitorovať, pričom dlhodobé (udržateľné štrukturálne) 
riešenia26 by mali byť oddelené od krátkodobých (dočasných) riešení. 

K úprave podmienok expozície alebo refinancovania môže dôjsť v ľubovoľnej fáze 
životného cyklu úveru; banky by preto mali zabezpečiť monitorovanie aktivít 
súvisiacich s úpravou podmienok splácania v prípade bezproblémových 
i problémových expozícií.  

Efektívnosť aktivít súvisiacich s úpravou podmienok splácania  

V závislosti od potenciálnych cieľov stanovených bankou a od segmentácie portfólia 
by hlavnými parametrami na meranie efektívnosti aktivít mohli byť: 

• objem (počet i hodnota) vykonaných vyhodnotení predložených určenému 
schvaľovaciemu útvaru za určené časové obdobie, 

• objem (počet i hodnota) upravených riešení dohodnutých s dlžníkmi za určené 
časové obdobie, 

• hodnota a počet vyriešených pozícií za určené časové obdobie (v absolútnej 
hodnote a ako percento počiatočného stavu). 

Okrem toho by mohlo byť prospešné monitorovať aj efektívnosť ďalších jednotlivých 
krokov v rámci procesu riešenia, napr. dĺžku postupu prijímania 
rozhodnutí/schvaľovania. 

Účinnosť aktivít súvisiacich s úpravou podmienok splácania 

Konečným cieľom modifikácie úveru je zabezpečiť plnenie upravených zmluvných 
záväzkov zo strany dlžníka a udržateľnosť daného riešenia (viac informácií je aj 
v kapitole 4). V tejto súvislosti by sa mali určiť skupiny rôznych dohodnutých riešení 
podľa portfólií s podobnými charakteristikami a priebežne by sa mala monitorovať 
úspešnosť každého riešenia.  

Medzi základné parametre na monitorovanie miery úspešnosti jednotlivých možností 
reštrukturalizácie patria: 

• Miera nápravy expozícií s upravenými podmienkami splácania a miera 
opätovného zlyhania: Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina úverov 
bezprostredne po úprave zmluvných podmienok nevykazuje žiadne finančné 
ťažkosti, je potrebné stanoviť tzv. obdobie nápravy s cieľom určiť, či došlo 
k účinnej náprave splácania.27 Minimálne obdobie na stanovenie miery nápravy 
by malo trvať 12 mesiacov, v súlade s minimálnym obdobím nápravy 

                                                                      
26  Viac informácií o udržateľných riešeniach pri úprave podmienok splácania je v kapitole 4. 
27  Kritériá nápravy sú uvedené v časti 5.3.3. 
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stanoveným vo vykonávacích technických predpisoch EBA o vykazovaní na 
účely dohľadu 28. Banky by tak na účely určenia miery nápravy mali uskutočniť 
historickú analýzu a monitorovať vývoj úverov s upravenými podmienkami 
splácania po uplynutí 12 mesiacov od dátumu úpravy. Táto analýza by sa mala 
uskutočniť podľa jednotlivých úverových segmentov (dlžníkov s podobnými 
charakteristikami), prípadne aj podľa rozsahu finančných ťažkostí pred úpravou 
podmienok splácania.  
K náprave omeškania splátok v prípade omeškaných úverov môže dôjsť buď 
prostredníctvom úpravy podmienok splácania (náprava úpravou podmienok 
splácania), alebo prirodzene, bez úpravy pôvodných úverových podmienok 
(prirodzená náprava). Banky by mali zaviesť mechanizmy na monitorovanie 
miery a objemu prirodzenej nápravy zlyhaných úverov. Miera opätovného 
zlyhania je ďalším dôležitým ukazovateľom výkonnosti, ktorý by mal byť 
zahrnutý do interných monitorovacích výkazov NPL predkladaných riadiacemu 
orgánu a ďalším príslušným riadiacim pracovníkom. 

• Druh úprav podmienok splácania: Banky by mali jasne stanoviť, ktoré druhy 
úprav podmienok splácania sa považujú za krátkodobé a ktoré za dlhodobé 
riešenia. Príslušné charakteristiky dohôd o úprave podmienok splácania by mali 
byť zaznamenané v IT systémoch a na základe pravidelného monitorovania by 
riadiaci orgán a ďalší príslušní riadiaci pracovníci mali mať dobrý prehľad o tom, 
aký podiel dohodnutých úprav podmienok splácania 1) je krátkodobej, 
resp. dlhodobej povahy, a 2) má určité charakteristiky (napr. splátkové 
prázdniny ≥ 12 mesiacov, navýšenie istiny, dodatočný kolaterál atď.).  
(Viac informácií v kapitole 4). 

• Miera návratnosti: Ďalším dôležitým parametrom aktivít súvisiacich s úpravou 
podmienok splácania je príjem platieb z reštrukturalizovaných úverových 
nástrojov. Príjem platieb je možné monitorovať na základe upravených 
zmluvných peňažných tokov, tzn. pomer skutočného a zmluvného peňažného 
toku, a v absolútnom vyjadrení. Tieto dva parametre môžu banke poskytnúť 
užitočné informácie na plánovanie likvidity a posúdenie relatívnej úspešnosti 
jednotlivých druhov úprav podmienok splácania. 

• Odpisovanie NPL: V niektorých prípadoch môžu banky v rámci úprav 
podmienok splácania uplatniť postup, ktorého súčasťou je odpísanie NPL, či už 
čiastočné alebo úplné. Všetky prípady odpísania NPL spojené s týmto druhom 
úprav podmienok splácania by mali byť zaznamenané a mali by sa monitorovať 
na základe schváleného rozpočtu na krytie strát. V záujme zdokonalenia 
stratégie a pravidiel inštitúcie týkajúcich sa úpravy podmienok splácania by sa 
zároveň mala monitorovať čistá súčasná hodnota strát spojených 
s rozhodnutím o odpísaní nenávratných úverov v porovnaní s mierou nápravy 
podľa úverových segmentov a podľa navrhovaných reštrukturalizačných 
riešení.  

                                                                      
28  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú 

vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1). 
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Ukazovatele aktivít súvisiacich s úpravou podmienok splácania by sa mali vykazovať 
v zmysluplnom členení, napríklad podľa typu a dĺžky omeškania splátok, druhu 
expozície, pravdepodobnosti splatenia dlhu, veľkosti expozície alebo celkového 
objemu expozícií toho istého dlžníka alebo prepojených klientov, prípadne počtu 
úprav podmienok splácania použitých v minulosti. 

3.5.4 Likvidačné aktivity 

Aj za predpokladu, že sa nepodarilo dosiahnuť žiadne udržateľné reštrukturalizačné 
riešenie, sa od banky očakáva vyriešenie problémovej expozície. Súčasťou postupu 
banky v tomto prípade môže byť iniciácia právnych konaní, zabavenie aktív, 
konverzia dlhu na aktíva/kapitálové nástroje a/alebo predaj úverových 
nástrojov/prevod správcovskej spoločnosti/sekuritizácia. V záujme zdokonalenia 
svojich stratégií a podpory vhodnej alokácie zdrojov by mala banka príslušné aktivity 
v tejto oblasti monitorovať. 

Právne opatrenia a zabavenie aktív 

Banky by mali monitorovať objem a miery návratnosti v súvislosti s právnymi 
konaniami a prípadmi zabavenia aktív. Výkonnosť v tejto oblasti by sa mala merať 
na základe stanovených cieľov, pokiaľ ide o počet mesiacov/rokov a výšku straty, 
ktorá inštitúcii vznikla. V rámci monitorovania skutočných strát sa okrem toho od 
inštitúcií očakáva vypracovanie historických časových radov podľa úverových 
segmentov, ktoré sú základom predpokladov používaných pri hodnotení zníženia 
hodnoty a záťažových testoch. 

V prípade úverov krytých kolaterálom alebo iným druhom zabezpečenia by mali 
banky monitorovať čas potrebný na speňaženie kolaterálu, potenciálne zrážky 
v dôsledku núteného predaja pri likvidácii a vývoj na určitých trhoch (napr. na trhoch 
s nehnuteľnosťami) s cieľom získať informácie o výhľade potenciálnej miery 
návratnosti pohľadávok. 

Na základe monitorovania mier návratnosti spojených so zabavením aktív a inými 
právnymi postupmi budú navyše banky môcť lepšie posúdiť, či rozhodnutie 
o zabavení aktív umožní dosiahnuť vyššiu čistú súčasnú hodnotu ako uplatnenie 
úprav podmienok splácania. Údaje týkajúce sa mier návratnosti zo zabavenia aktív 
by sa mali priebežne monitorovať a slúžiť ako vstup pri rozhodovaní o potenciálnych 
úpravách stratégií bánk týkajúcich sa riadenia portfólií určených na vymáhanie 
dlhu/právne kroky.  

Banky by tiež mali monitorovať priemernú dĺžku nedávno ukončených právnych 
konaní a ich priemernú návratnosť (so započítaním súvisiacich nákladov). 
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Konverzia dlhu na aktíva/kapitál  

Banky by mali pozorne sledovať prípady konverzie dlhu na aktíva alebo kapitálové 
nástroje dlžníka prinajmenšom prostredníctvom ukazovateľov objemu podľa druhu 
aktív, a zabezpečiť súlad s prípadnými limitmi držby stanovenými v príslušných 
vnútroštátnych regulačných predpisoch. Používanie tejto možnosti reštrukturalizácie 
by sa malo opierať o adekvátny obchodný plán a malo by byť obmedzené na aktíva, 
s ktorými má inštitúcia dostatočné skúsenosti a v prípade ktorých trh realisticky 
umožňuje odvodenie určenej hodnoty z daného aktíva v krátkodobom až 
strednodobom horizonte. Inštitúcia by zároveň mala zabezpečiť, aby oceňovanie 
aktív uskutočňovali kvalifikovaní a skúsení znalci.29 

3.5.5 Ďalšie monitorovacie položky 

Položky výkazu ziskov a strát 

Banky by tiež mali monitorovať a transparentne informovať svoje riadiace orgány 
o výške úrokov účtovaných vo výkaze ziskov a strát pochádzajúcich z NPL. Zároveň 
by sa malo rozlišovať medzi skutočne prijatými a neprijatými úrokovými platbami 
z NPL. Okrem toho by sa mal monitorovať aj vývoj opravných položiek na krytie 
úverových strát a príslušných determinantov. 

Zabavené aktíva 

V prípadoch, keď je zabavovanie aktív súčasťou stratégie NPL, by tiež mali banky 
monitorovať objem, vek, krytie a toky v rámci svojich portfólií zabavených aktív 
(alebo iných aktív vyplývajúcich z NPL). Malo by sa uplatňovať dostatočne podrobné 
členenie podľa základných druhov aktív. Zároveň je potrebné monitorovať výkonnosť 
zabavených aktív na základe vopred stanoveného obchodného plánu a adekvátnym 
spôsobom na agregátnej úrovni o nej informovať riadiaci orgán alebo ďalších 
príslušných riadiacich pracovníkov.  

Ukazovatele včasného varovania 

Riadiaci orgán, príslušné výbory alebo ďalší príslušní riadiaci pracovníci by mali mať 
k dispozícii pravidelné výkazy o stave včasného varovania (alebo zaradenia na 
„monitorovací zoznam“) v prípade segmentov, kde sa očakáva klesajúci trend, 
a v prípade veľkých expozícií aj na úrovni expozícií/dlžníkov. Súčasťou výkazov by 
mali byť aj informácie o priebežných pohyboch portfólia, napr. účinkoch mesačnej 
migrácie medzi úrovňami omeškania splátok (0 dní, >0 až 30 dní, >30 až 60 dní, 

                                                                      
29  Ďalšie informácie sú aj v časti 7.2.4. 
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>60 až 90 dní, >90 dní po splatnosti). Do výkazov by mali byť zahrnuté aj 
ukazovatele účinnosti EWI. 

Rôzne 

Medzi ďalšie aspekty relevantné z hľadiska vykazovania NPL patrí efektívnosť 
a účinnosť dohôd o externom zabezpečovaní/správe. Ukazovatele týchto aspektov 
sú pravdepodobne veľmi podobné ukazovateľom používaným na monitorovanie 
efektívnosti a účinnosti interných útvarov riešenia NPL, hoci sú zrejme menej 
podrobné. 

Vo všeobecnosti platí, že ak sa ukazovatele KPI súvisiace s NPL líšia z regulačného 
a účtovného hľadiska, alebo z hľadiska interného vykazovania, tieto rozdiely a ich 
vysvetlenie je potrebné predložiť riadiacemu orgánu. 

3.6 Mechanizmy včasného varovania/monitorovacie 
zoznamy  

3.6.1 Postup včasného varovania 

Na účely monitorovania bezproblémových úverov a v záujme prevencie zhoršenia 
kreditnej kvality by mali všetky banky zaviesť adekvátne interné postupy a rámec 
vykazovania na identifikáciu a riadenie potenciálnych problémových klientov vo 
veľmi skorom štádiu. 
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Príklad 4 
Príklad postupu včasného varovania 

 

 

Uvedený príklad znázorňuje všeobecný proces včasného varovania vrátane rôznych 
fáz a zúčastnených strán: 

• mechanizmus včasného varovania v kompetencii back office, 

• spracovanie upozornení včasného varovania v kompetencii front office, 

• potenciálne postúpenie prípadu útvarom riešenia NPL v prípade zhoršenia 
kreditnej kvality, 

• zabezpečenie a kontrola kvality prostredníctvom obranných línií druhého 
a tretieho poradia. 

V nasledujúcich častiach sú podrobnejšie informácie o jednotlivých fázach procesu. 
Je dôležité, aby boli v každej fáze procesu včasného varovania jasne stanovené 
príslušné kompetencie. Zároveň by mali byť zavedené adekvátne postupy 
vykazovania a eskalácie a celý proces by mal byť v súlade s postupmi vykazovania 
NPL a postupovania problémových dlžníkov útvarom riešenia NPL. 

3.6.2 Mechanizmy/ukazovatele včasného varovania 

Banky by si mali pre každé portfólio vypracovať vhodný súbor ukazovateľov EWI.  
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Výpočet hlavných EWI by sa mal uskutočňovať aspoň raz za mesiac. V prípade 
určitých špecifických EWI (napr. analýza na úrovni sektora, segmentu, portfólia 
alebo dlžníka) je možná aktualizácia s nižšou frekvenciou. 

V záujme identifikácie skorých príznakov zhoršenia v prípade bezproblémových 
klientov by mali banky uplatňovať dvojitú perspektívu: na úrovni portfólia a na úrovni 
transakcie/dlžníka. 

EWI na úrovni transakcie/dlžníka 

Na úrovni transakcie/dlžníka by mali byť ukazovatele EWI súčasťou procesu 
úverového monitorovania s cieľom umožniť bezodkladnú aktiváciu postupov 
vymáhania, a zároveň by mali byť súčasťou systému vykazovania riadiacim 
orgánom ako ukazovateľ kvality bezproblémových úverov. 

EWI by mali byť stanovené na základe interných alebo externých vstupných 
údajov/informácií a mali by odkazovať na konkrétny časový bod alebo sledované 
obdobie. Medzi ukazovatele EWI by mohli patriť napríklad interné bodovacie 
systémy (vrátane behaviorálneho typu) alebo externé údaje vydávané ratingovými 
agentúrami, špecializované sektorové analýzy alebo makroekonomické ukazovatele 
v prípade obchodných aktivít zameraných na konkrétne geografické územia. 

Mechanizmus včasného varovania by mal analyzovať rôzne dátové vstupy 
a stanoviť jednoznačné výstupy, ktoré aktivujú rôzne druhy upozornení a opatrení. 

Príloha 4 uvádza niekoľko príkladov EWI používaných v rôznych bankách ako vstupy 
mechanizmu včasného varovania. 

EWI na úrovni portfólia 

Okrem EWI na úrovni dlžníka by mali banky stanoviť aj EWI na úrovni portfólia. 
Najskôr by mali portfólio kreditného rizika rozdeliť na rôzne triedy, napr. podľa 
obchodných línií/klientskych segmentov, geografického územia, produktov, rizík 
koncentrácie, úrovne kolateralizácie a druhu poskytnutého kolaterálu, alebo 
schopnosti plniť dlhovú službu. 

V prípade každej kategórie by mala banka na základe interných a externých 
informácií (napr. prehľadu trhu od externých poskytovateľov týkajúceho sa 
konkrétnych sektorov alebo území) uskutočniť špecifické analýzy citlivosti s cieľom 
identifikovať časti portfólia, na ktoré by mohli mať vplyv potenciálne šoky. Táto 
analýza by mala prinajmenšom umožňovať triedenie skupín podľa rizikovosti. 
V rámci interných pravidiel by mal byť stanovený súbor opatrení s úrovňou 
podrobnosti určovanou mierou očakávaného rizika. 

Následne by mali banky identifikovať špecifické ukazovatele EWI vo vzťahu ku 
každej rizikovej triede s cieľom zistiť potenciálne zhoršenie kreditnej kvality ešte pred 
vznikom negatívnych udalostí na úrovni transakcie. 



Všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov − Riadenie NPL a 
súvisiace operácie 41 

V rámci identifikácie potenciálnych spúšťacích okolností na úrovni portfólia, 
segmentu alebo klientskej skupiny by mali banky uskutočniť kontrolu daného 
portfólia, stanoviť potrebné opatrenia a do činností zameraných na zmiernenie 
negatívneho vplyvu zapojiť obranné línie prvého i druhého poradia. 

3.6.3 Automatizované upozornenia a opatrenia 

Oddelenie front office by malo mať k dispozícii účinné nástroje a operačné 
vykazovacie nástroje prispôsobené relevantným typom portfólií/dlžníkov, ktoré mu 
umožňujú rýchlo identifikovať prvé signály zhoršenia na strane klientov. Ich súčasťou 
by mali byť automatizované upozornenia na úrovni dlžníka s jednoznačným 
pracovným postupom a pokynmi na prijatie požadovaných opatrení, ako aj príslušné 
harmonogramy. Všetky tieto prvky by mali byť v súlade s pravidlami včasného 
varovania. Prijaté opatrenia by mali byť zaznamenané v systémoch, aby sa následne 
mohla uskutočniť kontrola kvality.  

Hodnotenie upozornení určených pre pracovníkov zodpovedných za vzťahy 
s klientmi a súvisiace vykazovanie na operačnej a riadiacej úrovni by sa malo 
uskutočňovať aspoň raz za mesiac.  

V prípade porušenia súboru EWI alebo jednoznačne vyhodnotených a definovaných 
individuálnych ukazovateľov (napr. 30 dní po splatnosti) by malo byť aktivované 
konkrétne spúšťacie kritérium nasledované definovaným procesom eskalácie. Mal 
by byť vypracovaný plán zapojenia príslušných útvarov, ktoré vyhodnotia finančnú 
situáciu klienta a prediskutujú s ním možné riešenia.  

Okrem automatizovaných upozornení však môžu v rámci procesu včasného 
varovania zohrávať úlohu aj upozornenia vyplývajúce napríklad zo styku s klientmi. 
Pracovníci zodpovední za vzťahy s klientmi by mali venovať pozornosť informáciám 
o dlžníkoch, ktoré by mohli mať vplyv na ich úverovú bonitu. 

3.7 Vykazovanie na účely dohľadu  

Závažné a štrukturálne zmeny operačného modelu NPL alebo kontrolného rámca by 
sa mali včas oznamovať príslušným dohliadacím tímom. Banky s vysokým objemom 
NPL by okrem toho mali orgánu dohľadu predkladať pravidelné monitorovacie 
správy NPL na vhodnej úrovni agregácie. 
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4 Úprava podmienok splácania 

4.1 Účel a prehľad  

Hlavným cieľom úpravy podmienok splácania30 je umožniť problémovým dlžníkom 
dostať sa zo stavu nesplácania do stavu splácania, alebo zabrániť tomu, aby sa 
bezproblémoví dlžníci dostali do stavu nesplácania. Cieľom úpravy podmienok 
splácania by malo byť vždy vrátenie expozície do stavu udržateľného splácania. 

Zo skúseností dohľadu však vyplýva, že rôzne úpravy podmienok splácania, ktoré 
banky povoľujú dlžníkom vo finančných ťažkostiach, v mnohých prípadoch s týmto 
cieľom nie sú v plnom súlade, a preto môžu oddialiť prijatie opatrení potrebných na 
odstránenie problémov s kvalitou aktív a viesť ku skresleniu kvality aktív v súvahe. 
Príkladom je úprava podmienok splácania, v rámci ktorej bol opakovane povolený 
odklad splácania, no nebol odstránený základný problém nadmerného zadlženia 
klienta vzhľadom na jeho finančné možnosti. 

Táto kapitola sa preto zameriava najmä na udržateľné úpravy podmienok splácania. 
Očakávaním dohľadu je, aby banky v oblasti úpravy podmienok splácania stanovili 
jednoznačné pravidlá, ktoré sú v súlade s konceptom udržateľnosti, a včas 
identifikovali dlžníkov, ktorí nie sú životaschopní.  

V úvode kapitoly sa nachádza prehľad možných úprav podmienok splácania, ako aj 
zásady rozlišovania medzi udržateľnými a neudržateľnými úpravami (časť 4.2). 
V ďalšej časti kapitoly sú uvedené podrobnejšie informácie o dôležitých aspektoch 
procesov úpravy podmienok splácania, s dôrazom na hodnotenie finančných 
možností dlžníka (časti 4.3 a 4.4), vykazovanie na účely dohľadu a zverejňovanie 
informácií (časť 4.5). 

Kapitola 5 navyše uvádza informácie o kritériách klasifikácie expozícií s upravenými 
podmienkami splácania na problémové a bezproblémové. 

4.2 Možné úpravy podmienok splácania a ich udržateľnosť  

V rámci posudzovania rôznych úprav podmienok splácania je praktické rozlišovať 
medzi krátkodobými a dlhodobými opatreniami. V prípade väčšiny riešení ide 
o kombináciu rôznych úprav podmienok splácania, potenciálne s rôznymi časovými 
horizontmi a súborom krátkodobých i dlhodobých opatrení. 
                                                                      
30  Zásady uvedené v tejto časti sa vzťahujú na úpravu podmienok splácania v zmysle definície EBA; 

bližšie informácie sú v časti 5.3. EBA Implementing Technical Standards on supervisory reporting on 
forbearance and non-performing exposures under Article 99(5) of Regulation (EU) No 575/2013 
(vykonávacie technické predpisy EBA o vykazovaní expozícií s upravenými podmienkami splácania 
a problémových expozícií na účely dohľadu v zmysle článku 99 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013). 
Na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/227 z 9. januára 2015, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ 
ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 48, 20.2.2015, s. 1). 
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Krátkodobé opatrenia sú definované ako reštrukturalizované podmienky splácania 
dočasnej povahy určené na preklenutie finančných ťažkostí v krátkodobom 
horizonte, ktoré však bez vhodných dlhodobých opatrení nestačia na vyrovnanie 
omeškaných splátok. Krátkodobé opatrenia by vo všeobecnosti nemali prekračovať 
obdobie dvoch rokov, v prípade projektového financovania a výstavby komerčných 
nehnuteľností obdobie jedného roka.  

Krátkodobé úpravy podmienok splácania by sa mali zvažovať a navrhovať vtedy, ak 
sú splnené nasledujúce dve kritériá: 

• Dlžník zaznamenal konkrétnu udalosť, ktorá spôsobila dočasné problémy 
s likviditou. Mali by byť predložené dôkazy tejto udalosti, a to formálnym 
spôsobom (nie zo špekulatívnych dôvodov) v rámci písomnej dokumentácie 
svedčiacej o obnovení príjmu dlžníka v krátkodobom horizonte, alebo na 
základe záveru banky o nemožnosti uplatnenia dlhodobého riešenia vzhľadom 
na dočasnú finančnú neistotu všeobecnej povahy alebo súvisiacu s dlžníkom. 

• Dlžník má preukázateľne dobrý finančný vzťah s bankou (zohľadňuje sa aj 
splatenie podstatnej časti istiny pred vznikom udalosti) a je jednoznačne 
ochotný spolupracovať. 

Zmluvné podmienky úprav splácania by mali vo všetkých prípadoch zaručovať právo 
banky prehodnotiť dohodnuté opatrenia, ak dôjde k zlepšeniu finančnej situácie 
dlžníka, a následne presadiť podmienky výhodnejšie pre banku (až do rozsahu 
pôvodných zmluvných podmienok). Banka by okrem toho mala zvážiť možnosť 
zahrnúť do zmluvných podmienok prísne postihy za neplnenie dohody o úprave 
podmienok splácania zo strany dlžníka (napr. vyžadovanie dodatočného 
zabezpečenia). 

Udržateľné a neudržateľné úpravy podmienok splácania  

Banky a orgány dohľadu majú jednoznačnú potrebu rozlišovať medzi udržateľnými 
úpravami podmienok splácania, tzn. opatreniami, ktoré skutočne prispievajú 
k znižovaniu zadlženosti dlžníka, a neudržateľnými úpravami.  

Nasledujúci zoznam uvádza všeobecné zásady dohľadu týkajúce sa kategorizácie 
udržateľných úprav podmienok splácania (dodatočné zásady k jednotlivým úpravám 
sú v tabuľke nižšie):  

• Úprava podmienok splácania v podobe dlhodobých opatrení by sa vo 
všeobecnosti mala považovať za udržateľnú len v nasledujúcich prípadoch:  

• Inštitúcia vie preukázať (na základe primeraných zdokumentovaných 
finančných informácií), že daná úprava podmienok splácania je pre dlžníka 
vzhľadom na jeho finančné možnosti reálne únosná. 

• Riešenie sa v plnej miere zameriava na vyrovnanie omeškaných splátok 
a počíta s výraznou redukciou úverového salda dlžníka v strednodobom 
až dlhodobom horizonte. 
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• V prípadoch, keď už v rámci danej expozície v minulosti došlo k úprave 
podmienok splácania, a to vrátane prípadných dlhodobých opatrení, by 
mala banka zaviesť dodatočné interné kontrolné mechanizmy, aby 
súčasná úprava podmienok splácania spĺňala kritériá udržateľnosti 
uvedené nižšie. Tieto kontrolné mechanizmy by mali prinajmenšom 
zaručovať priame oznamovanie takýchto prípadov útvaru riadenia rizík 
ex ante. Okrem toho je potrebné získať výslovný súhlas príslušného 
nadradeného rozhodovacieho orgánu (napr. výboru NPL). 

• Úpravy podmienok splácania zahŕňajúce krátkodobé opatrenia by sa vo 
všeobecnosti mali považovať za udržateľné len v nasledujúcich prípadoch:  

• Inštitúcia vie preukázať (na základe primeraných zdokumentovaných 
finančných informácií), že daná úprava podmienok splácania je pre dlžníka 
vzhľadom na jeho finančné možnosti únosná.  

• Krátkodobé opatrenia sa reálne uplatňujú len dočasne, pričom inštitúcia si 
overila a na základe vierohodných finančných informácií vie preukázať, že 
od vypršania krátkodobej dočasnej dohody dlžník dokáže v plnej výške 
splácať pôvodnú alebo dohodnutú upravenú sumu istiny i úrokov. 

• Riešenie nevedie k tomu, že na tú istú expozíciu sa uplatňujú viaceré 
následné úpravy podmienok splácania. 

Ako z uvedených kritérií vyplýva, hodnotenie udržateľnosti by malo vo všetkých 
prípadoch vychádzať z finančných charakteristík dlžníka a z plánovanej úpravy. 
Hodnotenie udržateľnosti by sa okrem toho malo uskutočňovať bez ohľadu na pôvod 
úpravy podmienok splácania (môže ísť napríklad o uplatnenie ustanovení o úprave 
podmienok splácania obsiahnutých v úverovej zmluve zo strany dlžníka, bilaterálnu 
dohodu o úprave podmienok splácania medzi dlžníkom a bankou alebo verejný 
program, ktorý úpravu podmienok splácania umožňuje všetkým dlžníkom vzhľadom 
na špecifické okolnosti). 

Zoznam najčastejších úprav podmienok splácania 

Ako bolo uvedené vyššie, v prípade väčšiny úprav podmienok splácania ide 
o kombináciu rôznych opatrení. Nasledujúca tabuľka uvádza súhrn najčastejších 
krátkodobých a dlhodobých opatrení a obsahuje ďalšie pokyny k aspektom 
udržateľnosti. Je potrebné poznamenať, že balík dlhodobých opatrení môže 
obsahovať aj krátkodobé opatrenia, ako napríklad obmedzenie splátok len na splátky 
úrokov, zníženie splátok, odklad splátok alebo kapitalizáciu omeškaných splátok po 
obmedzenú dobu (ako je uvedené vyššie). 
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Zoznam najčastejších úprav podmienok splácania 

Úprava Opis Udržateľnosť a ďalšie dôležité aspekty 

Krátkodobé opatrenia  

1. Obmedzenie splátok 
len na splátky úrokov 

Počas stanoveného krátkeho obdobia dlžník nespláca istinu 
úveru, ale len úroky. Výška istiny tak zostáva nezmenená. 
Na konci tohto obdobia sa podmienky splácania na základe 
posúdenia schopnosti dlžníka splácať úver znova 
prehodnotia. 

Toto opatrenie by sa malo uplatňovať/považovať za udržateľné, ak inštitúcie vedia 
preukázať (na základe primeraných zdokumentovaných finančných informácií), že 
finančné ťažkosti dlžníka sú len dočasnej povahy a že po uplynutí stanoveného obdobia 
len úrokových splátok bude dlžník schopný splácať úver minimálne v súlade 
s predchádzajúcim splátkovým režimom. 

Dĺžka tohto opatrenia by vo všeobecnosti nemala prekročiť 24 mesiacov, v prípade 
výstavby komerčných nehnuteľností a projektového financovania 12 mesiacov. 

Po skončení platnosti tejto úpravy podmienok splácania by mali inštitúcie prehodnotiť 
schopnosť dlžníka plniť dlhovú službu a následne stanoviť upravený splátkový režim, 
ktorý zohľadňuje omeškané splátky istiny za obdobie, keď dlžník splácal len úroky. 

Vo väčšine prípadov sa toto opatrenie uplatňuje v kombinácii s ďalšími opatreniami 
dlhodobejšej povahy s cieľom vykompenzovať dočasne znížené splátky (napr. predĺženie 
splatnosti). 

2. Zníženie splátok Zníženie výšky splátok počas stanoveného krátkeho 
obdobia vzhľadom na zhoršenie finančnej situácie dlžníka 
a následné pokračovanie splátok na základe predpokladanej 
schopnosti dlžníka splácať úver. Úroky sa naďalej splácajú 
v plnej výške. 

Viac informácií v časti „1. Obmedzenie splátok len na splátky úrokov“. 

Za predpokladu len mierneho rozsahu zníženia splátok a splnenia všetkých ostatných 
uvedených podmienok je možné toto opatrenie uplatňovať aj dlhšie ako 24 mesiacov. 

3. Odklad 
splátok/platobné 
moratórium 

Dohoda, na základe ktorej sa dlžníkovi počas presne 
stanovenej doby povoľuje odklad splácania úveru, zvyčajne 
istiny a úrokov.  

Viac informácií v časti „1. Obmedzenie splátok len na splátky úrokov“. 

4. Kapitalizácia 
omeškaných 
splátok/úrokov 

Úprava podmienok splácania uplatňovaná v prípade 
omeškaných splátok a/alebo omeškaných splatných úrokov, 
pri ktorej sa tieto sumy pripisujú k nesplatenému zostatku 
istiny, ktorá sa následne spláca podľa udržateľného 
modifikovaného splátkového kalendára. 

Toto opatrenie by sa malo uplatňovať/považovať za udržateľné, ak inštitúcia na základe 
hodnotenia dospeje k záveru, že overená výška príjmov/výdavkov dlžníka (na základe 
vierohodných zdokumentovaných finančných informácií) a navrhovaná upravená výška 
splátok dlžníkovi dostatočne umožňujú splácať úver (istinu i úroky) za upravených 
podmienok počas trvania modifikovaného splátkového kalendára; a ak inštitúcia formálne 
požiadala klienta o potvrdenie o oboznámení sa a súhlase s podmienkami kapitalizácie. 

Kapitalizácia omeškaných splátok by sa mala uplatňovať len selektívne v prípadoch, keď 
vymáhanie historických omeškaných splátok alebo zmluvných platieb nie je možné 
a kapitalizácia je jedinou reálnou možnosťou.  

Inštitúcie by vo všeobecnosti toto opatrenie u toho istého dlžníka nemali uplatňovať viac 
ako raz. Okrem toho by sa malo uplatňovať len na omeškané splátky, ktorých objem 
v pomere k celkovej istine neprekračuje vopred stanovený limit (ktorý by mal byť určený 
v pravidlách banky týkajúcich sa úpravy podmienok splácania). 

Banka by mala na základe hodnotenia dospieť k záveru, že percentuálny podiel 
kapitalizovaných omeškaných splátok v pomere k splátkam istiny a úrokov je adekvátny 
a primeraný možnostiam dlžníka. 

Dlhodobé opatrenia  

5. Zníženie úrokovej 
sadzby 

Trvalé (alebo dočasné) zníženie úrokovej sadzby (pevnej 
alebo pohyblivej) na prijateľnú a udržateľnú úroveň.  

Úvery s vysokými úrokovými sadzbami sú častou príčinou finančných ťažkostí. Finančné 
ťažkosti dlžníka môžu čiastočne vyplývať zo skutočnosti, že úrokové sadzby sú nadmerne 
vysoké v porovnaní s jeho príjmom, alebo zo skutočnosti, že vzhľadom na protichodný 
vývoj úrokových mier oproti pevnej sadzbe úveru sú náklady dlžníka na financovanie 
v porovnaní s aktuálnymi trhovými podmienkami neprimerane vysoké. V takýchto 
prípadoch je možné zvážiť zníženie úrokovej sadzby. 

Banky by však mali zabezpečiť, aby úroková sadzba poskytnutá dlžníkovi dostatočne 
kryla príslušné kreditné riziko.  

Malo by byť jasne uvedené, či je finančnú udržateľnosť možné dosiahnuť výlučne 
prostr. sadzieb, ktoré sú nižšie ako sadzby potrebné na krytie rizík alebo nákladov. 

6. Predĺženie splatnosti Predĺženie splatnosti úveru (tzn. oddialenie dátumu 
poslednej zmluvnej splátky úveru), ktoré umožňuje zníženie 
výšky splátok ich rozložením na dlhšie obdobie. 

Ak musí dlžník na odchod do dôchodku dosiahnuť predpísaný vek, predĺženie splatnosti 
by sa malo považovať za udržateľné len vtedy, ak inštitúcia na základe hodnotenia 
preukázateľne dospela k záveru, že dlžník dokáže vďaka dôchodkovým alebo iným 
overeným príjmom udržateľným spôsobom splácať modifikované úverové splátky. 

7. Dodatočné 
zabezpečenie 

Opatrenie, v rámci ktorého banka od dlžníka získava 
dodatočné záložné práva na nezaťažené aktíva ako 
dodatočné zabezpečenie na kompenzáciu vyššej rizikovej 
expozície a ako súčasť procesu reštrukturalizácie.31 

Táto možnosť sama osebe nie je udržateľnou úpravou podmienok splácania, keďže ako 
taká nerieši problém existujúceho omeškania splátok úveru. Cieľom je zvyčajne zlepšenie 
alebo dodržanie podmienok týkajúcich sa pomeru výšky úveru k hodnote zabezpečenia 
(loan-to-value – LTV).  

                                                                      
31  Prijatie dodatočného zabezpečenia nevedie k automatickému zaradeniu expozície/klienta do kategórie 

s upravenými podmienkami splácania, hoci vo väčšine prípadov dochádza aj k úprave podmienok 
splácania. 
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Dodatočné zabezpečenie môže mať viacero podôb, napríklad založenie peňažného 
vkladu, postúpenie pohľadávok alebo nové/dodatočné záložné právo na nehnuteľný 
majetok. 

Inštitúcie by mali pri oceňovaní druhých a tretích záložných práv na aktíva ako aj 
osobných záruk klientov postupovať obozretne. 

8. 
Dobrovoľný/asistovaný 
predaj 

Situácia, keď sa banka a dlžník dohodnú na dobrovoľnom 
predaji zabezpečeného aktíva/aktív na čiastočné alebo 
úplné splatenie dlhu.  

V nadväznosti na tento krok by mala inštitúcia prípadný zostatok dlhu reštrukturalizovať 
a stanoviť primeraný splátkový režim, ktorý je v súlade s revidovanou schopnosťou 
dlžníka splácať úver. 

V prípade riešení, kde sa v závere stanoveného obdobia môže vyžadovať predaj 
nehnuteľnosti by mali banky konzervatívnym spôsobom zvážiť budúci spôsob krytia 
prípadného schodku po jej predaji a začať sa touto otázkou zaoberať čo najskôr. 

V prípade úverov splatených prevzatím kolaterálu k vopred stanovenému dátumu sa 
prevzatie nepovažuje za úpravu podmienok splácania, pokiaľ k nemu nedošlo pred týmto 
vopred stanoveným dátumom v dôsledku finančných ťažkostí dlžníka.  

9. Zmena splátkového 
kalendára 

Úprava existujúceho zmluvného splátkového kalendára na 
nový udržateľný program splátok, ktorý vychádza 
z realistického, aktuálneho a prognózovaného hodnotenia 
peňažných tokov dlžníka. 

Rôzne možnosti splácania: 

i. Čiastočné splatenie: splátka úveru, napr. z predaja aktív, ktorej hodnota je nižšia ako 
nesplatený zostatok. Táto možnosť sa využíva na výrazné zníženie rizikovej expozície 
a umožnenie udržateľného programu splácania zostatkovej sumy. Mala by mať 
prednosť pred nasledujúcimi možnosťami (jednorazovým splatením a stupňovaním 
splátok). 

ii. Jednorazové splatenie: zmena splátkového kalendára, ktorá zaručuje splatenie 
veľkého objemu istiny k neskoršiemu dátumu pred splatnosťou úveru. Táto možnosť 
by sa mala používať/považovať za udržateľnú len vo výnimočných prípadoch a keď 
inštitúcia dokáže riadne preukázať dostupnosť budúcich peňažných tokov dlžníka, 
ktoré mu jednorazové splatenie umožnia.  

iii. Stupňovanie splátok: inštitúcie by mali túto možnosť zvážiť, len ak dokážu zabezpečiť 
a vedia preukázať, že existuje presvedčivý dôvod očakávať, že budúce zvyšovanie 
splátok je pre dlžníka únosné. 

10. Menová konverzia  Zosúladenie meny dlhu s menou peňažných tokov.  Banky by mali dlžníkov dôkladne oboznámiť s kurzovými rizikami a informovať ich aj 
o poistení menovej konverzie. 

11. Iné úpravy 
zmluvných 
podmienok/ustanovení 

Rozhodnutie banky, ktorým v prospech dlžníka upustí od 
záväzkov alebo podmienok stanovených v úverovej zmluve, 
ktoré ešte neboli spomenuté vyššie. 

 

12. Nový úver Poskytnutie nových prostriedkov financovania s cieľom 
zmierniť finančné ťažkosti dlžníka. 

Zvyčajne nejde o samostatné udržateľné riešenie – malo by byť spojené s inými úpravami 
podmienok splácania, ktoré sú zamerané na vyrovnanie omeškaných splátok. Malo by sa 
uplatňovať len vo výnimočných prípadoch. 

Nové úvery je možné poskytnúť v rámci dohody o reštrukturalizácii, ktorej súčasťou môže 
byť založenie dodatočného zabezpečenia. V prípade dohôd medzi veriteľmi by sa malo na 
kompenzáciu dodatočného rizika, ktorému banka čelí, vyžadovať uplatnenie zmluvných 
záväzkov. 

Táto možnosť by sa mala zvyčajne používať len v prípade korporátnych expozícií. Mala 
by sa vykonať dôkladná analýza schopnosti dlžníka splácať úver, do ktorej by mali byť 
v dostatočnom rozsahu zapojení nezávislí odborníci z daného odvetvia, s cieľom posúdiť 
udržateľnosť poskytnutých plánov podnikania a prognóz peňažných tokov. Toto riešenie 
by sa malo považovať za udržateľné len vtedy, keď dôkladná analýza finančných 
možností dlžníka v plnej miere preukáže jeho schopnosť splácať úver. 

13. Konsolidácia dlhu Spojenie viacerých expozícií do jedného úveru alebo 
obmedzeného počtu úverov.  

Zvyčajne nejde o samostatné udržateľné opatrenie – malo by byť spojené s inými 
úpravami podmienok splácania, ktoré sú zamerané na vyrovnanie omeškaných splátok. 

Táto možnosť je výhodná predovšetkým v situáciách, keď spojenie kolaterálu 
a zabezpečených peňažných tokov umožňuje lepšie všeobecné zabezpečenie celého 
dlhu než v prípade jednotlivých úverov. To sa dá dosiahnuť napríklad minimalizovaním 
peňažných únikov alebo umožnením realokácie prebytočných peňažných prostriedkov 
medzi rôzne expozície. 

14. Čiastočné alebo 
úplné odpustenie dlhu 

Situácia, keď sa banka vzdá práva legálnou cestou vymáhať 
od dlžníka dlh alebo jeho časť.  

Táto možnosť by sa mala uplatniť vtedy, ak banka súhlasí so „zníženou splátkou v rámci 
úplného a konečného vyrovnania“. To znamená, že banka odpustí celý dlh alebo jeho 
zostávajúcu časť, ak dlžník v dohodnutom časovom horizonte splatí znížený zostatok 
istiny.  

Banky by mali odpustenie dlhu uplatňovať obozretne, pretože možnosť odpustenia vedie 
k vzniku morálneho hazardu a môže tak motivovať prípady tzv. „strategického zlyhania“. 
Inštitúcie by preto mali stanoviť špecifické pravidlá a postupy týkajúce sa odpustenia dlhu 
a zabezpečiť účinné kontrolné mechanizmy.  

 

Uvedený zoznam opatrení nie je vyčerpávajúci. V jednotlivých krajinách sa môžu 
uplatňovať aj iné bežné postupy úpravy podmienok splácania, ktoré súvisia 
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s vnútroštátnymi špecifikami. V niektorých jurisdikciách sa napríklad pri 
problémových rezidenčných hypotékach uplatňuje riešenie rozdelenia úveru, ktoré 
bolo zavedené vzhľadom na ťažkosti s vymáhaním kolaterálu. 

4.3 Optimálne postupy pri úprave podmienok splácania 

V nadväznosti na zásady týkajúce sa riadenia a realizácie procesov riešenia NPL 
uvedené v kapitole 3 (napr. odkazy na samostatné útvary riešenia NPL poverené 
realizáciou úprav podmienok splácania) táto časť uvádza ďalšie optimálne postupy, 
ktoré súvisia s procesmi úpravy podmienok splácania. 

Hodnotenie finančných možností dlžníka ako nevyhnutná 
podmienka úpravy podmienok splácania 

Pred povolením úpravy podmienok splácania by mal zodpovedný pracovník 
úverového oddelenia uskutočniť komplexné hodnotenie finančnej situácie dlžníka. 
V rámci neho by sa mali vyhodnotiť všetky relevantné faktory, pričom by sa mal klásť 
mimoriadny dôraz na posúdenie schopnosti dlžníka plniť dlhovú službu a celkovú 
zadlženosť klienta, resp. nehnuteľnosti/projektu. Toto hodnotenie by sa malo opierať 
o zdokumentované aktuálne a overené finančné informácie. (Podrobnejšie 
informácie o hodnotení finančných možností dlžníka sú v časti 4.4). 

Štandardizované úpravy podmienok splácania a rozhodovacie 
postupy 

Inštitúcia by mala pri úprave podmienok splácania uplatňovať adekvátne pravidlá 
a postupy a udržateľné a účinné riešenia. Základnou súčasťou akejkoľvek stratégie 
je portfóliová segmentácia (viac v časti 3.3.2), ktorá inštitúciám umožňuje prijímať 
riešenia prispôsobené rôznym segmentom úverových portfólií. 

V tejto súvislosti by inštitúcie mali zvážiť vývoj „rozhodovacích postupov“ 
a súvisiacich štandardizovaných úprav podmienok splácania („produktov“) pre 
segmenty heterogénnych dlžníkov v prípade menej komplexných expozícií. 
Rozhodovacie postupy môžu prispieť k určovaniu a uplatňovaniu primeraných 
a udržateľných stratégií pri úprave podmienok splácania (a všeobecnejšie aj riešení 
NPL) pre špecifické segmenty dlžníkov konzistentným spôsobom na základe 
schválených kritérií. To môže zároveň podporiť štandardizáciu procesov.  

Porovnanie s inými možnosťami riešenia NPL 

Banky by mali pri určovaní najvhodnejšej udržateľnej možnosti riešenia NPL 
v závislosti od špecifických okolností rôznych dlžníkov používať postup založený na 
čistej súčasnej hodnote (net present value – NPV), tzn. porovnávať NPV plánovanej 
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úpravy podmienok splácania s NPV prevzatia aktív a ďalších dostupných možností 
likvidácie. Použité premenné, napríklad predpokladaný časový horizont likvidácie, 
diskontná sadzba, miera zohľadnenia kapitálových nákladov a náklady na likvidáciu 
by mali vychádzať z empirických údajov. Banky by mali súbor možností riešenia NPL 
priebežne revidovať a zároveň analyzovať realizovateľnosť nových alebo 
alternatívnych možností. 

Úprava podmienok splácania: termíny a monitorovanie 

Súčasťou zmluvy a dokumentácie o úprave podmienok splácania by mal byť presne 
stanovený harmonogram dôležitých cieľových termínov s podrobnými informáciami 
o všetkých dôležitých fázach splácania úveru počas trvania zmluvy. Tieto termíny by 
mali byť realistické, primerane konzervatívne a mali by prihliadať na potenciálne 
zhoršenie finančnej situácie dlžníka. Útvar riešenia NPL zodpovedný za povolenie 
danej úpravy podmienok splácania by mal pozorne sledovať výkonnosť dlžníka 
a dodržiavanie všetkých dohodnutých termínov/cieľov, a to prinajmenšom počas fázy 
pozorovania podľa EBA. 

Na základe kolektívneho monitorovania výkonnosti rôznych druhov úprav podmienok 
splácania a analýzy potenciálnych príčin a prípadov opätovného zlyhania 
(neadekvátne vyhodnotenie finančných možností dlžníka, problémy 
s charakteristikou danej úpravy podmienok splácania, zmena situácie dlžníka, 
vonkajšie makroekonomické vplyvy atď.) by mali inštitúcie uskutočňovať pravidelnú 
revíziu pravidiel a produktov v tejto oblasti. 

4.4 Hodnotenie finančných možností dlžníka  

Hodnotenie finančných možností dlžníka by malo vychádzať zo súčasnej 
a konzervatívne odhadovanej budúcej schopnosti dlžníka plniť dlhovú službu 
v prípade všetkých úverov. Predpoklady perspektívneho budúceho zvyšovania 
schopnosti dlžníka plniť dlhovú službu by mali byť realistické a konzervatívne. 

V rámci hodnotenia finančných možností dlžníka by sa mali banky v závislosti od 
segmentu zamerať na analýzu nasledujúcich hlavných kritérií: 

• pravidelný/stály príjem, 

• výdavky, 

• ďalšie aktíva, 

• ďalšie dlhy, 

• primerané životné náklady, 

• vyhliadky v zamestnaní, 

• atraktívnosť/vyhliadky nehnuteľnosti, 
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• peňažné toky a plán podnikania (viac informácií aj v časti 6.2.4), 

• ochota splácať dlh (história správania) a spolupracovať. 

V záujme poskytovania kompletných a overených informácií o finančnej situácii 
dlžníka na účely analýzy expozícií by mali inštitúcie vypracovať štandardizované 
výkazy finančných informácií pre retailových dlžníkov a homogénne segmenty 
korporátnych dlžníkov (v prípade úmerného zastúpenia). Interné procesy by mali 
zabezpečovať adekvátne a včasné vypĺňanie týchto výkazov.32  

Banky by tiež mali používať externé zdroje informácií, napríklad centrálne úverové 
registre, s cieľom získať informácie o celkovej zadlženosti klienta a na účely analýzy 
všeobecnejšieho profilu správania klienta.  

Hodnotenie finančných možností by malo vychádzať z realistických 
zdokumentovaných a overených príjmov a výdavkov dlžníka. Banky by sa mali uistiť 
a mali by vedieť preukázať, že pri zohľadňovaní variabilných prvkov bežného príjmu 
zaujali dostatočne konzervatívny postoj. Predovšetkým použité predpoklady by mali 
byť objektívne a racionálne a mali by zohľadňovať základné ekonomické 
ukazovatele budúcich finančných možností dlžníka. Variabilné prvky miezd/príjmov 
z prenájmu by mali byť napríklad diskontované (prostredníctvom zrážok) s cieľom 
zohľadniť možnosť, že nebudú realizované. Pre potreby prípadného overenia by 
všetky predpoklady mali byť evidované v úverovej dokumentácii. 

Budúce zvyšovanie príjmu by sa malo zohľadniť len v prípade opodstatneného 
očakávania jeho budúcej realizácie. Banky by sa tiež mali uistiť a mali by vedieť 
preukázať, že pri zohľadňovaní budúceho zvyšovania príjmu zaujali dostatočne 
konzervatívny postoj. Pokiaľ nie je špecificky stanovené inak, predpokladané 
zvyšovanie platu, odmeny, nadčasy, kariérny postup, zvyšovanie príjmov z prenájmu 
a zvyšovanie iných príjmov by nemali byť v rozpore s normami v rámci daného 
odvetvia/sektora/trhu a môžu podliehať diskontovaniu (uplatneniu zrážok) s cieľom 
zohľadniť riziko, že nebudú v plnej miere realizované. 

Príloha 6 uvádza podrobné očakávania týkajúce sa hodnotenia finančných možností 
dlžníka a príslušných požiadaviek dokumentácie v prípade retailových 
a korporátnych dlžníkov. 

4.5 Vykazovanie na účely dohľadu a zverejňovanie informácií 

Orgány dohľadu očakávajú konzistentné vykazovanie informácií o úprave podmienok 
splácania, predovšetkým o hlavných oblastiach vrátane kreditnej kvality, kvality 
a účinnosti a vekového profilu prijatých opatrení na základe regulačných portfólií. 
V záujme konzistentnosti vykazovania úprav podmienok splácania by mali banky 
predkladať kvantitatívne informácie a štandardné výkazy, ktoré sú súčasťou 

                                                                      
32  Príklady výkazov používaných v cyperskej a írskej centrálnej banke: Template Cyprus, Template 

Ireland. 

http://www.centralbank.gov.cy/media/xls/Personal_fin_statements_pfs_after_amend_2014.xls
https://www.centralbank.ie/consumer/info/documents/industry%20standard%20financial%20statement.pdf
https://www.centralbank.ie/consumer/info/documents/industry%20standard%20financial%20statement.pdf


Všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov − Úprava podmienok 
splácania 50 

prílohy 7 týchto všeobecných zásad. Tieto informácie by mal pred ich predložením 
orgánu dohľadu schváliť riadiaci orgán.  
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5 Vykazovanie NPL 

5.1 Účel a prehľad  

Definícia NPE 

Bežne používaný výraz „problémové úvery“ (non-performing loans – NPL) vychádza 
z rôznych definícií. S cieľom odstrániť problémy spojené s existenciou rôznych 
definícií preto Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vydal jednotnú definíciu 
„problémovej expozície“ (non-performing exposure – NPE). 

Definícia NPE je však v súčasnosti v striktnom zmysle slova záväzná len na účely 
vykazovania údajov orgánom dohľadu.33 Napriek tomu sa odporúča, aby inštitúcie 
používali definíciu NPE aj v rámci svojho interného riadenia rizík a zverejňovania 
finančných informácií. Definícia NPE sa okrem toho používa aj v rámci viacerých 
relevantných hodnotení dohľadu (napr. hodnotenia SSM zameraného na kvalitu aktív 
(asset quality review – AQR), záťažových testov EBA a hodnotení transparentnosti). 

Účelom tejto kapitoly je poskytnúť stručný prehľad otázok definovania a vykazovania 
NPE v súlade s definíciou EBA, ako aj príklady optimálnych postupov na zníženie 
rozdielov v implementácii.  

Časť 5.2 obsahuje zásady týkajúce sa definície NPE v zmysle vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (označovaného ako „vykonávacie technické 
predpisy EBA o vykazovaní na účely dohľadu“)34 s cieľom zabezpečiť konzistentné 
uplatňovanie hlavných aspektov definície NPE – kritéria „po splatnosti“ a kritéria 
„pravdepodobného nesplatenia“. Časť 5.3 sa zaoberá úzkymi väzbami medzi 
definíciou NPE a definíciou úpravy podmienok splácania. Časť 5.4 uvádza ďalšie 
dôležité aspekty konzistentného a presného uplatňovania definície NPE, napríklad 
identifikáciu rovnakých alebo prepojených klientov. 

Regulačné a účtovné hľadisko 

Časť 5.5 vysvetľuje vzťahy medzi dohľadovou definíciou NPE a účtovnou definíciou 
„zníženia hodnoty“ (Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39) a prudenciálnou 
definíciou „zlyhania“ (CRR). Jedným z cieľov definície NPE je dosiahnuť lepšiu 
porovnateľnosť údajov odstránením rozdielov v definícii zlyhania a zníženia hodnoty 
v rámci EÚ. V tomto ohľade by mala definícia problémovej expozície slúžiť ako 
harmonizovaný koncept kvality aktíva. 
                                                                      
33  Informácie o NPE sa pravidelne zbierajú v rámci finančného vykazovania prostredníctvom viacerých 

výkazov FINREP vrátane tabuľky F.18 príloh III a IV vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 680/2014, 
v ktorých sú bezproblémové a problémové expozície a súvisiace akumulované úverové straty členené 
podľa základu merania, druhu expozície, protistrany a spúšťacieho kritéria klasifikácie NPE. 

34  Viac informácií je v poznámke pod čiarou č. 29. 
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V posledných rokoch bolo vydané značné množstvo pokynov relevantných 
z hľadiska regulačnej definície zlyhania, predovšetkým usmernenia EBA 
o uplatňovaní vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
(EBA GL 2016/07) a „Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for 
credit obligations past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013“ 
(regulačné technické predpisy EBA o prahoch významnosti kreditných záväzkov po 
splatnosti podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013) (EBA RTS 2016/06). 
Okrem toho boli v decembri 2015 zverejnené zásady Bazilejského výboru pre 
bankový dohľad týkajúce sa kreditného rizika a účtovania očakávaných úverových 
strát (Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses, BCBS 
Guidance on CRAECL).  

Bod 147 prílohy V vykonávacích technických predpisov EBA o vykazovaní na účely 
dohľadu uvádza: „Expozície, pri ktorých sa v súlade s článkom 178 nariadenia CRR 
predpokladá, že došlo k zlyhaniu, a expozície, pri ktorých sa zistilo zníženie kvality 
v súlade s príslušným účtovným rámcom, sa vždy považujú za problémové 
expozície“. 

Vzťah medzi jednotlivými definíciami je znázornený v nasledujúcej schéme. Pojem 
NPE má potenciálne širší záber ako pojem „zníženie hodnoty“ a „zlyhanie“. Všetky 
expozície so zníženou hodnotou a všetky zlyhané expozície sú nevyhnutne NPE, no 
súčasťou NPE môžu byť aj expozície, ktoré sa podľa platného účtovného alebo 
regulačného rámca ako expozície so zníženou hodnotou alebo ako zlyhané 
expozície nevykazujú. Presnejšie informácie o tomto vzťahu sú v časti 5.5. 

Obrázok 2 
Znázornenie vzťahov medzi definíciami NPE, zlyhania a zníženia hodnoty 

 

 

NPE: vykonávacie technické predpisy EBA

Zlyhanie: článok 178 nariadenia CRR

Zníženie hodnoty: IAS/IFRS

Napriek možným rozdielom v kategorizácii sa tieto tri koncepty v prípade väčšiny expozícií zhodujú 
(expozícia so zníženou hodnotou = expozícia v stave zlyhania = NPE).

Hlavným zdrojom prípadných rozdielov je
rozsah, v akom sa automatický faktor 90 dní
po splatnosti používaný v prípade NPE
neuplatňuje v prípade expozícií so zníženou
hodnotou.

Hlavným zdrojom prípadných rozdielov je
rozsah, v akom sa automatické faktory
používané v prípade NPE neuplatňujú
v prípade expozícií v stave zlyhania, napr.:
• ročné obdobie nápravy na reklasifikáciu
z kategórie NPE
• iné expozície viac ako 90 dní po
splatnosti nedovoľujú reklasifikáciu
z kategórie NPE
• NPE s opätovnou úpravou podmienok
splácania alebo bezproblémová expozícia
s upravenými podmienkami splácania vo
fáze pozorovania 30 dní po splatnosti
• NPE, na ktorú sa vzťahuje 20 % „ťahový
účinok“
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5.2 Implementácia definície NPE 

V súlade s odsekom 145 prílohy V vykonávacích technických predpisov EBA 
o vykazovaní na účely dohľadu „sú problémovými expozíciami tie expozície, ktoré 
spĺňajú ktorékoľvek z týchto kritérií: 

1. významné expozície, ktoré sú viac než 90 dní po splatnosti;  

2. dlžník bol posúdený ako dlžník, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou 
nezaplatí svoje kreditné záväzky v plnej výške bez toho, aby nespeňažil 
kolaterál, bez ohľadu na existenciu akejkoľvek sumy po splatnosti alebo počet 
dní po splatnosti.“  

Definícia NPE tak vychádza z kritérií „po splatnosti“ a „pravdepodobného 
nesplatenia“, ktorými sa zaoberá táto časť.  

5.2.1 Poznámky ku kritériu „po splatnosti“ a počítaniu dní  

Kritérium „po splatnosti“ je vymedzené v bode 145 a) prílohy V vykonávacích 
technických predpisov EBA o vykazovaní na účely dohľadu. Významné expozície, 
ktoré sú viac než 90 dní po splatnosti, sa považujú za problémové. Ako sa uvádza 
v príslušných regulačných technických predpisoch EBA RTS 2016/06 (časť 3.4), 
uplatňovaný prah významnosti by sa mal zhodovať s prahom v definícii zlyhania 
podľa článku 178 nariadenia CRR. 

Expozícia môže byť po splatnosti len za predpokladu existencie právneho záväzku 
uhradiť platbu a ak je platba povinná. Ak právny záväzok uhradiť platbu neexistuje 
alebo ak platba nie je povinná, neuskutočnenie platby sa nepovažuje za porušenie 
záväzkov. Nezaplatenie diskrečných úrokov v prípade nástroja dodatočného kapitálu 
Tier 1 sa napríklad za situáciu po splatnosti nepovažuje. Banky by však mali 
dôkladne zvážiť, či nezaplatenie diskrečného úroku nie je spojené s inými 
udalosťami, ktoré je možné klasifikovať ako problémové.  

Ak existencia právneho záväzku nie je istá, banky by mali situáciu dôkladne zvážiť. 
V prípadoch, keď je expozícia voči dlžníkovi identifikovaná ako NPE, no táto 
identifikácia (s najväčšou pravdepodobnosťou na základe kritéria „po splatnosti“) 
v skutočnosti vyplýva len z ojedinelých sporov, ktoré nesúvisia so solventnosťou 
protistrany, sa ostatné expozície voči subjektom skupiny, do ktorej patrí daný dlžník, 
nemusia považovať za NPE. 

Ak existuje právny záväzok povinnej platby, počítanie dní po splatnosti sa začína, 
akonáhle v príslušný deň splatnosti nebola zaplatená akákoľvek relevantná časť 
istiny, úroku alebo poplatku.  

Banky môžu mať možnosť alebo povinnosť používať konvencie alokácie peňažných 
prostriedkov, napríklad „first in, first out“ (FIFO), tzn. prijaté platby sa vždy použijú na 
vyrovnanie najskorších nesplnených platobných záväzkov klienta. V súvislosti 
s konvenciami alokácie FIFO môžu existovať právne alebo regulačné predpisy, ktoré 
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stanovujú, či sa má prostredníctvom prijatých platieb najskôr vyrovnať splatný úrok 
alebo splatná istina. 

Definícia NPE nevyžaduje používanie konkrétnej alokačnej konvencie, ani 
nestanovuje poradie prednosti pri vyrovnávaní splatných úrokov a splatnej istiny. 
Mala by sa používať alokačná konvencia a poradie prednosti stanovené 
v príslušných právnych alebo regulačných predpisoch. Ak príslušné právne alebo 
regulačné predpisy tieto aspekty neupravujú, pravidlá týkajúce sa alokácie a poradia 
prednosti by mali byť stanovené v príslušnej úverovej zmluve, pričom by nemali byť 
v rozpore so žiadnymi inými právnymi alebo regulačnými predpismi, predovšetkým 
právami na ochranu spotrebiteľa alebo zákonmi o konkurze alebo platobnej 
neschopnosti. V prípade rôznych úverových zmlúv sa tak môže vyžadovať použitie 
odlišných konvencií. To napríklad znamená, že ak príslušné právne predpisy 
nestanovujú žiadne pravidlá a príslušná úverová zmluva alebo iné právne predpisy 
zakazujú používanie konvencie FIFO, prvá omeškaná splátka v rámci danej zmluvy 
nebude vyrovnaná, kým nedôjde k vyrovnaniu všetkých ostatných omeškaných 
splátok. 

5.2.2 Poznámky ku kritériu „pravdepodobného nesplatenia“ 

Na rozdiel od spúšťacích okolností týkajúcich sa platieb po splatnosti sa okolnosti 
v prípade pravdepodobného nesplatenia, v zmysle odseku 145 písm. b) prílohy 
V vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, vzťahujú menej na 
kvantitatívne kritériá a týkajú sa viac udalostí, ktoré vedú ku klasifikácii NPE. Keďže 
v tomto smere je do určitej miery možný voľnejší výklad, je nevyhnutné, aby si banky 
stanovili jednoznačné interné kritériá identifikácie ukazovateľov pravdepodobného 
nesplatenia (unlikeliness to pay – UTP). Tieto ukazovatele by sa mali vzťahovať na 
jednoznačne definované situácie (udalosti UTP). Banky by mali zabezpečiť, aby sa 
definícia NPE a kritériá identifikácie UTP uplatňovali rovnako v rámci celej skupiny.  

Pokiaľ je to možné, banky by mali zaviesť vopred definované automatické udalosti 
a manuálne udalosti. V prípade automatických udalostí je expozícia automaticky 
identifikovaná ako problémová bez akýchkoľvek ďalších manuálnych vstupov či 
potreby manuálneho potvrdenia. Medzi automatické udalosti patrí napríklad 
vyhlásenie konkurzu dlžníka, ktoré je možné overiť na základe údajov z konkurzného 
registra, alebo žiadosť o špecifické úpravy úverových podmienok. Väčšina 
spúšťacích okolností týkajúcich sa kritéria UTP si však vyžaduje pravidelné 
manuálne vyhodnocovanie. Banka by preto mala pravidelne hodnotiť úverovú bonitu 
svojich klientov a ich schopnosť splácať dlh. V prípade štandardných neretailových 
klientov by sa toto hodnotenie malo uskutočňovať prinajmenšom v hlavných 
vykazovacích intervaloch. Hodnotenia by mali vychádzať z aktualizovaných 
finančných informácií a aktualizovaného ratingu klienta. Od neretailových klientov by 
mali banky včas zhromažďovať aktuálne finančné informácie, v ideálnom prípade na 
základe zmluvnej požiadavky, podľa ktorej musí klient tieto informácie poskytovať 
banke v rámci stanoveného časového horizontu. Neposkytnutie alebo oneskorené 
poskytnutie informácií sa môže považovať za negatívny signál z hľadiska úverovej 
bonity klienta. V prípade klientov, ktorých finančná situácia bola vyhodnotená ako 
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slabá, napríklad klientov na monitorovacom zozname alebo klientov s nízkym 
ratingom, by malo byť hodnotenie častejšie, a to v závislosti od závažnosti, 
segmentu a finančnej situácie klienta. 

Realizácia kolaterálu a UTP 

V súlade s odsekom 148 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 by sa 
mala klasifikácia problémových expozícií uskutočňovať bez ohľadu na existenciu 
akéhokoľvek kolaterálu. To znamená, že všetky (aj plne kolateralizované) expozície, 
ktoré sú v stave pravdepodobného nesplatenia, by mali byť vždy klasifikované ako 
problémové.  

Externé zdroje údajov a vykazovanie UTP 

Pri využívaní externých zdrojov údajov by mali banky zabezpečiť, aby ich definícia 
UTP zodpovedala definícii problémových expozícií, resp. (v relevantných prípadoch) 
definícii zlyhania používanej v rámci príslušných externých zdrojov údajov, okrem 
iného prostredníctvom úprav v súlade s ustanoveniami článku 178 ods. 4 nariadenia 
CRR, pokiaľ ide o definíciu zlyhania. Takýmito externými zdrojmi údajov sú 
konkurzné registre, podnikové registre v prípade registrácie rôznych udalostí 
(konkurzu, opatrení a sankcií uložených príslušnými orgánmi, ktoré môžu 
poukazovať na stav UTP), katastre nehnuteľností, registre záložných práv (ktoré 
môžu byť zdrojom informácií o stave UTP, ak tretia strana voči klientovi vystaví 
exekučný titul), ako aj úverové registre. Ak sú takéto údaje dostupné a sú zdrojom 
užitočných informácií na identifikáciu stavu UTP, úverové inštitúcie by mali 
zabezpečiť automatický prenos údajov z externých zdrojov do svojich systémov. Aj 
v prípadoch, keď sa takýto automatický prenos nedá zabezpečiť, napríklad z dôvodu 
absencie jedinečných identifikačných čísel, by mali banky tieto registre v záujme 
riadnej identifikácie stavu UTP pravidelne monitorovať, napr. v priebehu hodnotení 
klientov. 

Optimálne príklady udalostí UTP 

Pri definovaní súboru udalostí UTP by mali banky zohľadniť situácie a udalosti 
uvedené v definícii zlyhania podľa nariadenia CRR a v definícii požiadaviek zníženia 
hodnoty podľa IFRS, berúc do úvahy skutočnosť, že všetky zlyhané expozície 
a všetky expozície so zníženou hodnotou sa majú identifikovať ako problémové. 
V relevantných prípadoch by sa mali zvážiť aj dodatočné spúšťacie kritériá 
identifikácie NPE, ktoré nie sú výslovne uvedené v článku 178 nariadenia CRR alebo 
v definícii zníženia hodnoty v príslušnom účtovnom rámci. Z operačných dôvodov sa 
pri nastavovaní interných procesov identifikácie prípadov zlyhania (CRR), zníženia 
hodnoty (IFRS) a NPE odporúča zosúladenie udalostí UTP.  

V prípade individuálnych portfólií môžu byť definované odlišné súbory spúšťacích 
okolností UTP (hypotéky, malé a stredné podniky, komerčné nehnuteľnosti, 
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korporátni klienti atď.). Pri hypotekárnych portfóliách sú napríklad vysoko 
relevantnými spúšťacími okolnosťami UTP schopnosť plniť dlhovú službu alebo 
pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV), zatiaľ čo v prípade portfólií 
malých a stredných podnikov by sa malo prihliadať na okolnosti súvisiace 
s finančnými výsledkami dlžníka (napr. pokles obratu). Hodnotenia by mali 
vychádzať z aktualizovaných finančných a iných informácií a aktualizovaného ratingu 
klienta. 

Tabuľka 2 uvádza zásady dohľadu týkajúce sa implementácie spúšťacích okolností 
UTP. Pravý stĺpec obsahuje zoznam udalostí UTP s výskytom v rôznych 
medzinárodných bankách (optimálne postupy), ako aj udalostí vychádzajúcich 
z kritérií zníženia hodnoty použitých počas hodnotenia kvality aktív v rokoch 2014 
a 2015 a v návrhu usmernení EBA o vymedzení zlyhania podľa nariadenia CRR. 
Zoznam nie je vyčerpávajúci, ani nepredstavuje vzor minimálneho súboru kritérií 
UTP. Ide skôr o zoznam príkladov a optimálnych postupov, ktorý slúži ako 
orientačná pomôcka pri uplatňovaní definície problémových expozícií.  

Napriek tomu sa očakáva, že ukazovatele označené bielou farbou povedú priamo 
k uznaniu problémovej expozície, keďže vo väčšine prípadov tieto udalosti už svojou 
povahou priamo spĺňajú definíciu UTP a priestor na odlišný výklad je obmedzený. 
Ukazovatele označené šedou farbou k takémuto výsledku automaticky nevedú 
a mali by sa považovať za indikatívne príklady UTP. Ich výskyt automaticky 
neznamená, že expozícia je problémová, ale že by sa malo vykonať dôkladné 
hodnotenie. V prípade týchto indikatívnych príkladov (tzn. príkladov súvisiacich 
s AQR) je stanovenie a kalibrácia pevných prahov pre jednotlivé spúšťacie okolnosti 
UTP zložitá vzhľadom na rozdiely v postupoch odpisovania, regulačných predpisoch, 
daňových režimoch a priemerných príjmoch v jednotlivých jurisdikciách. Banky by 
preto mali na základe národných špecifík stanoviť svoje vlastné prahové hodnoty. 

Pravidelné hodnotenie schopnosti dlžníka splácať dlh by sa malo uskutočňovať aj 
v prípade jednorazovo splatných úverov: na základe priebežného splácania 
úrokových splátok zo strany dlžníka nemožno predpokladať, že dôjde aj 
k záverečnému jednorazovému splateniu úveru a že expozíciu tak možno považovať 
za bezproblémovú. Pri jednorazovo splatných úveroch by sa mali spúšťacie 
okolnosti UTP v nasledujúcej tabuľke uplatňovať selektívne. Osobitný dôraz by sa 
mal klásť na dostupnosť možností refinancovania/revolvingu pre týchto klientov, 
ktorá do značnej miery závisí od ich finančnej situácie a kolateralizácie úveru. 
Jedným z faktorov správnej klasifikácie jednorazovo splatných úverov by mala byť aj 
ekonomická životnosť projektov a schopnosť splatiť úver v priebehu tohto obdobia. 
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Tabuľka 2 
Vzájomný vzťah medzi ukazovateľmi „pravdepodobného nesplatenia“ (UTP) v prípade problémových expozícií, 
zlyhania a zníženia hodnoty35 

Udalosti UTP v zmysle článku 178 CRR Kritériá zníženia hodnoty v zmysle IAS 39.58 Udalosti UTP, ktoré vedú k uznaniu problémovej expozície  

Biela farba: ukazovatele 
Šedá farba: príklady 

1 a) Inštitúcia usúdi, že dlžník pravdepodobne 
nesplatí svoje úverové záväzky voči inštitúcii, 
materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej 
dcérskych spoločností v plnej výške bez toho, 
aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad 
realizácia zabezpečenia. 

a) závažné finančné ťažkosti emitenta alebo 
dlžníka  

urýchlenie splatnosti alebo výzva na splatenie úveru 

realizácia všetkých druhov kolaterálu vrátane záruky (EBA) *) 

súdne konanie, exekúcia alebo nútená exekúcia s cieľom vymôcť dlh 

odobratie dlžníkovej licencie **) 

dlžník je spoludlžníkom hlavného dlžníka, ktorý je v stave zlyhania 

odkladanie/predlžovanie splatnosti úverov za hranicu ekonomickej 
živostnosti ***) 

odkladanie/predlžovanie splatnosti v prípadoch pravdepodobnej významnej 
ekonomickej straty (ukazovateľ: jednorazové platby, výrazne sa zvyšujúce 
platby) 

viacnásobná reštrukturalizácia v rámci jednej expozície 

dlžník už nemá k dispozícii zdroje stáleho príjmu na úhradu splátok (EBA); 
dlžník sa stal nezamestnaným a splatenie dlhu je nepravdepodobné 

existujú odôvodnené obavy o budúcu schopnosť dlžníka zabezpečovať 
stabilné a dostatočné peňažné toky (EBA) 

výrazný nárast celkovej úrovne zadlženosti dlžníka, prípadne odôvodnené 
očakávania takýchto zmien zadlženosti (EBA); zníženie kapitálu počas 
sledovaného obdobia o 50 % v dôsledku strát  

v prípade expozícií voči jednotlivcom: zlyhanie spoločnosti vo výlučnom 
vlastníctve jednotlivca, ktorý inštitúcii poskytol osobnú záruku za všetky 
záväzky spoločnosti (EBA) 

kúpa alebo vydanie finančného aktíva s významnou zrážkou, ktorá odráža 
zhoršenú kreditnú kvalitu dlžníka (EBA) 

v prípade retailových expozícií, kde sa definícia zlyhania uplatňuje na úrovni 
jednotlivých úverových nástrojov: skutočnosť, že významná časť celkového 
záväzku dlžníka je v stave zlyhania (EBA) 

pomer krytia dlhovej služby poukazuje na neudržateľnosť dlhu 

päťročné swapy na kreditné zlyhanie za posledných 12 mesiacov nad 
úrovňou 1 000 bps 

strata významného klienta alebo nájomcu 

významný pokles obratu/operatívnych peňažných tokov (20 %) 

prepojený klient podal návrh na vyhlásenie konkurzu 

obmedzené alebo kvalifikované stanovisko externého audítora 

očakáva sa, že jednorazovo splatný úver nie je možné za súčasných 
trhových podmienok refinancovať 

strata možností refinancovania 

prípady podvodov 

                                                                      
35  Táto tabuľka nemá znázorňovať presnú súvislosť medzi kritériami klasifikácie NPE a jednotlivými 

ukazovateľmi UTP alebo účtovnými kritériami zníženia hodnoty. Jej účelom je skôr poukázať na 
podobnosti a možné prieniky. 
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b) porušenie zmluvy, napr. zlyhanie alebo 
nedisciplinovaná úhrada splátok úrokov alebo 
istiny 

prekročenie max. výšky pomeru LTV v prípade úverov krytých aktívami 
alebo nesplnenie výzvy na dodatočné vyrovnanie ****) 

dlžník porušil záväzky stanovené v rámci úverovej zmluvy (EBA) 

e) strata aktívneho trhu pre dané finančné 
aktívum v dôsledku finančných ťažkostí 

strata aktívneho trhu pre finančné nástroje dlžníka 

3 a) Inštitúcia prestane úverový záväzok úročiť. c) veriteľ z ekonomických alebo právnych 
dôvodov súvisiacich s finančnými ťažkosťami 
dlžníka poskytne dlžníkovi úľavu, ktorá by inak 
nepripadala do úvahy 

úverová inštitúcia prestane účtovať úrok (aj čiastočne alebo za určitých 
podmienok) 

priame odpísanie 

3 b) Inštitúcia uzná špecifickú úpravu úveru 
vyplývajúcu zo zaznamenaného výrazného 
zníženia kreditnej kvality po prevzatí expozície. 

 odpisy oproti opravným položkám 

precenenie (vykázanie špecifických opravných položiek na úverové straty 
(loan loss provisions – LLP)) 

3 c) Inštitúcia predá úverový záväzok 
s významnou ekonomickou stratou spojenou 
s úverom. 

 predaj pohľadávky so stratou spojenou s úverom 

3 d) Inštitúcia súhlasí s núdzovou 
reštrukturalizáciou úverového záväzku, pričom 
pravdepodobným výsledkom je zníženie 
finančného záväzku v dôsledku významného 
odpustenia alebo odkladu platby istiny, úroku 
alebo (v relevantných prípadoch) poplatkov. 
V prípade kapitálových expozícií hodnotených na 
základe PD/LGD sem patrí aj núdzová 
reštrukturalizácia samotného kapitálu. 

c) veriteľ z ekonomických alebo právnych 
dôvodov súvisiacich s finančnými ťažkosťami 
dlžníka poskytne dlžníkovi úľavu, ktorá by inak 
nepripadala do úvahy 

reštrukturalizácia s odpustením značnej časti (strata čistej súčasnej hodnoty) 

reštrukturalizácia s podmienečným odpustením 

 

3 e) Inštitúcia podala návrh na vyhlásenie 
konkurzu dlžníka alebo podobný príkaz vo vzťahu 
k úverovému záväzku dlžníka voči inštitúcii, 
materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej 
dcérskych spoločností. 

d) začína byť pravdepodobné, že dlžník vyhlási 
konkurz alebo iný druh finančnej reorganizácie 

úverová inštitúcia alebo líder konzorcia začne konkurzné alebo konanie 
v platobnej neschopnosti 

vyhlásenie kreditnej udalosti zo strany Medzinárodnej asociácie pre swapy 
a deriváty (International Swaps and Derivatives Association – ISDA) 

mimosúdne rokovania o vyrovnaní alebo splatení (napr. dohody o zastavení 
konania) 

3 f) Dlžník podal návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo bolo vydané rozhodnutie o jeho konkurze 
alebo podobnom ochrannom režime, ktorého 
dôsledkom by bolo znemožnenie alebo 
oneskorenie splatenia úverového záväzku 
inštitúcii, materskej spoločnosti alebo 
ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností. 

d) začína byť pravdepodobné, že dlžník vyhlási 
konkurz alebo iný druh finančnej reorganizácie 

dlžník podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo platobnej neschopnosti 

tretia strana začala konkurzné konanie alebo konanie v platobnej 
neschopnosti 

platobné moratórium (verejná správa, inštitúcie) 

*) Realizácia kolaterálu alebo záruky zvyčajne znamená priame naplnenie definície problémovej expozície. 
**) Odobratie licencie je relevantné predovšetkým v prípade spoločností, ktoré na výkon svojej činnosti potrebujú verejnú licenciu, napríklad banky a poisťovne. V niektorých 
členských štátoch sem môžu patriť aj telekomunikačné, mediálne, farmaceutické, ťažobné alebo dopravné spoločnosti. 
***) Ekonomická životnosť je dôležitá najmä v prípade úverov na financovanie projektov. Vo všeobecnosti by mali byť očakávané čisté peňažné toky z projektu počas jeho 
ekonomickej životnosti vyššie ako úverový záväzok vrátane úrokových platieb. Za hranicou ekonomickej životnosti sú peňažné toky zvyčajne menej spoľahlivé a menej predvídateľné 
v dôsledku faktorov ako napríklad zastaranie, potreba významných reinvestícií alebo renovácií a rastúca pravdepodobnosť technologického zlyhania. Ekonomická životnosť 
nepredstavuje pri poskytovaní úveru maximálnu možnú či odporúčanú lehotu. Napriek tomu je možné očakávať, že ak peňažné toky z projektu počas jeho ekonomickej životnosti nie 
sú postačujúce na plnenie úverových záväzkov, dlžník zaznamená finančné ťažkosti. 
****) Úvery kryté aktívami môžu mať rôzne podoby (lombardné úvery, maržové úvery, úvery zabezpečené nehnuteľnosťou, napr. reverzné hypotéky, úvery zabezpečené 
pohľadávkami atď.), no ich spoločným znakom je skutočnosť, že inštitúcia poskytuje úver proti aktívam a nespolieha sa na príjem alebo peňažné toky dlžníka. Od dlžníkov sa 
zvyčajne vyžaduje udržiavať počas trvania úveru konkrétnu úroveň pomeru LTV. Jeho obdobou, napríklad pri úveroch na kúpu nehnuteľností, môže byť aj ustanovenie v úverovej 
zmluve stanovujúce minimálnu výšku vlastného kapitálu. V prípade nedodržania tohto pomeru musí dlžník úroveň kapitálu navýšiť (výzva na dodatočné vyrovnanie), inak má úverová 
inštitúcia právo vyzvať dlžníka na splatenie úveru alebo predať kolaterál. Pri úveroch krytých aktívami sú zároveň počiatočné požiadavky bánk na výšku kapitálu podstatne vyššie 
než v prípade úverov zabezpečených peňažnými tokmi. Dôvodom je potreba zabezpečiť sa pred volatilitou ceny kolaterálu a pokryť náklady na jeho predaj. 
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5.3 Súvislosť medzi NPE a úpravami podmienok splácania 
  

5.3.1 Všeobecná definícia úpravy podmienok splácania 

Definícia úpravy podmienok splácania v týchto všeobecných zásadách sa zhoduje 
s definíciou „odloženia splatnosti“, ktorú stanovil EBA vo vykonávacom nariadení 
Komisie (EÚ) č. 680/2014, predovšetkým v odsekoch 163 až 183 prílohy V. Táto 
časť sa zameriava na jednotlivé aspekty definície, pri ktorých pracovníci dohľadu 
zaznamenali jej nekonzistentné uplatňovanie. 

Úpravy podmienok splácania predstavujú „ústupky“ poskytnuté v rámci expozície – 
vo forme úveru, dlhového cenného papiera, ako aj (odvolateľného alebo 
neodvolateľného) úverového prísľubu – dlžníkovi, ktorý má ťažkosti alebo 
pravdepodobne zaznamená ťažkosti s plnením svojich finančných záväzkov 
(„finančné ťažkosti“). To znamená, že na expozíciu sa úprava podmienok splácania 
môže vzťahovať len vtedy, ak má dlžník finančné ťažkosti, v dôsledku ktorých banka 
prijala určité ústupky.  

Podľa odseku 164 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 ústupok 
(koncesia) znamená jedno z nasledujúcich opatrení: i) úprava predchádzajúcich 
podmienok zmluvy, alebo ii) úplné alebo čiastočné refinancovanie expozície. 
Definícia ústupku je preto širšia a nie je obmedzená len na úpravy, ktoré sa týkajú 
čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov expozície. 

Predpokladom správnej identifikácie úpravy podmienok splácania je schopnosť 
identifikovať signály možných budúcich finančných ťažkostí v skorom štádiu. 
Hodnotenie finančnej situácie dlžníka by sa preto nemalo uskutočňovať len 
v prípade expozícií so zjavnými známkami finančných ťažkostí, ale aj v prípade 
expozícií, ktoré síce zjavné známky finančných ťažkostí dlžníka nevykazujú, no 
došlo pri nich k významnej zmene trhových podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na 
schopnosť dlžníka splácať úver. Medzi takéto úvery patria jednorazovo splatné 
úvery, ktorých splatenie je zabezpečené predajom nehnuteľnosti (pri ktorých by 
napríklad pokles cien nehnuteľností ovplyvnil ekonomickú udržateľnosť) alebo úvery 
v cudzích menách (pri ktorých by mala na udržateľnosť vplyv napríklad zmena 
základného výmenného kurzu). 

Posúdenie finančných ťažkostí dlžníka by malo vychádzať len zo situácie daného 
dlžníka a nemalo by sa v rámci neho prihliadať na kolaterál alebo záruky poskytnuté 
tretími stranami.  

Pri posudzovaní stavu finančných ťažkostí dlžníka je možné použiť nasledujúce 
ukazovatele (zoznam nie je vyčerpávajúci): 

• dlžník/úver viac ako 30 dní po splatnosti v priebehu troch mesiacov pred 
úpravou alebo refinancovaním, 
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• zvýšenie pravdepodobnosti zlyhania (PD) internej ratingovej triedy inštitúcie 
v priebehu troch mesiacov pred úpravou alebo refinancovaním, 

• zaradenie do monitorovacieho zoznamu v priebehu troch mesiacov pred 
úpravou alebo refinancovaním. 

Za expozície s upravenými podmienkami splácania by sa nemali považovať tie 
prípady, keď boli ústupky poskytnuté dlžníkom bez finančných ťažkostí. Banky by 
mali rozlišovať medzi prípadmi, keď došlo k renegociácii alebo 
refinancovaniu/revolvingu úverov dlžníkom bez finančných ťažkostí, a prípadmi 
úpravy podmienok splácania (tzn. ústupkov v prospech dlžníkov s finančnými 
ťažkosťami).  

Stanovenie nových podmienok, napríklad novej úrokovej sadzby, ktorá je 
priaznivejšia ako sadzba, ktorú by získali dlžníci s podobným rizikovým profilom, je 
znakom ústupku. Získanie nových podmienok, ktoré sú priaznivejšie oproti trhovej 
praxi, však nie je predpokladom identifikácie ústupku, a teda úpravy podmienok 
splácania. Ak však dlžník čelí finančným ťažkostiam, zmena podmienok v súlade 
s postupom, ktorý by úverová inštitúcia uplatnila aj v prípade iných dlžníkov 
s podobným rizikovým profilom, by sa mala považovať za ústupok. Rovnako je to 
v prípade, keď sú dlžníci účastníkmi verejných programov úpravy splácania 
ponúkaných bankami.  

Dlžníci môžu o úpravu podmienok úverovej zmluvy požiadať aj vtedy, keď s plnením 
svojich finančných záväzkov nemajú ťažkosti ani ich neočakávajú. V prípade žiadostí 
o úpravu zmluvných podmienok by sa napriek tomu malo vždy uskutočniť 
hodnotenie finančnej situácie dlžníka. 
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Obrázok 3 
Úprava podmienok splácania v kontexte definície NPE 

 

 

Odsek 178 prílohy V vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 stanovuje, 
že expozícia s upravenými podmienkami splácania môže byť bezproblémová alebo 
problémová. Pri umožnení úpravy podmienok splácania v prípade bezproblémových 
expozícií by mali banky posúdiť, či je v dôsledku týchto opatrení potrebné expozíciu 
preklasifikovať na problémovú. V prípade problémových expozícií však umožnenie 
úpravy podmienok splácania neznamená, že expozície prestávajú byť 
problémovými: mali by sa naďalej vykazovať ako problémové minimálne jeden rok 
po úprave podmienok splácania.  

§ 157
1 rok od úpravy podmienok splácania

Žiadne omeškané platby po úprave podmienok splácania

Splatenie predchádzajúcich omeškaných alebo odpísaných súm

Žiadna ďalšia transakcia nie je vedená ako problémová (pri hodnotení stavu 
problémovosti na úrovni dlžníkov, odseky 154 – 155)

§ 176
Fáza pozorovania stavu po zaradení medzi bezproblémové expozície v dĺžke 

minimálne 2 roky
Pravidelné splátky nie nepodstatnej celkovej sumy úrokov/istiny počas aspoň 

jedného roka

Žiadna ďalšia transakcia nie je viac ako 30 dní po splatnosti

Úpravy podmienok splácania

Prechod z kategórie bezproblémových expozícií s upravenými podmienkami splácania do kategórie bezproblémových expozícií

Prechod z kategórie problémových expozícií do kategórie bezproblémových expozícií s upravenými podmienkami splácania

Zdroj a poznámky: všetky odseky sa vzťahujú na prílohu V, časť 2 nariadenia (EÚ) 680/2014.

1. úprava 
(§ 163 ff, 
176, 178)

2. úprava

platí § 157Problémové
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splácania
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Problémové
Bezproblémové 
s upr. podmienkami 
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2. úprava 
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ako 
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(§ 179)

platí § 176

platí § 176

platí § 157

platí § 176

platí § 157 platí § 176

min. 1 rok min. 2 roky

min. 2 roky (pokr.)

min. 1 rok min. 2 roky

min. 1 rok min. 2 roky

min. 2 roky (pokr.)

min. 2 roky

min. 2 roky

platí § 176
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5.3.2 Klasifikácia expozícií s upravenými podmienkami splácania ako 
problémových 

Ak neexistuje dôkaz o opaku, expozície s upravenými podmienkami splácania, ktoré 
spĺňajú niektoré z nasledujúcich kritérií, by mali byť vždy klasifikované ako 
problémové:  

• opierajú sa o neadekvátny splátkový kalendár (pôvodný, resp. následný), čo 
okrem iného znamená opakované porušovanie kalendára alebo zmeny 
kalendára s cieľom vyhnúť sa jeho porušeniu, prípadne splátkový kalendár 
vychádza z očakávaní, ktoré nie sú opodstatnené makroekonomickými 
prognózami alebo realistickými predpokladmi schopnosti alebo ochoty dlžníka 
splácať úver;  

• ich zmluvné podmienky umožňujú odklad pravidelných splátok úveru 
spôsobom, ktorý znemožňuje jeho správnu klasifikáciu, napríklad odklad 
splátok istiny na viac ako dva roky;  

• ich súčasťou sú nevykazované sumy, ktoré prekračujú výšku kumulovaných 
strát spojených s kreditným rizikom v prípade problémových expozícií 
s podobným rizikovým profilom. 

5.3.3 Náprava/vyňatie z kategórie problémových expozícií 

Odsek 176 prílohy V vykonávacích technických predpisov EBA stanovuje, že 
expozícia s upravenými podmienkami splácania môže byť bezproblémová alebo 
problémová. Medzi špecifické požiadavky reklasifikácie problémových expozícií 
s upravenými podmienkami splácania stanovené v odseku 157 patrí uplynutie 
„obdobia nápravy“ v dĺžke jedného roka od dátumu uplatnenia úprav podmienok 
splácania a správanie dlžníka, ktoré potvrdzuje, že splatenie plnej výšky úveru už nie 
je predmetom obáv. V tomto smere sa od inštitúcií vyžaduje, aby uskutočnili analýzu 
finančnej situácie dlžníka. Na zaručenie splnenia požiadaviek stanovených v odseku 
157 a odstránenia obáv týkajúcich sa splatenia úveru v plnej výške v súlade 
s podmienkami stanovenými na obdobie po úprave podmienok splácania by mali byť 
splnené všetky nasledujúce kritériá: 

1. expozícia sa nepovažuje za expozíciu so zníženou hodnotou alebo zlyhanú 
expozíciu,  

2. expozícia nevykazuje žiadne sumy po splatnosti, 

3. dlžník prostredníctvom pravidelných platieb vyrovnal všetky predchádzajúce 
platby po splatnosti (ak boli k dátumu prijatia úpravy podmienok splácania 
zaznamenané) alebo sumu, ktorá bola odpísaná ako súčasť príslušných úprav 
podmienok splácania (ak nebola zaznamenaná žiadna suma po splatnosti), 
alebo iným spôsobom preukázal svoju schopnosť plniť podmienky stanovené 
na obdobie po úprave podmienok splácania.  
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Absencia súm po splatnosti v kritériu č. 2 znamená, že expozícia nevykazuje 
omeškané splátky a že prípadné nezaplatené splátky istiny a úrokov boli vyrovnané. 
V prípade súm po splatnosti a odpísaných súm v kritériu č. 3 ide o sumy, ktoré boli 
(či neboli) zaznamenané v deň prijatia úpravy podmienok splácania.  

Pravidlá úverovej inštitúcie v oblasti reklasifikácie problémových expozícií 
s upravenými podmienkami splácania by mali špecifikovať postupy vyvracania obáv 
týkajúcich sa schopnosti dlžníka plniť podmienky stanovené po úprave podmienok 
splácania. Tieto pravidlá by mali stanoviť prahové hodnoty, pokiaľ ide o platby 
uskutočnené počas obdobia nápravy (kritérium č. 3). Podľa očakávaní dohľadu by 
mali tieto pravidlá definovať schopnosť dlžníka plniť podmienky stanovené na 
obdobie po úprave podmienok splácania (v rozsahu pravdepodobného splatenia 
plnej výšky úveru) prinajmenšom na základe splátok nie nepodstatnej časti istiny. 
Táto podmienka by mala platiť bez ohľadu na to, či inštitúcie pri posudzovaní 
existencie obáv týkajúcich sa dlžníka prihliadajú na splatenie súm, ktoré boli 
k dátumu prijatia úpravy podmienok splácania omeškané alebo odpísané. 

V prípadoch, keď má dlžník voči úverovej inštitúcii ďalšie expozície, ktoré nie sú 
predmetom úpravy podmienok splácania, by mala inštitúcia pri hodnotení schopnosti 
dlžníka plniť podmienky stanovené na obdobie po úprave podmienok splácania 
prihliadať aj na výkonnosť týchto expozícií (tzn. na prípadné omeškanie splátok). 
Zváženie omeškania splátok nevedie k zmene úrovne uplatňovania stavu 
problémovej expozície podľa odsekov 154 alebo 155 vykonávacích technických 
predpisov EBA o vykazovaní na účely dohľadu. 

Existencia zmluvných podmienok, ktoré predlžujú obdobie splatenia úveru, napríklad 
odklad splátok istiny, znamená, že expozícia s upravenými podmienkami splácania 
by mala zostať klasifikovaná ako problémová, kým nebudú splnené požiadavky 
opísané v bodoch 1 až 3. Keďže kritérium č. 3 vyžaduje pravidelné splátky, uplynutie 
jednoročného „obdobia nápravy“ automaticky nevedie k reklasifikácii expozície na 
bezproblémovú, pokiaľ počas 12 mesiacov neboli zaznamenané pravidelné platby. 

5.3.4 Identifikácia bezproblémových expozícií s upravenými 
podmienkami splácania 

Ak boli expozície klasifikované ako bezproblémové, buď vzhľadom na splnenie 
podmienok reklasifikácie z kategórie problémových do kategórie bezproblémových 
expozícií, alebo vzhľadom na to, že prijatie úpravy podmienok nemalo za následok 
klasifikáciu expozície ako problémovej, tieto expozície sa budú v súlade s odsekom 
176 vykonávacích technických predpisov EBA o vykazovaní na účely dohľadu 
vykazovať ako expozície s upravenými podmienkami splácania, kým nebudú 
splnené všetky nasledujúce podmienky:  

1. analýza finančnej situácie dlžníka potvrdila, že transakcie už nespĺňali 
podmienky klasifikácie expozície ako problémovej,  

2. uplynuli minimálne dva roky od dátumu ústupku, resp. reklasifikácie z kategórie 
problémových expozícií (počíta sa neskorší dátum),  
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3. dlžník v priebehu aspoň polovice fázy pozorovania prostredníctvom 
pravidelných splátok uhradil viac ako nepodstatnú celkovú sumu istiny alebo 
úrokov,  

4. dlžník na konci fázy pozorovania nevykazuje žiadne iné transakcie s platbami 
viac ako 30 dní po splatnosti. 

Po splnení všetkých uvedených požiadaviek by uplynutie obdobia dvoch rokov 
nemalo automaticky viesť k tomu, že sa expozícia prestane identifikovať ako 
expozícia s upravenými podmienkami splácania. 

Pokiaľ ide o požiadavku č. 3 týkajúcu sa pravidelných platieb viac ako nepodstatnej 
celkovej sumy, pri posudzovaní jej plnenia v praxi by sa nemali zohľadňovať len 
úhrady úrokov. Pravidlá úverových inštitúcií týkajúce sa identifikácie expozícií 
s upravenými podmienkami splácania by mali vyžadovať úhrady istiny i úrokov. 

V pravidlách úverových inštitúcií týkajúcich sa identifikácie expozícií s upravenými 
podmienkami splácania by tiež mali byť určené postupy vyvracania obáv spojených 
s finančnými ťažkosťami dlžníka. V opačnom prípade expozícia zostáva 
klasifikovaná ako expozícia s upravenými podmienkami splácania. Na tento účel by 
mali pravidlá inštitúcie vyžadovať, aby dlžník prostredníctvom pravidelných platieb 
uhradil sumu všetkých predchádzajúcich platieb (istiny i úrokov) po splatnosti, 
resp. sumu, ktorá bola v čase poskytnutia ústupku odpísaná, alebo aby iným 
spôsobom preukázal svoju schopnosť plniť podmienky stanovené na obdobie po 
úprave podmienok splácania na základe alternatívnych objektívnych kritérií, ktoré 
zaručujú splatenie istiny.  

Ak sú v prípade bezproblémových expozícií s upravenými podmienkami splácania, 
ktoré boli reklasifikované z kategórie problémových expozícií, počas fázy 
pozorovania prijaté nové úpravy podmienok splácania, tieto transakcie budú znova 
zaradené do kategórie problémových expozícií. To isté platí, ak sa tieto expozície 
dostanú do stavu viac ako 30 dní po splatnosti. 

5.4 Ďalšie aspekty definície problémových expozícií 

5.4.1 Konzistentné uplatňovanie definície na úrovni bankovej skupiny 

Banky by mali zabezpečiť, aby identifikácia NPE na úrovni jednotlivých subjektov 
a celej bankovej skupiny prebiehala konzistentným spôsobom a aby sa definícia 
problémových expozícií uplatňovala jednotne vo všetkých dcérskych spoločnostiach 
a pobočkách.  

Jednotná definícia NPE na úrovni skupiny sa v rôznych jurisdikciách mimo EÚ môže 
líšiť od miestnych štandardov.  

• Banky by preto najskôr mali posúdiť, či sú miestne štandardy vykazovania NPE 
v porovnaní so spoločnými skupinovými štandardmi viac alebo menej prísne. 
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• Po druhé, banky by mali vykonať analýzu rozsahu, v akom tieto viac alebo 
menej prísne miestne štandardy vedú k umelému nadhodnoteniu alebo 
podhodnoteniu stavu NPE. 

• Po tretie, umelo nadhodnotené alebo podhodnotené stavy NPE na základe 
miestnych štandardov by mali byť na úrovni skupiny zosúladené 
prostredníctvom primeraného zmapovania rôznych klasifikácií. 

• V prípadoch, keď sa miestne štandardy vykazovania problémových expozícií 
výrazne líšia od štandardov stanovených vo vykonávacom nariadení Komisie 
(EÚ) č. 680/2014, sa bankám odporúča vykazovať požadované informácie na 
účely interného riadenia rizík na základe oboch štandardov.  

Konzistentné uplatňovanie definície problémových expozícií sa vyžaduje na 
individuálnej i konsolidovanej úrovni. 

Individuálny dlžník teda môže byť klientom viacerých inštitúcií patriacich do jednej 
skupiny. Banky by mali zabezpečiť, aby sa v prípade klasifikácie individuálneho 
neretailového klienta ako problémového v jednej z inštitúcií v rámci skupiny táto 
udalosť stavu zlyhania v krátkom čase oznámila („propagovala“) a zaznamenala vo 
všetkých ostatných členských inštitúciách skupiny. 

Na tento účel by skupina úverových inštitúcií mala na úrovni skupiny zaviesť 
informačný systém, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu individuálnych dlžníkov zo 
všetkých úverových inštitúcií skupiny a včasné vykazovanie všetkých výskytov stavu 
problémových expozícií u všetkých dlžníkov.  

V niektorých prípadoch konzistentná identifikácia stavu problémovej expozície 
nemusí byť úplne možná, ak výmenu klientskych údajov v rámci skupiny 
neumožňuje ochrana spotrebiteľa, bankové tajomstvo alebo právne predpisy. 
Konzistentná identifikácia tiež môže byť v niektorých prípadoch obmedzená, ak 
overovanie stavu klienta vo všetkých právnych subjektoch a geografických 
oblastiach v rámci bankovej skupiny predstavuje pre banky príliš veľkú záťaž. 
V takom prípade, v súlade s postupom stanoveným v odseku 82 usmernení EBA 
o vymedzení zlyhania, môžu banky od kontroly konzistentnosti upustiť, ak vedia 
preukázať, že dôsledky nesúladu nie sú závažné, a poskytnúť dôkazy o tom, že 
medzi relevantnými subjektmi v rámci skupiny nie sú žiadni, resp. len veľmi 
obmedzený počet spoločných klientov.  

5.4.2 Skupiny prepojených klientov  

Pravidlá bánk by mali zaručovať konzistentné zaobchádzanie s individuálnymi 
klientmi a skupinami prepojených klientov (v súlade s ustanoveniami nariadenia 
CRR a príslušnými usmerneniami Výboru európskych orgánov bankového 
dohľadu36), ako aj konzistentné hodnotenie základných právnych vzťahov medzi 

                                                                      
36  Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (Committee of European Banking Supervisors – 

CEBS): Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime. 
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právnymi subjektmi v rámci skupiny prepojených klientov. Vzhľadom na možnosť 
kontaminácie by mali banky, pokiaľ je to možné, pri hodnotení expozície daného 
dlžníka ako problémovej uplatňovať skupinové hľadisko. Výnimkou sú expozície, na 
ktoré sa vzťahujú ojedinelé spory, ktoré nesúvisia so solventnosťou protistrany. 

Pokiaľ ide o uplatňovanie skupinového hľadiska, banky by mali prinajmenšom 
vychádzať z definície stanovenej v článku 4 ods. 1 a 39 nariadenia CRR. Hlavnými 
kritériami sú kontrola a ekonomická prepojenosť.  

Ak je možné poskytnúť primerané dôkazy na odlíšenie člena patriaceho do skupiny 
problémových prepojených klientov ako bezproblémového, a to na základe kritérií 
kontroly a ekonomickej prepojenosti, banka môže takéto odlíšenie uplatniť v zmysle 
nariadenia CRR a príslušných účtovných štandardov. 

V súlade s odsekmi 109 c) a 113 usmernení EBA o zlyhaní by mali úverové inštitúcie 
viesť register všetkých klasifikačných kritérií.  

5.4.3 „Ťahový účinok“ dlžníka 

V súlade s odsekom 155 prílohy V vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 680/2014, ak je viac ako 20 % expozícií dlžníka viac ako 90 dní po splatnosti, za 
problémové sa považujú aj všetky ostatné expozície voči tomuto dlžníkovi (súvahové 
i podsúvahové).  

5.4.4 Klasifikácia operácie v celkovej výške 

V súlade s odsekom 148 prílohy V vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 680/2014 by sa expozície mali kategorizovať ako problémové v ich celkovej výške. 
Expozíciu teda nemožno klasifikovať ako čiastočne bezproblémovú a čiastočne 
problémovú. 

5.5 Väzby medzi regulačnými a účtovnými definíciami 

5.5.1 Prudenciálna definícia „zlyhania“ (CRR) 

Články 127 a 178 nariadenia CRR definujú zlyhanie na účely štandardizovaného 
postupu, resp. na účely postupu založeného na interných ratingoch.  

Nasledujúca tabuľka poukazuje na závažné nezhody medzi definíciou zlyhania 
podľa nariadenia CRR a definíciou NPE (na účely vykazovania údajov dohľadu 
v súlade s vykonávacími technickými predpismi EBA). Ako vyplýva z praxe, niektoré 
inštitúcie sa snažia zosúladiť implementáciu definície zlyhania s definíciou NPE 
s cieľom zjednodušiť procesy a podporiť konvergenciu týchto dvoch definícií, aj 
vzhľadom na aktuálne regulačné zmeny týkajúce sa definície zlyhania.  
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Tabuľka 3 
Závažné nezhody medzi definíciou zlyhania podľa CRR a definíciou NPE 

Nezhoda medzi definíciou zlyhania 
a definíciou NPE 

Opis 

Ťahový účinok V súlade s odsekom 155 prílohy V časti 2 vykonávacích technických predpisov EBA o vykazovaní na účely dohľadu, ak je viac ako 20 % 
expozície voči dlžníkovi viac ako 90 dní po splatnosti, za problémové sa považujú aj všetky ostatné expozície voči tomuto dlžníkovi.  

Skupiny prepojených klientov V prípade skupiny dlžníkov pozostávajúcej z rôznych subjektov patriacich do tej istej skupiny je možné expozície voči členom skupiny, 
ktorí nie sú v stave zlyhania (odsek 155 prílohy V časti 2 vykonávacích technických predpisov EBA), považovať za NPE, s výnimkou 
prípadov, keď je expozícia voči dlžníkovi uznaná za NPE v dôsledku sporov, ktoré nesúvisia s jeho solventnosťou.  

Opätovná úprava podmienok splácania Bezproblémové expozície s upravenými podmienkami splácania v dvojročnej fáze pozorovania, ktoré boli reklasifikované z kategórie 
NPE do kategórie bezproblémových expozícií (odsek 176 písm. b) prílohy V časti 2 vykonávacích technických predpisov EBA), sú 
opätovne identifikované ako NPE, ak sú viac ako 30 dní po splatnosti, alebo ak boli prijaté ďalšie úpravy podmienok splácania (opätovná 
úprava podmienok splácania).  

Vyňatie z kategórie NPE a predovšetkým 
obdobie nápravy v prípadoch NPE 
s upravenými podmienkami splácania 

Na NPE sa okrem existujúcich kritérií na odvolanie stavu zníženia hodnoty alebo stavu zlyhania vzťahujú špecifické kritériá reklasifikácie 
– v prípade problémových expozícií s upravenými podmienkami splácania sa napríklad uplatňuje ročné obdobie pozorovania, počas 
ktorého musí byť expozícia zaradená do kategórie problémových expozícií (odsek 157 prílohy V časti 2 vykonávacích technických 
predpisov EBA). 

 

Podľa článku 178 ods. 1 písm. b) nariadenia CRR môžu príslušné orgány v prípade 
niektorých segmentov predĺžiť obdobie po splatnosti z 90 na 180 dní. V nariadení 
ECB (EÚ) 2016/44537, ktoré nadobudlo účinnosť v októbri 2016, sa však od možnosti 
uznania stavu zlyhania niektorých portfólií až po 180 dňoch upustilo. Článok 4 tohto 
nariadenia vyžaduje jednotné uplatňovanie 90-dňového obdobia. 

5.5.2 Účtovná definícia zníženia hodnoty  

Expozície, ktoré sa v súlade s platným účtovným rámcom uznávajú za expozície so 
zníženou hodnotou, by sa mali vždy považovať za problémové. Expozície so 
skupinovými opravnými položkami na krytie vzniknutých, ale nevykázaných strát, pri 
ktorých nebola zaznamenaná žiadna stratová udalosť v súvislosti s konkrétnymi 
aktívami, by sa nemali považovať za problémové expozície. 

Expozície so zníženou hodnotou a zlyhané expozície sa povinne považujú za NPE. 
Nariadenie CRR i štandardy IFRS rozlišujú medzi porušením dohodnutých 
platobných záväzkov (oneskorením platieb) a ekonomickými faktormi súvisiacimi 
s pravdepodobným nesplatením.  

Tabuľka 4 
Definície zlyhania a zníženia hodnoty 

Zlyhanie dlžníka (článok 178 nariadenia CRR) Finančné aktíva so zníženou kreditnou kvalitou 
(IFRS 9, príloha A, v nadväznosti na IAS 39) 

1 b) ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti 
alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti,  

b) porušenie zmluvy, napr. zlyhanie alebo oneskorenie splátok, [Finančné aktívum je 
po splatnosti vtedy, keď protistrana neuskutočnila platbu v zmluvne dohodnutom 
čase.] 

2 a) v prípade kontokorentných úverov začínajú dni po termíne splatnosti plynúť vtedy, keď 
dlžník poruší oznámený limit, bol mu oznámený nižší limit, než sú aktuálne zostatky, alebo 
čerpal úver bez schválenia a dlžná suma je významná, 

[Poznámka: kontokorentné úvery nie sú v IFRS zvlášť uvedené, sú však zahrnuté do 
všeobecnejšieho faktora „porušenia zmluvy“.] 

 

                                                                      
37  Nariadenie (EÚ) 2016/445 Európskej centrálnej banky zo 14. marca 2016 o využívaní možností 

a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4). 
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Tabuľka 2 v kapitole 5.2.2 uvádza porovnanie definícií CRR a IFRS, v rámci ktorého 
sú stratové udalosti na základe IAS 39 zoradené podľa udalostí zlyhania uvedených 
v CRR. Nie všetky udalosti zlyhania uvedené v CRR automaticky predstavujú 
stratové udalosti podľa tohto účtovného štandardu. 

Perspektíva: IFRS 9 

IFRS 9 definuje finančné aktíva so zníženou kreditnou kvalitou v prílohe A. Táto 
definícia nie je relevantná len pre finančné aktíva, ale aj pre finančné záruky 
a úverové prísľuby. Definícia podľa IFRS 9 sa výrazne nelíši od definície podľa 
IAS 39.  

Podľa IFRS 9 sa vo všeobecnosti očakáva presun do fázy 2 (Stage 2) a teda strát 
počas životnosti úveru predtým, ako je zaznamenané oneskorenie splátok 
finančného nástroja alebo udalosti zlyhania súvisiace s dlžníkom. Banky by mali 
v analýzach kreditného rizika zohľadňovať skutočnosť, že faktory úverových strát sa 
veľmi často začínajú zhoršovať pomerne dlho (niekoľko mesiacov, prípadne rokov) 
predtým, ako sa objavia objektívne dôkazy o omeškaní (zásady BCBS o CRAECL 
(2015), odsek A19, a návrh usmernení EBA o ECL, odsek 102).  

Na účely hodnotenia významnosti zvýšenia kreditného rizika by preto banky mali 
zaviesť jednoznačné pravidlá vrátane dôkladne rozpracovaných kritérií na 
rozlišovanie nárastu kreditného rizika v prípade rôznych druhov úverových expozícií 
(tieto kritériá by mali byť zverejnené). Hodnotenie kreditného rizika by sa malo 
zameriavať výlučne na riziko zlyhania, bez ohľadu na účinky nástrojov na 
zmierňovanie kreditného rizika, napr. kolaterálu alebo záruk (zásady BCBS 
o CRAECL (2015), odsek A22, a návrh usmernení EBA o ECL, odsek 105). 

Podľa IFRS 9 vedie zníženie kreditnej kvality k presunu z fázy 2 do fázy 3. Obidve 
fázy si však vyžadujú tvorbu opravných položiek na krytie strát za celú dobu 
životnosti úveru, pričom tieto straty nepretržite rastú s poklesom úverovej bonity, 
v závislosti od úrovne kolateralizácie. Očakáva sa, že od dátumu nadobudnutia 
účinnosti IFRS 9 sa budú tieto všeobecné zásady vzťahovať prinajmenšom na 
všetky expozície fázy 3. 

5.6 Vykazovanie na účely dohľadu a zverejňovanie informácií 

V oblasti zverejňovania informácií by sa mali banky riadiť požiadavkami 
vykonávacích technických predpisov EBA týkajúcich sa vykazovania na účely 
dohľadu, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014. 
Tieto požiadavky podporil aj Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (European 
Securities and Markets Authority – ESMA), ktorý vyzval finančné inštitúcie, aby 
definície NPE a úpravy podmienok splácania stanovené vo vykonávacom nariadení 
Komisie (EÚ) č. 680/2014 používali vo svojich finančných výkazoch a v rámci 
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výkladu vzťahu medzi NPL, úvermi v stave zlyhania a úvermi so zníženou hodnotou 
uplatňovaného v rámci inštitúcie.38  

Bankám sa preto dôrazne odporúča, aby vo svojich finančných výkazoch uplatňovali 
definície NPE a úpravy podmienok splácania (príloha V vykonávacieho nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 680/2014), prípadne aby zverejnili porovnanie svojich vlastných 
definícií znehodnotených a upravených finančných aktív s definíciami daného 
nariadenia. Toto porovnanie by malo obsahovať koncepčné vysvetlenie rozdielov, 
ako aj kvantitatívne informácie o dôsledkoch týchto koncepčných rozdielov. 

V záujme porovnateľnosti a transparentnosti by preto súčasťou zverejňovaných 
informácií, okrem informácií o plnení požiadaviek vyplývajúcich z účtovných 
štandardov (napr. štandardu IFRS 7, ktorý sa týka údajov o kvalite portfólií 
a spúšťacích udalostí), mali byť aj informácie o plnení očakávaní stanovených 
v prílohe 7 týchto všeobecných zásad.  

                                                                      
38  ESMA PS a ESMA, Review of Accounting practices, Comparability of IFRS Financial Statements of 

Financial Institutions in Europe (2013) 
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6 Meranie zníženia hodnoty 
a odpisovanie NPL 

6.1 Účel a prehľad 

Tvorba opravných položiek hrá zásadnú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti 
a odolnosti bankových systémov a pre orgány bankového dohľadu tak predstavuje 
jednu z priorít. Iniciatívy orgánov dohľadu, napr. hodnotenia kvality aktív a záťažové 
testy, potrebu konzistentnej metodiky a primeranej úrovne tvorby opravných položiek 
vo všetkých bankách ešte zdôraznili. 

Táto kapitola má tri hlavné ciele (v rámci príslušných platných účtovných zásad), a to 
podporiť: 

1. adekvátne meranie opravných položiek na krytie zníženia hodnoty v rámci 
všetkých úverových portfólií pomocou vhodných a spoľahlivých metodík tvorby 
opravných položiek (časti 6.2, 6.3 a 6.4), 

2. včasné účtovanie úverových strát v rámci príslušných platných účtovných zásad 
(s dôrazom na účtovné štandardy IAS/IFRS) a včasné odpisovanie (časti 6.5 
a 6.6), 

3. zdokonalené postupy vrátane podstatného zlepšenia rozsahu a členenia 
zverejňovaných údajov o kvalite aktív a riadení kreditného rizika (časti 6.7 
a 6.8). 

Všeobecné zásady uvedené v tejto kapitole zodpovedajú medzinárodnému 
odporúčaniu a zásadám správneho hodnotenia kreditného rizika, ktoré vydal 
Bazilejský výbor (BCBS 2006, aktualizované v roku 2015 na zohľadnenie 
problematiky modelu očakávaných úverových strát, ktorý má byť zavedený v rámci 
IFRS 9). Obsahujú súhrn postupov, ktoré sa považujú za osvedčené, pričom 
vychádzajú z doterajších skúseností v rôznych krajinách a súčasných postupov 
orgánov dohľadu pri hodnotení kreditného rizika (napr. z metodiky SSM na 
hodnotenie kvality aktív). 

Úloha primeranej tvorby opravných položiek 

Pri hodnotení kreditného rizika a kapitálovej primeranosti v rámci SSM pracovníci 
dohľadu musia rozhodovať o tom, či banky tvoria opravné položky v primeranej 
výške a včas.  
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Orgány dohľadu majú medzinárodnú odbornú podporu (Medzinárodného menového 
fondu (MMF)39) zameranú na to, aby hrali účinnú úlohu v tvorbe opravných položiek 
na krytie úverových strát, pričom aktívnu úlohu orgánov dohľadu v tomto smere 
odporúča aj Bazilejský výbor pre bankový dohľad.  

Bazilejský výbor zdôrazňuje zodpovednosť orgánov dohľadu, pokiaľ ide 
o hodnotenie postupov bánk pri oceňovaní kreditného rizika a aktív, ako aj 
zabezpečovanie dostatočnej tvorby opravných položiek na krytie úverových strát, 
najmä z hľadiska hodnotenia expozícií voči kreditnému riziku a kapitálovej 
primeranosti. Tento postoj je vyjadrený v usmerneniach Bazilejského výboru vrátane: 

• Všeobecných zásad o kreditnom riziku a účtovaní očakávaných úverových strát 
(Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses, 2015), 

• Základných zásad účinného bankového dohľadu (Core Principles for Effective 
Banking Supervision, 2012) a druhého piliera rámca Bazilej II (2006).  

Ak orgány dohľadu zistia nedostatočnú úroveň opravných položiek na prudenciálne 
účely, ich povinnosťou je požadovať od bánk, aby ich úroveň prehodnotili a zvýšili.  

Orgány dohľady musia bankám v tomto smere poskytnúť pokyny a informovať ich 
o svojich očakávaniach, pokiaľ ide o účtovanie úverových strát, aby zabezpečili 
adekvátnu mieru konzistentnosti medzi všetkými dohliadanými subjektmi, 
predovšetkým ak platné účtovné postupy vychádzajú zo zásad.  

Hoci tieto všeobecné zásady nemôžu stanovovať konkrétne požiadavky na spôsob 
účtovania, predstavujú osvedčené postupy tvorby opravných položiek a metodiku 
riešenia nesplácaných úverov, ktoré je možné uplatňovať v rámci existujúcich 
účtovných systémov na splnenie očakávaní dohľadu.40 

                                                                      
39  Štúdia MMF pod názvom: Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing 

IFRS, september 2014.  
40  Podľa článku 74 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe 

k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými 
spoločnosťami sú banky povinné mať „primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane riadnych 
administratívnych a účtovných postupov, ...ktoré sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík 
a podporujú ho“.  
Podľa článku 79 smernice 2013/36/EÚ sú orgány dohľadu povinné zabezpečiť, aby „b) inštitúcie mali 
interné metodiky, ktoré im umožnia posúdiť kreditné riziko expozícií voči jednotlivým dlžníkom (...) 
a kreditné riziko na úrovni portfólia“ a „c) prebiehajúca správa a monitorovanie rozličných portfólií 
s kreditným rizikom a expozícií voči kreditným rizikám vrátane identifikácie a riadenia problémových 
úverov a tvorby primeraných úprav ocenenia a rezerv sa uskutočňovali prostredníctvom účinných 
systémov“. Článok 88 ods. 1 písm. b) smernice 2013/36/EÚ tiež obsahuje zásadu, podľa ktorej „riadiaci 
orgán musí zabezpečovať integritu systémov účtovníctva a finančného vykazovania vrátane finančných 
a prevádzkových kontrol a súladu s právom a príslušnými normami“. Podľa článku 97 ods. 1 smernice 
2013/36/EÚ musia príslušné orgány preskúmať opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy 
uplatňované inštitúciami s cieľom dosiahnuť súlad s touto smernicou a nariadením (EÚ) č. 575/2013. 
V tejto súvislosti článok 104 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ vymenúva minimálne oprávnenia orgánov 
dohľadu vrátane oprávnenia „požadovať posilnenie opatrení, postupov, mechanizmov a stratégií 
uplatňovaných v súlade s článkami 73 a 74 (článok 104 ods. 1 písm. b))“ a oprávnenia „vyžadovať od 
inštitúcií, aby v súvislosti s požiadavkami na vlastné zdroje uplatňovali špecifickú politiku tvorby rezerv 
alebo zaobchádzania s aktívami (článok 104 ods. 1 písm. d))“. 
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Rozsah tejto kapitoly 

Zásady účtovania zníženia hodnoty sú stanovené v štandardoch IAS 39 a v 
budúcich štandardoch IFRS 9. Tento štandard uplatňujú banky pod dohľadom SSM, 
ktoré zostavujú konsolidované a/alebo individuálne finančné výkazy v súlade s IFRS, 
ktoré schválila EÚ.  

Finančné nástroje zaradené do IFRS 9, ktoré počnúc účtovným obdobím 
začínajúcim sa od 1. januára 2018 nahradia IAS 39, si okrem iného vyžadujú 
meranie opravných položiek na krytie zníženia hodnoty na základe účtovného 
modelu očakávaných úverových strát (expected credit loss – ECL), a nie na základe 
modelu vzniknutých úverových strát, ako je to v prípade IAS 39.  

Hoci IFRS 9 v čase zverejnenia tohto dokumentu ešte nenadobudol účinnosť, 
vzhľadom na jeho relevantnosť vo vzťahu k predmetu tejto kapitoly nasledujúci text 
odkazuje na IAS 39 i IFRS 9. Aby sa predišlo pochybnostiam, všetky odkazy na 
IFRS 9 sa navrhujú len v kontexte tretej etapy. Odkazy na IFRS 9 sú v týchto 
všeobecných zásadách (v samostatných boxoch) uvedené, aby upriamili pozornosť 
čitateľa na možné zmeny po zavedení tohto nového štandardu. 

Zásady uvedené v týchto všeobecných zásadách by mali prijať a vziať na vedomie 
i banky, ktoré uplatňujú národné všeobecne uznávané účtovné zásady (national 
generally accepted accounting principles – n-GAAP). 

6.2 Individuálne odhadovanie opravných položiek 

6.2.1 Individuálne významné a nevýznamné expozície 

Podľa IAS 39 sa výška opravných položiek na krytie strát meria ako rozdiel medzi 
účtovnou hodnotou finančného aktíva a odhadovaným budúcim peňažným tokom 
diskontovaným jeho pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou. V rámci tohto procesu 
treba minimálne: 

1. určiť čas vytvorenia individuálnej (za jednotlivé individuálne finančné 
aktívum/individuálneho dlžníka) alebo skupinovej (za skupinu finančných aktív 
s podobným profilom kreditného rizika) opravnej položky, 

2. určiť spôsob a parametre odhadovania opravnej položky na krytie strát (na 
individuálne a skupinové hodnotenie). 

Pokiaľ ide o bod 1, IAS 39 ponúka viacero kritérií, ktoré vychádzajú z konceptu 
významnosti a používania odborného úsudku. O používaní akýchkoľvek špecifických 
kvantitatívnych limitov by mali rozhodovať banky a riadne ich vykazovať.  

Podľa tohto účtovného štandardu sa má zníženie hodnoty v prípade jednotlivo 
významných expozícií posudzovať individuálne, zatiaľ čo v prípade jednotlivo 
nevýznamných expozícií môže posudzovanie zníženia hodnoty a odhadovanie 
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opravných položiek na krytie strát prebiehať buď individuálne alebo skupinovo. 
V prípade individuálne významných úverov bez individuálneho zníženia hodnoty by 
sa malo uskutočňovať skupinové hodnotenie.  

Možnosť odborného úsudku podľa IAS 39 by nemala viesť k arbitráži v procese 
odhadovania zníženia hodnoty. Banky by v tomto smere mali v rámci svojich 
interných pravidiel stanoviť jednoznačné kritériá rozhodovania v súlade so 
všeobecnými zásadami uvedenými v tomto dokumente. 

Pokiaľ ide o bod 2, banky by mali stanoviť interné kritériá na určenie metodiky 
posudzovania zníženia hodnoty a vstupných údajov pri výpočte opravných položiek 
na krytie strát so zreteľom na všeobecné zásady uvedené v tomto dokumente.  

Pri individuálnych odhadoch budú očakávané budúce peňažné toky závisieť od 
zvoleného scenára vývoja, t. j. perspektívneho alebo neperspektívneho (viac v časti 
6.2.4). 

V prípade skupinového odhadovania zníženia hodnoty je dôležité, aby banky 
zvažovali aspekty spojené so i) zoskupovaním NPL do homogénnych skupín (na 
základe podobného profilu kreditného rizika), ii) výpočtom historických strát za danú 
skupinu, t. j. stanovením spoľahlivých rizikových parametrov (t. j. LGD, miera 
nápravy atď.) a iii) spôsobom kalibrácie odhadov zníženia hodnoty podľa zásad 
stanovených v IAS 39. Zaradenie úveru medzi NPL je objektívnym dôvodom na 
posúdenie zníženia jeho hodnoty. Účtovaný rozsah zníženia hodnoty by sa mal 
odhadovať individuálne alebo skupinovo. 

6.2.2 Kritériá individuálneho odhadovania opravných položiek 

Súčasťou interných pravidiel bánk by mali byť kritériá identifikácie expozícií 
podliehajúcich individuálnemu odhadovaniu opravných položiek na krytie strát. 
Takéto kritériá by mali brať do úvahy nasledujúce faktory. 

• Individuálna významnosť expozície. Podľa IAS 39 by sa mali opravné položky 
na krytie strát z individuálne významných expozícií určovať individuálne. 
Inštitúcie nesú zodpovednosť za stanovenie príslušných limitov (absolútnych 
a relatívnych), okrem iného na základe potenciálneho účinku expozície na 
finančné výkazy a stupeň koncentrácie (individuálnej a sektorovej). Opravné 
položky k expozíciám, ktoré sa neposudzujú individuálne, by sa mali odhadovať 
skupinovo. 

• Ďalšie prípady, keď expozície nemajú podobný rizikový profil alebo keď nie sú 
k dispozícii historické údaje na uskutočnenie skupinovej analýzy (napr. 
nedostatočný objem na vytvorenie skupiny expozícií, nevýznamné portfóliá, 
portfóliá vykazujúce nízku mieru zlyhania).  

Kritériá používané na identifikáciu expozícií podliehajúcich individuálnemu 
odhadovaniu by mali byť zdokumentované v interných pravidlách banky a mali by sa 
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uplatňovať konzistentne. Príslušná dokumentácia by mala byť na požiadanie 
sprístupnená orgánu dohľadu.  

 

IFRS 9 

Kritériá klasifikácie do tretej fázy podľa IFRS 9 sú podobné kritériám klasifikácie 
expozícií „so zníženou hodnotou“ v IAS 39. V prípade finančných aktív 
považovaných za aktíva so zhoršenou kreditnou kvalitou (tretia fáza) sa opravná 
položka na krytie zníženia hodnoty vzťahuje na daný úver a môže sa odhadovať buď 
individuálne alebo skupinovo. 

 

6.2.3 Všeobecná metodika individuálneho odhadovania opravných 
položiek 

Pri konkrétnom posudzovaní zníženia hodnoty sa od bánk pri odhadovaní budúcich 
peňažných tokov i oceňovaní kolaterálu v súlade s osvedčenými postupmi 
uvedenými v týchto všeobecných zásadách očakáva uplatňovanie pravdivého 
a verného obrazu.  

Odhad návratnej sumy by mal zodpovedať hodnote vypočítanej nasledujúcim 
spôsobom:41  

• súčasná hodnota odhadovaných budúcich peňažných tokov (bez nevzniknutých 
budúcich strát) diskontovaná pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou 
finančného aktíva,  

• odhad návratnej sumy zabezpečenej expozície je odrazom peňažných tokov 
z prípadnej likvidácie kolaterálu. 

Vzhľadom na relevantnosť ocenenia kolaterálu v procese výpočtu opravnej položky 
na krytie zníženia hodnoty by banky mali postupovať podľa všeobecných zásad 
uvedených v kapitole 7 tohto dokumentu.  

Úverová dokumentácia bánk by mala obsahovať potrebné podklady, ktoré tretej 
strane umožnia replikovať jednotlivé odhady akumulovaných úverových strát 
v priebehu času. Ich súčasťou by mali byť informácie o scenári použitom pri 
odhadovaní očakávaných peňažných tokov (perspektívny, resp. neperspektívny 
scenár), spôsobe určenia peňažných tokov (podrobná analýza peňažného toku 
alebo iný zjednodušený spôsob, napr. „rovnomerná“ alebo „dvojstupňová“ metóda), 
ich výške a časovom priebehu, ako aj o efektívnej úrokovej sadzbe použitej na ich 
diskontovanie (viac v časti 6.2.4). 

                                                                      
41  IAS 39 – odsek 63 a AG84 ako praktická pomôcka umožňuje meranie na základe reálnej hodnoty.  
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Banky by si mali vytvoriť a dokumentovať pravidelné postupy kontroly spoľahlivosti 
a konzistentnosti svojich individuálnych odhadov v priebehu rôznych fáz cyklu 
riadenia kreditného rizika. Pravidelné kontroly individuálnych odhadov by sa mali 
vykonávať predovšetkým prostredníctvom spätných previerok presnosti na základe 
porovnávania odhadov so skutočne zaznamenanými stratami z transakcií. 

V prípade zistenia podstatných rozdielov medzi odhadovanými a skutočnými 
stratami by banky mali svoje postupy individuálnej tvorby odhadov zodpovedajúcim 
spôsobom korigovať. V takýchto prípadoch by úverová inštitúcia mala zostaviť plán 
opatrení potrebných na odstránenie rozdielov, resp. nesúladu, spolu 
s harmonogramom ich realizácie. Realizáciu tohto plánu, t. j. prijatie nápravných 
opatrení a dodržiavanie harmonogramu, by mal monitorovať odbor interného auditu 
banky. 

 

IFRS 9  

Pri výpočte očakávaných úverových strát by sa mali brať do úvahy prognózy 
hospodárskych podmienok. 

Výška celkových očakávaných strát za dobu životnosti aktíva by sa mala odhadovať 
na základe pravdepodobnostne váženej súčasnej hodnoty rozdielu medzi: 

1. peňažným tokom, na ktorý má subjekt zmluvný nárok, a 

2. peňažným tokom, ktorý reálne očakáva.  

 

6.2.4 Odhadovanie budúcich peňažných tokov 

Banka by mala odhadovať budúce peňažné toky, ktoré sú zvyčajne výsledkom 
aktívneho riešenia úverov a/alebo predaja kolaterálu. Ich ďalším zdrojom môže byť 
odpredaj zabezpečeného či nezabezpečeného úveru, ak to zodpovedá stratégii 
riešenia NPL, napr. špecializovanej inkasnej agentúre alebo fondu. V takom prípade 
by očakávaný peňažný tok mal vyjadrovať realizovateľnú trhovú cenu. 

Odhadovanie budúcich peňažných tokov by malo prebiehať dvomi základnými 
spôsobmi.42 

• V „perspektívnom“ scenári prevádzkový peňažný tok dlžníka či „efektívneho“ 
ručiteľa v súlade so zásadami CRR plynie ďalej a môže sa použiť na splatenie 
finančných záväzkov voči všetkým veriteľom. Okrem toho prichádza do úvahy 
realizácia kolaterálu v rozsahu, ktorý neovplyvní prevádzkový peňažný tok 

                                                                      
42  Príručka k hodnoteniu kvality aktív, s. 122. 
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(kolaterál v podobe obchodných priestorov napríklad nemožno speňažiť bez 
vplyvu na peňažné toky). Tento prípad môže nastať: 

• ak sú budúce prevádzkové peňažné toky dlžníka významné a dajú sa 
spoľahlivo odhadnúť,  

• ak je expozícia zabezpečená len v obmedzenej miere. 

• V „neperspektívnom“ scenári dochádza k realizácii kolaterálu a zániku 
prevádzkových peňažných tokov dlžníka. Tento prípad môže nastať: 

• ak je expozícia po splatnosti už dlhú dobu. Existuje vyvrátiteľná 
domnienka, že opravné položky by sa mali odhadovať na základe 
neperspektívneho scenára vtedy, ak je pohľadávka po splatnosti viac ako 
18 mesiacov, 

• ak sú budúce prevádzkové peňažné toky dlžníka podľa odhadov nízke 
alebo záporné, 

• ak je expozícia do významnej miery zabezpečená, pričom použitý kolaterál 
plní zásadnú úlohu v tvorbe peňažného toku, 

• ak by uplatnenie perspektívneho scenára podstatným a negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo výšku sumy vrátenej inštitúcii, 

• ak sú odhady budúcich peňažných tokov spojené s významnou mierou 
neistoty. Platí to v prípade, ak boli príjmy pred úhradou úrokov, zdanením, 
odpismi a amortizáciou (EBITDA) za posledné dva roky záporné, alebo 
v prípade chybných plánov podnikania za posledné roky (v dôsledku 
významných odchýlok zistených na základe spätných previerok), 

• ak nie je k dispozícii dostatok informácií na analýzu perspektívnosti (ak sa 
neperspektívny postoj považuje za neadekvátny, banka by mala posúdiť 
možnosť zahrnutia týchto expozícií do skupinového hodnotenia zníženia 
hodnoty). 

Odhadovanie prevádzkových peňažných tokov v perspektívnom 
scenári 

Je potrebné zohľadniť nasledujúce aspekty. 

• Vzhľadom na to, že odhad opravných položiek vychádza z predpokladu 
prevádzkových peňažných tokov dlžníka, resp. ručiteľa, nevyhnutým 
predpokladom používania takýchto odhadov sú aktuálne a spoľahlivé 
informácie o peňažných tokoch a plánoch podnikania. 

• Budúce prevádzkové peňažné toky by mali vychádzať z finančných výkazov 
dlžníka. Ak sa v rámci predpokladov počíta s určitou mierou rastu, mala by sa 
použiť rovnomerná, resp. klesajúca miera rastu počas maximálneho obdobia 



Všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov − Meranie zníženia 
hodnoty a odpisovanie NPL 77 

rastu 3 – 5 rokov a následne stály peňažný tok. Miera rastu by mala vychádzať 
z finančných výkazov dlžníka alebo z presvedčivého a realizovateľného plánu 
reštrukturalizácie podniku, so zohľadnením výsledných zmien štruktúry podniku 
(napr. v dôsledku čiastočného odpredaja alebo ukončenia neziskových 
podnikateľských činností). Je potrebné zvážiť (re-)investície potrebné na 
zachovanie peňažných tokov ako aj predvídateľné zmeny budúcich peňažných 
tokov (napr. po vypršaní patentu alebo dlhodobej zmluvy). Pri plánovaní 
budúcich peňažných tokov by banka mala brať do úvahy i riziko zlyhania, 
resp. opätovného zlyhania v budúcnosti na základe primeranej očakávanej 
kreditnej kvality (napr. pomocou empiricky odvodených tabuliek kumulatívneho 
zlyhania). Prípadné odchýlky od tohto postupu v individuálnych prípadoch 
musia byť zdôvodnené. 

• Odhady príjmov získaných len samotnou realizáciou finančnej záruky budú 
prípustné, ak sú k dispozícii spoľahlivé informácie o úverovej bonite ručiteľa 
a právnej účinnosti záruky. 

• V prípade, že údaje za predchádzajúci rok v dôsledku zvoleného 
postupu/metodiky finančného účtovania (na základe maximálneho úsilia podľa 
dostupných informácií) zatiaľ nevedú k udržateľnej úrovni peňažných tokov, je 
možné uskutočniť vhodné a spoľahlivé úpravy. Platí to napríklad v prípade 
zlepšenia výsledkov v dôsledku rozpustenia opravných položiek (AQR).43 

• Ak návratnosť expozície závisí od odpredaja určitých aktív, ktorý má realizovať 
dlžník, ich predajná cena by mala vychádzať z odhadovaných budúcich 
peňažných tokov z predaja predmetných aktív znížených o odhadované 
predajné náklady. Alokácia peňažných tokov na uspokojovanie konkrétnych 
pohľadávok by sa mala riadiť podľa ich poradia. 

• Dĺžka prognóz by nemala prekročiť dĺžku spoľahlivých prognóz peňažných 
tokov (prognózy nad 5 rokov sú prípustné len za výnimočných okolností).44 

Na zistenie reálneho obrazu budúcich peňažných tokoch použiteľných na plnenie 
pohľadávok je potrebná dôkladná analýza finančnej situácie dlžníka, dostupných 
peňažných tokov, finančných ukazovateľov, plánov podnikania, prognóz atď. Pri 
uplatnení zásady jednoduchosti môže byť vhodné použiť zjednodušené postupy, 
napr. „rovnomernú“ alebo „dvojstupňovú“ metódu. 

Banky by mali veľmi pozorne posudzovať plány podnikania a prognózy peňažných 
tokov a zohľadňovať pritom hypotézy najhoršieho, resp. nepriaznivejšieho vývoja. 
Zásadným predpokladom hodnotenia expozícií je spravidla dostupnosť finančných 
prognóz. Menej sofistikované metódy by sa mali zvyčajne používať (a prípadne 

                                                                      
43  Príručka k hodnoteniu kvality aktív, s. 133. 
44  Používanie pozorovateľných trhových cien ako alternatívy k perspektívnemu prístupu: inštitúcie môžu 

odvodzovať súčasnú hodnotu peňažných tokov na základe pozorovateľných trhových cien po 
zohľadnení splatnosti expozície a za predpokladu, že použiteľnosť príslušných trhových cien v prípade 
danej expozície zaistia uplatnením špecifických kritérií. Len samotné trhové ceny sú prijateľnou 
„praktickou pomôckou“ pri odhadovaní návratnosti, ak sú pozorovateľné na aktívnych trhoch. 
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kombinovať) vtedy, ak nie sú k dispozícii výhľadové výkazy, resp. ak sú nespoľahlivé 
(čo je častý prípad).  

Banky by v rámci interných pravidiel mali určiť, kedy je primerané použiť jednotlivé 
metódy na individuálne odhadovanie a danú metódu v priebehu času používať 
konzistentne.  

Pri „rovnomernej“ metóde sa budúce opakované peňažné toky generované dlžníkom 
odhadujú ako súčin príslušného koeficientu a upravenej hodnoty EBITDA. V rámci 
hodnotenia kvality aktív v roku 2014 boli napr. stanovené referenčné koeficienty 6 
(v bežných odvetviach), 10 (pri sieťových odvetviach), resp. 12 (pri infraštruktúrach). 
Projektované peňažné toky sa následne priraďujú k príslušným expozíciám. Jedným 
z dôležitých aspektov tohto postupu je odhadovanie upravenej hodnoty EBITDA 
(očistenej od jednorazových položiek, kapitálových výdavkov a jednorazových 
vplyvov). 

Pri „dvojstupňovej“ metóde si určenie súčasnej hodnoty peňažných tokov 
priraďovaných jednotlivým expozíciám vyžaduje analýzu série po sebe idúcich 
období a následný odhad konečnej hodnoty (terminal value – TV), ktorá sa počíta 
nasledovne:  

• vynásobením jedného udržateľného obdobia v závere prognózovaného 
horizontu koeficientom uvedeným v metóde rovnomerného peňažného toku, 
alebo 

• na základe predpokladu neperspektívneho scenára. 

Podrobnú analýzu peňažného toku s prognózami peňažného toku na viaceré 
obdobia je možné používať v mnohých prípadoch, zdá sa však byť vhodnejšia, ak je 
finančná transakcia zameraná na podnik generujúci príjmy alebo úverové transakcie 
na báze aktív. Uplatnenie prognóz peňažného toku s viacerými obdobiami je 
prijateľné napr. v prípade týchto podnikov:  

• preprava na základe dlhodobého prenájmu (t. j. prekračujúceho prognózu 
peňažného toku) s prípadným kolaterálom určeným na predaj na záver 
prognózy peňažného toku, 

• komerčné nehnuteľnosti, ktoré majú byť na záver prognózy peňažného toku 
predané,  

• projektové financovanie s vinkuláciou generovaného príjmu a/alebo 
očakávaným predajom kolaterálu,  

• obytné alebo komerčné nehnuteľnosti, ktoré majú byť predané, 

• podnik generujúci príjmy, pričom splácanie úverov je postavené na predaji 
jednej alebo viacerých komerčných nehnuteľností. 
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Odhadovanie návratnosti kolaterálu pri neperspektívnom scenári 

Výška návratnosti by mala zodpovedať súčasnej hodnote odhadovaných budúcich 
peňažných tokov, ktoré môžu prameniť z predaja kolaterálu, zníženej o náklady 
získanie a predaj kolaterálu. Viac informácií v kapitole 7 – Oceňovanie nehnuteľného 
kolaterálu.  

6.3 Skupinové odhadovanie opravných položiek 

6.3.1 Všeobecné zásady týkajúce sa interných metodík  

Skupinové odhadovanie opravných položiek by sa malo používať na výpočet 
opravných položiek na krytie problémových úverov, pri ktorých sa opravné položky 
neodhadujú individuálne. Budúce peňažné toky skupiny expozícií, ktorých zníženie 
hodnoty sa určuje skupinovo, sa počíta na základe odhadovaných zmluvných 
peňažných tokov, expozícií zaradených do skupiny a historických strát expozícií 
s podobným profilom kreditného rizika.  

Interné metodiky odhadovania skupinových opravných položiek by mali spĺňať 
všeobecné požiadavky stanovené v časti 6.2 týchto všeobecných zásad.  

Pri skupinovom hodnotení zníženia hodnoty by banky mali brať do úvahy 
nasledujúce zásady. 

Interné riadenie 

Zodpovednosťou riadiaceho orgánu banky by malo byť zabezpečiť vhodné metódy 
a postupy skupinového odhadovania opravných položiek, ktoré sú v súlade 
s internými postupmi riadenia rizík, účtovnými štandardmi 
a dohľadovými/prudenciálnymi požiadavkami. 

Integrácia s riadením rizík 

Metódy a postupy odhadovania opravných položiek by mali byť súčasťou systému 
riadenia kreditného rizika subjektu a jeho procesov. 

Jednoduchosť a účinnosť 

Metódy a postupy monitorovania a aktualizácie odhadov opravných položiek by mali 
nepretržite zabezpečovať, aby získané výsledky vychádzali zo spoľahlivého spôsobu 
odhadovania úrovne tvorby opravných položiek, ktorú je možné opodstatniť 
empirickými údajmi. V prípade neexistencie dostatočných empirických údajov by 
mali zabezpečovať, aby prijaté predpoklady vyjadrovali pravdivý a verný obraz na 
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základe racionálnych informácií. To okrem iného znamená zosúladenie odhadov so 
skutočnými (historickými) údajmi a predpokladanie primeranej úrovne diskontovania 
kolaterálu v prípade nútenej i dobrovoľnej likvidácie.  

Banky by mali mať spoľahlivé pravidlá a postupy priebežného overovania presnosti 
a konzistentnosti skupinových odhadov opravných položiek.  

Očakáva sa, že banky budú odhady opravných položiek za každé významné 
portfólio aspoň raz za rok spätne overovať. Metóda odhadovania opravných položiek 
by mala byť pre používateľov zrozumiteľná a v každom prípade by mala zaručovať, 
aby získané výsledky neboli v rozpore so základnou hospodárskou a finančnou 
logikou rôznych rizikových faktorov. Banky by okrem toho mali pravidelne analyzovať 
citlivosť na zmeny použitých metód, predpokladov, faktorov a parametrov použitých 
na odhadovanie opravných položiek. 

 

IFRS 9 

Podľa IFRS 9 máju byť neoddeliteľnou súčasťou skupinového odhadovania 
opravných položiek výhľadové informácie.  

Táto zásada je tiež súčasťou Všeobecných zásady Bazilejského výboru pre bankový 
dohľad o kreditnom riziku a účtovaní očakávaných úverových strát (2015):  

Zásada č. 6: Dôležitou súčasťou posudzovania a merania očakávaných úverových 
strát je používanie empirického úsudku banky v otázke kreditnej kvality, 
predovšetkým pri zodpovednom posudzovaní racionálnych a podložených prognóz 
vrátane makroekonomických faktorov. 

Táto zásada zodpovedá zásade č. 6 návrhu všeobecných usmernení EBA 
o postupoch úverových inštitúcií pri riadení kreditného rizika a účtovaní očakávaných 
úverových strát (EBA draft Guidelines on credit institutions’ credit risk management 
practices and accounting for expected credit losses). 

 

6.3.2 Metodika skupinového odhadovania opravných položiek 

Kritériá zoskupovania expozícií na účely skupinového hodnotenia 

Skupiny úverov vytvorené na skupinové odhadovanie opravných položiek by mali 
byť dostatočne štruktúrované, aby v nich zoskupené expozície vykazovali podobný 
profil kreditného rizika, čo bankám umožní primerane posudzovať zmeny kreditného 
rizika a ich vplyv na odhady opravných položiek. Ak sa skupinové opravné položky 
viažu na expozície bez zníženia hodnoty, napr. ak sa opravné položky tvoria na 
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krytie vzniknutých, ale nevykázaných strát, očakáva sa vytvorenie oddelených 
portfólií pre bezproblémové a problémové expozície. 

Spôsob zoskupovania expozícií na účely hodnotenia kreditného rizika by mal byť 
stanovený v rámci interných pravidiel subjektu. Pri zoskupovaní expozícií možno 
okrem iného brať do úvahy nasledujúce ukazovatele: 

• typ nástroja, 

• podmienky produktu, 

• odvetvie/trhový segment, 

• kolateralizácia (pomer úveru k hodnote kolaterálu a druh kolaterálu), 

• geografická poloha, 

• počet dní po splatnosti, 

• uplatnené zmeny podmienok splácania, 

• zamestnanecký status dlžníka. 

Úvery by sa nemali zoskupovať spôsobom, pri ktorom by bol nárast kreditného rizika 
niektorej expozície zamaskovaný výsledkami skupiny ako celku. V prípade, že 
revízia kreditného rizika (napr. v dôsledku nového faktora kreditného rizika) 
naznačuje potrebu trvalej úpravy, by sa zoskupenie úverových expozícií malo 
prehodnotiť a expozície by sa mali preskupiť. Ak banka nie je schopná svoje 
expozície včas preskupiť, môže použiť dočasnú úpravu.45  

Vzhľadom na dôležitosť veku a počtu omeškaných splátok pri určovaní miery 
zníženia hodnoty je nevyhnutné zaistiť, aby informačné systémy boli schopné 
poskytovať na tento účel presné údaje.  

Parametre použité pri skupinovom odhadovaní opravných položiek 

Opravné položky odhadované skupinovým spôsobom by mali vychádzať 
z historických empirických údajov o stratách z aktív s podobným profilom kreditného 
rizika, ako majú aktíva zaradené do príslušnej skupiny. Mali by sa upravovať na 
základe aktuálnych pozorovateľných údajov, aby zohľadňovali účinky aktuálnych 
podmienok, ktoré nemali žiadny vplyv počas obdobia, z ktorého vychádzajú 
historické empirické údaje o stratách, a zároveň boli očistené od účinkov podmienok 
platných v príslušnom historickom období, ktoré v súčasnosti neexistujú. 

Pri plnení týchto požiadaviek je potrebné brať do úvahy nasledujúce aspekty: 

                                                                      
45  Všeobecné zásady Bazilejského výboru pre bankový dohľad o kreditnom riziku a účtovaní 

očakávaných úverových strát (BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit 
losses), odseky 49 – 51. 
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• pri odhadovaní parametrov modelov tvorby skupinových opravných položiek by 
mala byť miera úsudku vedenia minimálna, pričom odhady parametrov 
použitých na modelovanie skupinových opravných položiek by mali vychádzať 
z časových radov, 

• všetky použité parametre by mali odrážať kreditné znaky každej náležite 
rozvrstvenej skupiny úverov (najmä pri odhadovaní strát v prípade zlyhania 
(LGD), miery nápravy a miery opätovného zlyhania), 

• pri hodnotení finančných/hospodárskych podmienok by sa mali brať do úvahy 
všetky relevantné faktory, ktoré majú vplyv na stratovosť, vrátane (ale nielen) 
makroekonomických premenných (napr. HDP, miera nezamestnanosti, ceny 
nehnuteľností), zmien relevantných právnych predpisov (napr. zákona 
o konkurze), inštitucionálnych faktorov (napr. trvania súdnych konaní) a zmien 
medzinárodných, národných a miestnych hospodárskych podmienok 
a podmienok podnikania, 

• v prípade zabezpečených expozícií by mali skupinové odhady zodpovedať 
kritériám odhadovania návratnosti kolaterálu uvedeným v kapitole 7 – 
Oceňovanie nehnuteľného kolaterálu, 

• vplyv zmien rizikového portfólia ako celku vrátane nárastu objemu 
znehodnotených expozícií, reštrukturalizácie a existencie/zvýšenia miery 
úverovej koncentrácie, 

• všetky potenciálne vplyvy zmien úverovej politiky a postupov poskytovania 
úverov, predĺženia platnosti úprav podmienok splácania, politiky odpisovania 
a postupov vymáhania.  

Banky by mali byť schopné na základe konkrétnych údajov preukázať, že modelové 
parametre pre danú skupinu skupinovo hodnotených aktív boli aktualizované tak, 
aby odrážali aktuálne zmeny finančných/hospodárskych podmienok. 

V príslušných prípadoch by sa v súvislosti s konkrétnymi modelovými parametrami 
každého portfólia mali brať do úvahy nasledujúce aspekty: 

• postup výpočtu miery nápravy a napravených úverov by mal byť stanovený 
podľa časti 5.3 týchto všeobecných zásad, 

• parametre LGD by mali odrážať odhadované príjmy z kolaterálu, ktorých 
základné faktory by mali preukázateľne zodpovedať empirickým údajom 
uvedeným v kapitole 7 týchto všeobecných zásad, 

• banky by mali vytvoriť kompletný súbor údajov na výpočet hlavných 
predpokladaných parametrov v rámci metodiky tvorby skupinových opravných 
položiek, 

• metodika a predpoklady použité pri odhadovaní zníženia hodnoty by sa mali 
každoročne prehodnocovať v záujme zníženia rozdielov medzi odhadovanými 
a skutočne zaznamenanými stratami. Použitá metodika a predpoklady by 
okrem toho mali byť riadne zdokumentované a schválené riadiacim orgánom. 
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IFRS 9 

Zásady IFRS 9 vyjadrujú skôr obozretný postoj k výpočtu očakávaných strát, keďže 
vychádzajú z očakávaných strát, a napriek určitým nevyhnutným rozdielom 
v spôsobe účtovania a prudenciálneho odhadovania by mali byť určité základné 
prvky interných modelovacích systémov v maximálnej možnej miere zosúladené: 

• obidva systémy by mali na jednej strane vychádzať z odhadovaného nárastu 
transakcií v stave zlyhania (napr. odhadov pravdepodobnosti zlyhania) a na 
druhej strane z odhadov získaných peňažných plnení v prípade zlyhania (na 
základe možných výsledkov rôznych postupov vymáhania a odhadov s nimi 
spojených výsledných strát). 

• zosúladené by mali byť i všetky ostatné hlavné prvky systémov, pokiaľ ide o ich 
používanie v praxi. Medzi tieto prvky patrí okrem iného definícia homogénnych 
rizikových skupín a použitých databáz a kontrolných mechanizmov.  

 

6.4 Ďalšie aspekty merania zníženia hodnoty NPL 

6.4.1 Opravné položky k zníženiu hodnoty zmlúv o finančných zárukách 
a poskytnutých úverových prísľubov 

Podsúvahové položky ako finančné záruky a úverové prísľuby predstavujú 
potenciálne dodatočné úverové straty. Podľa IAS 39 sa finančné záruky a úverové 
prísľuby môžu účtovať v reálnej hodnote; finančné záruky sa môžu účtovať aj podľa 
IFRS 4. 

Pri meraní46 najpravdepodobnejšie čerpanej expozície by sa mali používať 
spoľahlivé prognózy peňažných tokov alebo odhadované kreditné konverzné faktory. 
Ich spoľahlivosť by mala byť potvrdená existenciou spoľahlivých historických údajov 
a spätným overovaním, ktoré preukazuje porovnateľnosť minulých odhadov so 
skutočne vzniknutými úverovými stratami. Ďalšou možnosťou je použitie kreditných 
konverzných faktorov stanovených v článku 166 ods. 10 nariadenia CRR v zmysle 
klasifikácie v prílohe I CRR o nominálnej hodnote prísľubu. 

                                                                      
46  Príručka k hodnoteniu kvality aktív, s. 125. 
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IFRS 9 

V prípade finančných záruk neúčtovaných v reálnej hodnote by banky pri 
odhadovaní úverových strát za celú dobu životnosti aktív, konkrétne pokiaľ ide 
o tretiu fázu nečerpaných úverových prísľubov alebo poskytnutých finančných záruk, 
mali: 

1. odhadovať očakávanú výšku čerpania úverového prísľubu, 

2. počítať súčasnú hodnotu rozdielu medzi zmluvnými peňažnými tokmi (ak je toto 
očakávanie overené) a skutočne očakávanými peňažnými tokmi. 

Do úvahy by sa mali brať pravdepodobnostne vážené odhady, ktoré vyžaduje IFRS 
9. Pokiaľ ide o zmluvy o finančných zárukách, očakávané úverové straty budú 
zodpovedať rozdielu medzi pravdepodobnostne váženými očakávanými platbami na 
náhradu úverovej straty ich držiteľom a príjmami, ktoré banka očakáva od držiteľa, 
dlžníka alebo tretej strany.  

 

6.4.2 Tvorba a rozpúšťanie strát zo zníženia hodnoty 

Každé dodatočné vykazované zníženie hodnoty zodpovedá rozdielu medzi účtovnou 
hodnotou, t. j. čistou účtovnou hodnotou po zohľadnení zníženia hodnoty 
alebo odpisov, a odhadovanou návratnosťou.  

Predpokladom stornovania zníženia hodnoty je existencia objektívnych dôkazov 
o tom, že zníženie hodnoty je menšieho rozsahu, než bol jeho pôvodný výpočet na 
základe vtedajších údajov. Tento predpoklad je možný napríklad v nasledujúcich 
prípadoch: 

• dlžník splatil väčšiu časť zostatku dlhu, než sa očakávalo v čase 
predchádzajúceho zníženia hodnoty,  

• dlžník od predchádzajúceho zníženia hodnoty založil dodatočný kolaterál, 

• došlo k zvýšeniu peňažných tokov,  

• došlo k obratu najmenej jednej zo stratových udalostí, ktoré vyvolali previerku 
zníženia hodnoty, 

• zohľadnenie akejkoľvek inej udalosti, ktorá zapríčinila zvýšenie návratnej sumy 
od dlžníka. 

Pokiaľ ide o zabavené aktíva, v súlade s časťou 7.5 („Oceňovanie zabavených 
aktív“), po zaradení zabavených aktív medzi aktíva určené na predaj sa akékoľvek 
straty zo zníženia hodnoty určujú na základe rozdielu medzi upravenou účtovnou 
hodnotou aktíva a jeho reálnou hodnotou zníženou o predajné náklady. Banky by 
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mali vypracovať interné pravidlá, ktoré jasne určujú hlavné metodiky a predpoklady 
používané pri stanovovaní reálnej hodnoty zabavených aktív a nákladov na ich 
predaj. Tieto metodiky by mali brať do úvahy prinajmenšom diskont (zrážku) 
z trhovej ceny v závislosti od likvidity jednotlivých druhov aktív a prípadných 
nákladov na ich predaj. Ak trhová hodnota vychádza z budúceho stavu po dokončení 
diela, súčasťou zrážky by mali byť aj náklady na dostavbu. Banky by mali svoje 
predpoklady vytvárať na základe spoľahlivých empirických údajov. 

 

6.5 Odpisovanie NPL 

Medzinárodní komentátori, napr. MMF, zdôrazňujú, že je potrebné, aby orgány 
bankového dohľadu uplatňovali všeobecné pravidlá požadujúce včasné odpisovanie 
nevymožiteľných úverov a pomáhali bankám formulovať správne kritériá 
odpisovania.47 

MMF v tej istej súvislosti tiež konštatoval48, že orgány dohľadu čiastočne plnia svoju 
úlohu v hodnotení kreditného rizika a vymáhaní kapitálovej primeranosti bánk tým, 
že zaisťujú dostatočnú a včasnú tvorbu opravných položiek, a zároveň poukázal na 
početné výhody včasného odpisovania nevymožiteľných úverov. Štúdia BCBS 
„Sound Credit Risk Assessment and Valuation” z roku 2015 okrem toho uvádza, že 
nevymožiteľnosť je potrebné vykazovať v príslušnom období prostredníctvom 
opravných položiek alebo odpisov49. 

Včasné účtovanie opravných položiek a odpisovanie nevymožiteľných/nenávratných 
úverov je jednou z priorít bankového dohľadu, pretože posilňuje súvahy bánk 
a umožňuje im (znova) sa sústrediť na svoje ťažiskové aktivity, predovšetkým 
poskytovanie úverov hospodárskym subjektom. Úvery považované za 
nevymožiteľné/nenávratné by sa mali včas odpisovať. 

Dôležitosť odpisovania vyplýva z IFRS 7, ktorý požaduje vykazovanie kritérií 
odpisovania. IFRS 9 obsahuje definíciu odpisov na vysokej úrovni. 

Podľa IFRS 9 sa hrubá účtovná hodnota finančného aktíva znižuje vtedy, keď 
nemožno opodstatnene očakávať jeho návratnosť. Odpis predstavuje vyčlenenie zo 
súvahy. Odpis sa môže vzťahovať na finančné aktívum ako celok, alebo na jeho 
časť.  

Hrubá účtovná hodnota finančného aktíva sa tak znižuje o výšku odpisu. 

                                                                      
47  Štúdia BCBS „Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans”, 2016, s. 13. 
48  Štúdia MMF „Supervisory roles in Loan Loss provisioning in Countries implementing IFRS” 

(https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14170.pdf). 
49  Všeobecné zásady Bazilejského výboru pre bankový dohľad o kreditnom riziku a účtovaní 

očakávaných úverových strát (Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses), 
2015, s. 21. 
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Subjekt je povinný vykazovať zmluvnú hodnotu odpísaných finančných aktív, ktoré 
sú ešte stále predmetom vymáhania. 

Subjekt by mal finančné aktívum, resp. jeho časť odpísať v období, v ktorom sa úver, 
resp. jeho príslušná časť začne považovať za nenávratný.  

Aby sa predišlo pochybnostiam, odpis sa môže uskutočniť pred finálnym uzavretím 
právneho konania proti dlžníkovi vo veci vymáhania dlhu. Odpisom sa banka 
nezrieka zákonného práva na vrátenie dlhu; rozhodnutie banky o vzdaní sa tohto 
zákonného nároku na vrátanie dlhu sa nazýva „odpustenie dlhu“.  

Po odpísaní určitej sumy zo súvahy túto korekciu už nie je možné vrátiť či stornovať, 
na rozdiel od opravných položiek na krytie zníženia hodnoty, ktoré sa pri zmene 
odhadov dajú previesť späť prostredníctvom výkazu ziskov a strát. Odpisy by sa 
nemali stornovať a v prípade, že sa nakoniec podarí získať peňažné plnenie alebo 
iné aktíva, tieto by sa mali vykazovať priamo ako príjmy vo výkaze ziskov a strát. 

6.6 Načasovanie tvorby opravných položiek a odpisov 

Včasné účtovanie opravných položiek a odpisovanie nenávratných úverov je jednou 
z priorít bankového dohľadu, pretože posilňuje súvahy bánk a umožňuje im (znova) 
sa sústrediť na ich ťažiskové aktivity, predovšetkým poskytovanie úverov 
hospodárskym subjektom. 

Všetky banky by v rámci svojich interných pravidiel mali stanoviť jasné pokyny 
k načasovaniu tvorby opravných položiek a odpisov. Predovšetkým v prípade 
expozícií alebo ich častí, ktoré nie sú kryté kolaterálom, by banky mali stanoviť 
vhodnú maximálnu dobu plnej tvorby opravných položiek a odpisov. Pokiaľ ide 
o zabezpečené časti expozícií, z hľadiska dohľadu je najvhodnejšie stanoviť 
minimálnu mieru tvorby opravných položiek v závislosti od typu kolaterálu. Kalibrácia 
uvedenej doby tvorby opravných položiek a odpisovania by mala vychádzať 
z empirických údajov a konzervatívneho postoja. Pri posudzovaní návratnosti NPL 
a určovaní interných postupov ich odpisovania by mali banky klásť osobitný dôraz na 
nasledujúce kategórie, ktoré môžu predstavovať vyššiu mieru trvalej nenávratnosti; 
každý prípad je nutné posudzovať osobitne: 

• Expozície s dlhodobo omeškanými splátkami: Pre rôzne portfóliá môže byť 
vhodné stanoviť rôzne prahové hodnoty. Banky by mali vyhodnocovať 
návratnosť expozícií zaradených medzi problémové v dôsledku dlhodobého 
omeškania splátok. Ak sa na základe takéhoto hodnotenia expozícia alebo jej 
časť považuje za nevymožiteľnú, je potrebné ju včas odpísať. 

• Expozície, ktoré sú predmetom konkurzného konania: ak je miera 
zabezpečenia expozície nízka, značnú časť výťažku konkurzného konania 
často pohltia právne náklady, takže odhadovaná návratnosť zrejme bude veľmi 
nízka.  
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• Čiastočný odpis môže byť opodstatnený v prípadoch, keď úverová 
dokumentácia obsahuje presvedčivé finančné dôkazy o neschopnosti dlžníka 
splatiť dlžnú sumu v plnej výške, t. j. existuje podstatná časť dlhu, ktorej 
návratnosť nemožno presvedčivo preukázať ani po úprave podmienok 
splácania a/alebo predaji kolaterálu. 

6.7 Postup tvorby opravných položiek a odpisovania 

6.7.1 Pravidlá 

Tvorba opravných položiek 

Podľa všeobecných zásad Bazilejského výboru o kreditnom riziku by mal riadiaci 
orgán banky zabezpečiť, aby banka na konzistentné určovanie primeraných 
opravných položiek používala primerané postupy riadenia kreditného rizika vrátane 
účinného systému vnútornej kontroly.50  

Banky by mali okrem toho prijať, dokumentovať a dodržiavať správne metodiky 
týkajúce sa zásad, postupov a kontroly hodnotenia a merania opravných položiek 
k problémovým úverom.51  

• Tieto metodiky by sa mali každoročne prehodnocovať.  

• Metodiky by mali jasne dokumentovať základné podmienky, používanie úsudku, 
predpoklady a odhady týkajúce sa hodnotenia a merania opravných položiek 
k problémovým úverom (napr. miery migrácie, stratové udalosti, náklady na 
realizáciu kolaterálu).52 Mali by byť postavené na spoľahlivej analýze 
a objektívnych dôkazoch. 

• Mali by byť stanovené jednoznačné pokyny k načasovaniu tvorby opravných 
položiek podľa jednotlivých druhov expozícií (časť 6.6). 

                                                                      
50  Všeobecné zásady Bazilejského výboru pre bankový dohľad o kreditnom riziku a účtovaní 

očakávaných úverových strát (BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit 
losses), zásada č. 1. 

51  Všeobecné zásady Bazilejského výboru pre bankový dohľad o kreditnom riziku a účtovaní 
očakávaných úverových strát (BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit 
losses), zásada č. 2. 

52  Všeobecné zásady Bazilejského výboru pre bankový dohľad o kreditnom riziku a účtovaní 
očakávaných úverových strát (BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit 
losses), odsek 29. 
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• Banky by mali prijať a dodržiavať písomné pravidlá a postupy podrobne 
opisujúce systémy riadenia kreditného rizika a kontrolné mechanizmy 
používané v ich metodikách kreditného rizika.53  

• Úsudok vedenia, odhady, uvážené predpoklady a súvisiaca analýza citlivosti by 
sa mali náležite vykazovať.  

V rámci osvedčených postupov by banky mali odhady zníženia hodnoty pravidelne 
spätne porovnávať so skutočnými stratami. Podľa očakávaní orgánov dohľadu by sa 
tak malo diať aspoň raz za 6 mesiacov. 

Banky by navyše mali pri zvažovaní rozpúšťania/znižovania existujúcich opravných 
položiek zaistiť, aby revidované odhady a predpoklady odrážali súčasné 
hospodárske podmienky a súčasný stav očakávaného hospodárskeho výhľadu.  

Banky by tiež mali brať do úvahy zmluvný záväzok očakávaných peňažných tokov 
ešte predtým, ako budú uvažovať o ich zahrnutí do diskontovaných peňažných 
tokov. 

 

IFRS 9 

Výška opravných položiek, pri individuálnom i skupinovom odhadovaní, závisí od 
predpokladaných budúcich udalostí a makroekonomických faktorov, napr. odhadov 
HDP, miery nezamestnanosti a hodnoty kolaterálu. Tieto odhady by mali vychádzať 
zo všetkých relevantných a preukázateľných informácií vrátane prognóz. Subjekty by 
mali dokumentovať všetky hlavné predpoklady vrátane zdôvodnenia ich 
primeranosti. 

 

Odpisy 

Subjekty sú povinné určiť svoje pravidlá odpisovania problémových úverov na 
základe vnútorných a vonkajších faktorov. Orgány dohľadu od všetkých bánk (po 
zohľadnení zásady úmernosti) očakávajú jasne definované pravidlá odpisovania 
problémových úverov schválené riadiacim orgánom. Príslušná dokumentácia by 
mala byť na požiadanie sprístupnená orgánu dohľadu.  

Banky by mali zabezpečiť prijatie interných opatrení na prevenciu rizika arbitráže pri 
výpočte krytia opravných položiek v dôsledku odpisovania problémových úverov. 
Odpisy by sa mali realizovať predovšetkým vtedy, ak sú odôvodnené 
nevymožiteľnosťou expozície v súlade s internými pravidlami odpisovania, a nie 

                                                                      
53  Všeobecné zásady Bazilejského výboru pre bankový dohľad o kreditnom riziku a účtovaní 

očakávaných úverových strát (BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit 
losses), odsek 31. 
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samoúčelne na dosiahnutie určitej úrovne problémových úverov v hrubom vyjadrení 
alebo na zachovanie určitej miery krytia. 

6.7.2 Interná dokumentácia 

Tvorba opravných položiek 

Banky by mali viesť internú dokumentáciu, ktorú by mali na požiadanie sprístupniť 
orgánom dohľadu. Táto dokumentácia by mala obsahovať:  

• kritériá identifikácie úverov na základe individuálneho hodnotenia, 

• pravidlá zoskupovania expozícií s podobným profilom kreditného rizika, bez 
ohľadu na významnosť, vrátane údajov svedčiacich o podobných znakoch 
expozícií, 

• podrobné informácie o vstupoch, výpočte a výstupoch v každej kategórii 
a prijatých predpokladoch za každú skupinu úverov,  

• odôvodnenie prijatých predpokladov pri výpočte zníženia hodnoty,  

• výsledky overenia predpokladov v porovnaní so skutočnými stratami,  

• pravidlá a postupy banky pri určovaní, monitorovaní a posudzovaní prijatých 
predpokladov, 

• zistenia a výsledky tvorby skupinových opravných položiek, 

• podklady ku všetkým zohľadneným faktorom, ktoré majú vplyv na historické 
údaje o stratách, 

• podrobné informácie o empirickom úsudku uplatnenom pri úprave 
pozorovateľných údajov pre skupinu finančných aktív na zohľadnenie 
aktuálnych okolností.54  

Odpisy 

Banky by mali interne dokumentovať a oznamovať svoje pravidlá odpisovania 
vrátane ukazovateľov použitých na hodnotenie očakávanej návratnosti. Zároveň by 
mali poskytovať podrobné informácie o odpísaných finančných aktívach, ktoré sú 
však stále v procese vymáhania.  

                                                                      
54  IAS 39, odsek 62. 
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V záujme plnej transparentnosti odpisovania by banky mali viesť podrobné záznamy 
o všetkých odpisoch problémových úverov na základe jednotlivých portfólií, pričom 
tieto údaje by mali byť na požiadanie sprístupnené orgánom dohľadu.  

Informačné databázy 

Banky by mali disponovať databázami, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky.  

• Hĺbka a šírka, t. j. pokrytie všetkých významných rizikových faktorov. To by 
malo okrem iného umožňovať zoskupovanie expozícií na základe spoločných 
faktorov, napr. inštitucionálneho sektora dlžníka, účelu transakcie 
a geografickej polohy dlžníka, a tým aj agregátnu analýzu expozícií subjektu 
voči jednotlivým významných rizikovým faktorom.  

• Presnosť, integrita, spoľahlivosť a včasnosť údajov.  

• Konzistentnosť. Údaje by mali pochádzať z bežných informačných zdrojov 
a vychádzať z jednotných definícií konceptov používaných v riadení kreditného 
rizika.  

• Možnosť určenia pôvodu informácií.  

Interné kontrolné útvary subjektu (napr. oddelenie interného auditu alebo riadenia 
rizík) by mali preverovať, či ich databázy nepretržite spĺňajú podmienky stanovené 
internými pravidlami a predovšetkým požiadavky uvedené vyššie.  

Banky by mali uplatňovať postupy na integráciu informácií vedených v ich 
databázach do riadiaceho procesu, aby príslušné správy a ďalšia dokumentácia 
(pravidelná či jednorazová) relevantné pre rozhodovanie na viacerých úrovniach 
vedenia (vrátane riadiaceho orgánu) vychádzali z aktuálnych, úplných 
a konzistentných informácií.  

Banky by mali stanoviť a dokumentovať pravidelné postupy preverovania 
spoľahlivosti a konzistentnosti svojej databázovej klasifikácie transakcií s výsledkami 
odhadovaných opravných položiek a rezerv v priebehu rôznych fáz cyklu riadenia 
kreditného rizika. Svoje odhady opravných položiek by mali pravidelne spätne 
overovať, pričom by ich presnosť mali hodnotiť na základe porovnania s efektívnymi 
reálnymi stratami z transakcií.  

Metodika a predpoklady použité pri odhadovaní opravných položiek by sa mali 
pravidelne revidovať v záujme zníženia rozdielov medzi odhadovanými a skutočne 
zaznamenanými stratami. O významných zmenách metodiky odhadovania 
opravných položiek by mal rozhodovať riadiaci orgán subjektu. 

V záujme ďalšej podpory by mal subjekt pravidelne uskutočňovať:  

• analýzy citlivosti na zmeny metód, predpokladov, faktorov a parametrov 
použitých na odhadovanie opravných položiek,  
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• porovnania a referenčné hodnotenia na základe všetkých podstatných 
informácií dostupných interne i externe.  

6.8 Vykazovanie na účely dohľadu a zverejňovanie informácií 

Vykazovanie na účely dohľadu 

Banky by mali orgánom dohľadu na ich žiadosť poskytnúť minimálne údaje 
o modeloch, ktoré používajú na výpočet opravných položiek k zníženiu hodnoty 
problémových úverov na skupinovom základe podľa tabuľky 7 v prílohe 7.  

Zverejňovanie informácií 

V záujme lepšieho prehľadu o kvalite úverového portfólia a postupoch riadenia 
kreditného rizika pre používateľov finančných výkazov sa očakáva, že banky budú 
zverejňovať podrobný súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov podľa prílohy 7. 
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7 Oceňovanie nehnuteľného kolaterálu 

7.1 Účel a prehľad 

Skutočnosti zistené v rámci výkonu dohľadu vrátane komplexného 
hodnotenia/hodnotenia kvality aktív, ale i dohľadu na mieste, poukazujú na 
nedostatky v spôsobe, akým banky postupujú pri oceňovaní nehnuteľností, najmä 
pokiaľ ide jeho úplnosť a presnosť.  

V minulosti banky od dlžníkov často nezískavali pravidelné finančné informácie 
a aktualizované ocenenia nehnuteľností na priebežné hodnotenie kvality úverov 
vedených v súvahe a primeranosti kolaterálu. V dôsledku toho nedokázali včas 
registrovať varovné znaky klesajúcej kvality aktív, čo viedlo k poddimenzovaniu 
súvahových opravných položiek na krytie úverových strát.  

Rozsah kapitoly 

Táto kapitola obsahuje očakávania dohľadu a odporúčania týkajúce sa pravidiel, 
postupov a rozsahu vykazovania, ktoré by mali banky zaviesť pri oceňovaní 
nehnuteľného kolaterálu držaného na zabezpečenie problémových úverov.  

V rámci SSM sa od bánk očakáva, že sa budú zásad uvedených v tejto kapitole 
držať a že ich zapracujú do svojich pravidiel, postupov a kontrolných mechanizmov.  

Na účely všeobecných zásad stanovených v tejto kapitole sa za akceptovateľné 
považujú všetky druhy nehnuteľností bez ohľadu na ich akceptovateľnosť v zmysle 
nariadenia CRR.  

Platia články 208 a 229 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.55  

Na začiatku tejto kapitoly sa vymedzujú všeobecné očakávania týkajúce sa riadenia 
(časť 7.2), pokiaľ ide o pravidlá, postupy, monitorovanie a kontrolné mechanizmy, 
ako aj očakávania voči znalcom. V ďalšej časti sa uvádzajú všeobecné zásady, 
pokiaľ ide o frekvenciu (časť 7.3) a metodiku (časť 7.4) oceňovania. Na záver sa táto 
kapitola stručne dotkne aj oceňovania zabavených aktív (časť 7.5). 

                                                                      
55  Predovšetkým odsek 3 článku 208, ktorý stanovuje: „Na monitorovanie hodnoty majetku a oceňovanie 

majetku musia byť splnené tieto požiadavky: a) inštitúcie monitorujú hodnotu majetku v častých 
intervaloch a aspoň raz ročne v prípade nehnuteľného majetku určeného na podnikanie a aspoň raz za 
tri roky v prípade nehnuteľného majetku určeného na bývanie. Inštitúcie musia vykonávať 
monitorovanie častejšie, ak na trhu dochádza k výrazným zmenám podmienok; b) oceňovanie majetku 
sa preskúma, ak informácie dostupné inštitúciám naznačujú, že hodnota majetku v porovnaní so 
všeobecnými trhovými cenami asi podstatne klesla a toto preskúmanie vykoná oceňovateľ, ktorý má 
požadovanú kvalifikáciu, schopnosti a skúsenosti na vykonanie ocenenia a ktorý je nezávislý od 
procesu rozhodovania o poskytnutí úveru. V prípade úverov presahujúcich 3 milióny EUR alebo 5 % 
vlastných zdrojov inštitúcie, oceňovanie majetku preskúma takýto oceňovateľ aspoň každé tri roky.“ 
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7.2 Riadenie, postupy a kontrolné mechanizmy 

7.2.1 Všeobecné pravidlá a postupy 

Banky by mali mať písomne stanovené pravidlá a postupy oceňovania nehnuteľného 
kolaterálu, ktoré sú schválené riadiacim orgánom a spĺňajú kritériá stanovené 
v týchto všeobecných zásadách.  

Dokumenty obsahujúce pravidlá a postupy by mali mať určené osoby zodpovedné 
za ich revíziu a za predkladanie podstatných zmien na schválenie riadiacemu 
orgánu. 

Písomné pravidlá oceňovania kolaterálu by sa mali revidovať najmenej raz za rok. 
Banky by mali zabezpečiť, aby počas procesu revízie boli zistené všetky informačné 
medzery a aby boli prijaté nápravné opatrenia na ich včasné odstránenie. 

Prijaté pravidlá a postupy by mali byť v plnom súlade s vyhlásením o rizikových 
preferenciách banky (risk appetite statement – RAS). 

7.2.2 Monitorovanie a kontrolné mechanizmy 

Očakáva sa, že banky budú pravidelne monitorovať a revidovať znalecké posudky 
spôsobom uvedeným v tejto kapitole.  

Banky by mali vytvoriť a implementovať spoľahlivé interné pravidlá a postupy 
zabezpečovania kvality na overovanie interných a externých ocenení. Hoci sa forma 
tohto procesu môže v závislosti od veľkosti a obchodného modelu bánk líšiť, platia 
nasledujúce všeobecné zásady: 

• procesom zabezpečovania kvality by mal poverený útvar riadenia rizík, ktorý je 
nezávislý od spracovania, monitorovania a schvaľovania úverov, 

• v rámci procesu zabezpečovania kvality by sa mala pravidelne preverovať 
nezávislosť procesu výberu externého znalca, 

• vhodná vzorka interných a externých ocenení by sa mala pravidelne 
porovnávať s trhovými cenami, 

• mali by sa pravidelne uskutočňovať spätné previerky interných i externých 
ocenení, 

• proces zabezpečovania kvality by mal vychádzať z primerane veľkej vzorky. 

Oddelenie interného auditu by malo okrem toho pravidelne kontrolovať 
konzistentnosť a kvalitu pravidiel a postupov oceňovania nehnuteľností, nezávislosť 
procesu výberu znalcov a primeranosť ocenení externých i interných znalcov.  
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Banky by mali zabezpečiť primeranú diverzifikáciu ocenení zadávaných jednotlivým 
znalcom. Po dvoch po sebe idúcich aktualizáciách individuálnych ocenení (podľa 
definície v nasledujúcej časti) tej istej nehnuteľnosti by malo dochádzať k striedaniu 
znalcov (iného interného alebo iného externého znalca). 

Hoci sa časti 7.2.1 a 7.2.2 týkajú kolaterálu použitého na zabezpečenie 
problémových úverov, orgány dohľadu ich budú tiež brať do úvahy ako osvedčený 
postup pri riadení, monitorovaní a preverovaní bezproblémových expozícií. 

7.2.3 Individuálne a indexované ocenenia 

Individuálne ocenenia 

Na účely týchto všeobecných zásad by sa mali banky pri oceňovaní nehnuteľného 
kolaterálu riadiť prinajmenšom nasledujúcimi postupmi:  

• Banky by mali pravidelne monitorovať hodnotu nehnuteľného kolaterálu, 
prinajmenšom v odstupoch predpísaných v článku 208 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013. 

• Za individuálne ocenenia nehnuteľností (vrátane ich aktualizácií) sa považujú 
ocenenia konkrétnych nehnuteľností, ktoré vykonáva znalec na základe 
konkrétnej nehnuteľnosti, a nie na základe indexácie alebo iného 
automatizovaného procesu. Individuálne ocenenia nehnuteľností by sa mali 
vykonávať v súlade s očakávaniami uvedenými v tejto kapitole. 

Indexované ocenenia 

Ocenenia odvodené z indexácie alebo na základe iného automatizovaného procesu 
sa považujú za indexované ocenenia a nepredstavujú precenenie ani individuálne 
ocenenie nehnuteľnosti. Môžu sa však použiť na aktualizáciu ocenenia 
problémových úverov v hrubej hodnote do 300 000 eur, ktoré sú zabezpečené 
nehnuteľným kolaterálom, ak oceňovaný kolaterál použitie takýchto metód pripúšťa.  

Minimálne požiadavky stanovené v článku 208 ods. 3 nariadenia CRR platia 
i naďalej bez ohľadu na uvedený limit pre výnimky.  

Limit pre použitie indexácie nenahrádza ani žiadne platné vnútroštátne požiadavky, 
ktoré pre individuálne ocenenia stanovujú konzervatívnejší limit.  

Pri indexácii sa môžu používať interné i externé indexy, pokiaľ: 

• sa pravidelne revidujú a výsledky revízií sú zdokladované a na požiadanie 
prístupné. Cyklus revízií a požiadavky z hľadiska riadenia by mali byť 
jednoznačne stanovené v dokumente obsahujúcom príslušné pravidlá, 
schválenom riadiacim orgánom, 
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• sú dostatočne podrobné a použitá metodika je adekvátna a primeraná 
príslušnej triede aktív, 

• vychádzajú z dostatočne dlhého časového radu empirických údajov 
(skutočných transakcií s nehnuteľnosťami). 

7.2.4 Znalci 

Všetky ocenenia (vrátane ich aktualizácií) by mali vykonávať nezávislí kvalifikovaní 
interní alebo externí znalci, ktorí disponujú potrebnou kvalifikáciou, odbornými 
schopnosťami a praxou v súlade s článkom 208 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013.  

Banky by mali mať riadne vymenovanú komisiu nezávislých kvalifikovaných 
interných alebo externých znalcov, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá. Výsledky 
činnosti znalcov by mali priebežne vyhodnocovať a na základe toho rozhodovať 
o ich zotrvaní v komisii. 

Banky by mali zabezpečiť, aby externí znalci mali uzavreté primerané poistenie 
zodpovednosti za škody spôsobené výkonom činnosti a adekvátnosť a platnosť 
tohto poistenia by mali každoročne preverovať.  

Banky by mali zaistiť, aby všetci interní a externí znalci a ich najbližší príbuzní spĺňali 
nasledujúce podmienky nezávislosti:  

• znalec nie je zapojený do procesu spracovania úverov, rozhodovania o úveroch 
ani ich schvaľovania,  

• znalec sa neriadi ani nenecháva ovplyvniť úverovou bonitou dlžníka,  

• znalec nemá skutočný ani potenciálny, súčasný ani perspektívny konflikt 
záujmov, pokiaľ ide o výsledok ocenenia,  

• znalec nemá účasť na predmetnej nehnuteľnosti,  

• znalec nie je blízkou osobou vo vzťahu ku kupujúcemu ani predávajúcemu 
nehnuteľnosti, 

• znalec vyhotovuje nestranný, jednoznačný, transparentný a objektívny posudok 
o ocenení,  

• znalec by nemal byť odmeňovaný v závislosti od výsledku ocenenia.  

Kvalifikovaný znalec by mal:  

• mať potrebné odborné znalosti a ukončené aspoň minimálne vzdelanie, ktoré 
sa na výkon takýchto ocenení vyžaduje podľa vnútroštátnych predpisov,  

• mať vhodné technické zručnosti a prax na vyhotovenie posudku,  
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• poznať všetky zákony, nariadenia a normy oceňovania nehnuteľností, ktoré sa 
vzťahujú na znalcov a vyhotovovanie posudkov, a vedieť preukázať svoju 
schopnosť dodržiavať ich,  

• mať potrebné znalosti, pokiaľ ide o predmet ocenenia, príslušný trh 
s nehnuteľnosťami a účel ocenenia. 

V znaleckej komisii by mali byť zastúpené osoby s odbornými znalosťami z rôznych 
oblastí sektora nehnuteľností, ktoré zodpovedajú úverovej činnosti banky a miestu 
úverovania. 

7.3 Frekvencia oceňovania 

Na účely týchto všeobecných zásad by sa mali banky pri revízii a monitorovaní 
ocenenia nehnuteľného kolaterálu riadiť prinajmenšom nasledujúcimi postupmi.  

Bez ohľadu na ustanovenia časti 7.2 by banky mali pravidelne aktualizovať 
individuálne ocenenia kolaterálu za všetky expozície, a to minimálne raz za rok 
v prípade komerčných nehnuteľností a každé tri roky v prípade nehnuteľností 
určených na bývanie.  

Ocenenie nehnuteľného kolaterálu by sa malo aktualizovať individuálne v momente 
zaradenia úveru medzi problémové expozície a následne minimálne raz za rok 
počas trvania tejto klasifikácie. Platí to pre všetky úvery klasifikované ako 
problémové v zmysle kapitoly 5 týchto všeobecných zásad. Jedinou výnimkou 
z požiadavky aktualizácie individuálnych ocenení je, že pri neprekročení konkrétnych 
limitov expozícií (časť 7.2.3) sa aktualizované individuálne ocenenia môžu 
vykonávať pomocou indexácie, ak oceňovaný kolaterál použitie takýchto metód 
pripúšťa.  

V prípade nehnuteľností, ktorých individuálne ocenenie bolo aktualizované za 
posledných 12 mesiacov (v súlade so všetkými platnými zásadami a požiadavkami 
uvedenými v tejto kapitole), sa hodnota nehnuteľnosti môže indexovať až do doby 
revízie zníženia hodnoty. 

V prípade podstatne nepriaznivých zmien na trhu alebo náznakov významného 
poklesu hodnoty individuálneho kolaterálu by mali banky kolaterál preceňovať 
častejšie. 

V rámci svojich pravidiel a postupov oceňovania kolaterálu by preto mali stanoviť 
kritériá, ktorých splnenie predstavuje významný pokles hodnoty kolaterálu. To okrem 
iného znamená kvantitatívne limity pre každý druh kolaterálu stanovené na základe 
empirických údajov a relevantných kvalitatívnych skúseností banky, pričom sa berú 
do úvahy relevantné faktory ako trhové cenové trendy a stanovisko nezávislých 
znalcov.  

Banky by mali mať vhodné informačné postupy a systémy na notifikáciu 
neaktuálnych ocenení a generovanie správ o oceňovaní. 
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7.4 Metodika oceňovania  

7.4.1 Všeobecný spôsob 

Banky by mali mať pre jednotlivé druhy kolaterálu určený spôsob oceňovania, ktorý 
je adekvátny a primeraný príslušnej triede aktív.  

Všetok nehnuteľný kolaterál by sa mal oceňovať na základe trhovej ceny alebo 
hodnoty poskytovaného hypotekárneho financovania podľa článku 229 nariadenia 
CRR. Trhová hodnota je odhadovaná cena, za ktorú by sa mala pohľadávka, resp. 
záväzok ku dňu ocenenia predať v rámci dobrovoľnej transakcie uskutočnenej na 
základe náležitého marketingu medzi nezávislým kupujúcim a predávajúcim, pričom 
každá strana koná informovane, obozretne a bez donútenia. 

Celkové ocenenia vychádzajúce len z diskontovaných reprodukčných nákladov by 
sa nemali používať. 

V prípade nehnuteľností, ktoré sú zdrojom príjmov, je možné použiť porovnateľné 
trhové hodnoty alebo diskontovaný peňažný tok.  

Pri oceňovaní nehnuteľného kolaterálu by sa mali dodržiavať platné európske 
a medzinárodné normy.56 Prijateľné sú aj národné normy, ak sa riadia podobnými 
zásadami. 

7.4.2 Očakávané budúce peňažné toky  

V súlade so zásadami uvedenými v kapitole 6 o meraní problémových úverov sa 
môžu individuálne odhady opravných položiek na základe diskontácie budúcich 
peňažných tokov vykonávať dvomi základnými spôsobmi:  

• na základe „perspektívneho“ scenára, pri ktorom dlžník naďalej vykazuje 
prevádzkové peňažné toky použiteľné na splácanie finančného dlhu, ktoré by 
neovplyvnila prípadná realizácia kolaterálu, 

• na základe „neperspektívneho“ scenára, kde prevádzkové peňažné toky dlžníka 
zanikajú a dochádza k realizácii kolaterálu. 

V perspektívnom scenári sú vzhľadom na skutočnosť, že odhad opravných položiek 
vychádza z predpokladu pokračovania prevádzkových peňažných tokov dlžníka 
vrátane peňažných tokov z realizácie kolaterálu, podmienkou tvorby odhadov 
aktuálne a spoľahlivé informácie o peňažných tokoch. Podrobnejšie informácie sa 
nachádzajú v kapitole 6 o meraní problémových úverov, ktorá koncept 
perspektívneho scenára rozvádza podrobnejšie. 

                                                                      
56  Medzi tieto normy patria Európske štandardy oceňovania (EVS-2016 – Modrá kniha) a štandardy Royal 

Institute of Chartered Surveyors (RICS). 
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7.4.3 Neperspektívny scenár 

V neperspektívnom scenári by sa mali budúce príjmy z realizácie kolaterálu 
upravovať na základe primeraných nákladov likvidácie a zrážky z trhovej ceny na 
voľnom trhu (open market value – OMV).  

Náklady likvidácie/predaja 

Za náklady likvidácie sa považujú záporné peňažné toky (výdavky) vzniknuté počas 
realizácie a predaja kolaterálu, ktoré zahŕňajú:  

• všetky príslušné právne náklady,  

• predajné, daňové a iné náklady,  

• všetky dodatočné náklady držby, ktoré banke vznikajú pri prevzatí a predaji 
kolaterálu,  

• všetky peňažné príjmy do dňa likvidácie. 

Popri uvedených nákladoch likvidácie by sa mala z aktualizovaného ocenenia 
spomenutého vyššie v príslušných prípadoch uplatniť zrážka trhovej ceny. 

Cena nehnuteľnosti (OMV) v čase likvidácie by mala vyjadrovať aktuálne 
a očakávané trhové podmienky.  

Zahrnuté by mali byť aj prípadne relevantné faktory týkajúce sa času do predaja na 
základe vnútroštátneho právneho rámca pre predaj hypotekárnych nehnuteľností, 
a to najmä v prípade zdĺhavých právnych konaní.  

Realizácia kolaterálu môže využívať konsenzuálne i nekonsenzuálne (nútené) 
likvidačné stratégie.  

Rozsah/výška uvedených likvidačných nákladov by mala priamo závisieť od spôsobu 
realizácie kolaterálu, t. j. konsenzuálneho alebo nekonsenzuálneho.  

Zrážky z trhovej ceny 

Zrážky z trhovej ceny uplatňované na cenu nehnuteľnosti (OMV v čase likvidácie) 
alebo na reálne hodnoty odvodené na základe modelov reálnej hodnoty sú 
relevantné z nasledujúcich ekonomických dôvodov: podľa empirických údajov 
a skúseností z praxe platí medzi frekvenciou zlyhaní a hodnotou kolaterálu nepriama 
úmernosť. Okrem toho trhová likvidita spravidla klesá, ak sú banky nútené realizovať 
kolaterál v početných prípadoch, a v čase vysokých mier zlyhania sú často 
vystavené kapitálovým tlakom na urýchlenie likvidácie kolaterálu i za cenu 
nevýhodných predajných cien. Uplatňovanie zrážky nie je prejavom svojvoľného 
konzervatívneho postoja, ale odrazom ekonomickej reality prognózovania 
peňažných tokov. Zrážka z trhovej ceny by preto mala odrážať likviditu trhu 
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a stratégiu likvidácie. Nemala by vychádzať z podmienok núdzového predaja, pokiaľ 
očakávaná likvidačná stratégia s núdzovým odpredajom nepočíta. 

Podľa orgánov dohľadu by mali banky na účely IAS 39 a IFRS 9 uplatňovať 
primerané zrážky z trhovej ceny pri výpočte regulačného kapitálu i pri riadení rizík. 
Zrážka z trhovej ceny môže byť takmer nulová v prípade vysoko likvidných 
a neproblematických druhov kolaterálu, ktoré netrpia žiadnymi významnými rizikami 
korelácie. Pri predaji kolaterálu formou dražby by mala zrážka predstavovať 
minimálne 10 %. 

Všetky banky by si mali vytvoriť vlastné predpoklady týkajúce sa likvidačných 
nákladov a zrážok z trhovej ceny na základe empirických pozorovaní. V prípade 
nedostatku empirických údajov by mali byť predpokladané zrážky dostatočne 
konzervatívne a mali byť vychádzať prinajmenšom z likvidity, časového priebehu a z 
kvality/aktuálnosti znaleckého posudku. Ak banka čelí nefunkčnému trhu 
nehnuteľností a pokiaľ v minulosti predala len malý počet nehnuteľností alebo ak jej 
skúsenosti s predajom je nutné považovať za nedostatočné, mala by sa uplatňovať 
konzervatívnejšia zrážka. 

Príklad výpočtu očakávaných budúcich peňažných tokov  

Nižšie je uvedený príklad uplatňovania nákladov likvidácie/predaja a zrážky z trhovej 
ceny. Z príkladu zároveň vidieť, že popri zrážke z trhovej ceny a nákladoch likvidácie 
môžu čistú súčasnú hodnotu kolaterálu výrazne redukovať napríklad i náklady držby 
a ďalšie zrážky (najmä pri dlhej dobe do predaja). 

Príklad 

10 % zrážka z trhovej ceny 

Doba do likvidácie/predaja: 5 rokov 

Predajné náklady (vrátane daní a iných nákladov): 10 % 

Náklady držby: 5 % 

Efektívna úroková sadzba: 5 % 

 T=0 T=1 T=2 T=3 T=4 T=5 

Hrubá hodnota úveru  300 €           

Ocenenie kolaterálu na základe cien na voľnom trhu        200 €  

Zrážka z trhovej ceny       -20 € 

Predajné náklady      -18 €  

Náklady držby   -10 €  -10 €  -10 €  -10 €  -10 €  

Očakávané budúce peňažné toky   -10 € -10 €  -10 €  -10 €  152 € 

Súčasná hodnota kolaterálu 84 €       
Zníženie hodnoty 216 €      
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Ďalšie aspekty odhadovania peňažných tokov z likvidácie 
nehnuteľného kolaterálu 

Pri odhadovaní peňažných tokov z likvidácie nehnuteľného kolaterálu by sa banky 
mali opierať o reálne predpoklady. Úverové inštitúcie by okrem toho mali venovať 
pozornosť požiadavkám na oceňovanie peňažných tokov stanoveným v IFRS 13 
o meraní reálnej hodnoty. Finančné inštitúcie by mali dodržiavať predovšetkým 
nasledujúce požiadavky.  

• Určovať predpokladaný čas predaja na základe súčasných a očakávaných 
trhových podmienok a vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa 
odpredaja nehnuteľností zaťažených hypotékou. 

• Zabezpečiť, aby cena nehnuteľnosti použitá na odhadnutie trhovej hodnoty 
nehnuteľného kolaterálu v čase likvidácie nebola optimistickejšia než prognózy 
medzinárodných organizácií a nespôsobila tým nadhodnotenie súčasných 
trhových podmienok. 

• Nepredpokladať, že príjmy z nehnuteľného kolaterálu budú v porovnaní so 
súčasnou cenovou hladinou vyššie, pokiaľ takýto nárast nevyplýva 
z existujúceho zmluvného dojednania. Pri počítaní peňažných tokov by okrem 
toho bežné príjmy z nehnuteľností mali byť upravené tak, aby zohľadňovali 
očakávané hospodárske podmienky. V čase recesie sprevádzanej rastúcim 
počtom neprenajatých priestorov, a tým aj tlakom na znižovanie nájomného, 
napríklad nemusí byť správne prognózovať príjmy z nájomného na konštantnej 
úrovni.  

• Stratégia „držby“ nehnuteľností je neprípustná. Pod stratégiou držby sa myslí 
vedenie aktíva v hodnote presahujúcej trhovú hodnotu v očakávaní jeho 
predaja po oživení trhu.  

Pri používaní hodnoty kolaterálu v rámci odhadovania návratnosti expozície je 
potrebné zdokumentovať minimálne nasledujúce skutočnosti:  

• spôsob určenia hodnoty vrátane posudkov, oceňovacích predpokladov 
a výpočtov,  

• dôvod prípadných korekcií ocenenia,  

• určenie prípadných nákladov predaja,  

• informácie o odborných znalostiach a nezávislosti znalca,  

• predpokladaný termín návratnosti. 

Ak sa návratnosť expozície posudzuje na základe pozorovateľnej trhovej ceny, 
súčasťou úverovej dokumentácie by mali byť údaje o výške, zdroji a dátume použitej 
pozorovateľnej trhovej ceny. 

Banky by mali vedieť svoje predpoklady odôvodniť a na požiadanie príslušným 
orgánom poskytnúť podrobnosti o trhovej hodnote nehnuteľnosti, zrážke z trhovej 



Všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov − Oceňovanie 
nehnuteľného kolaterálu 101 

ceny, právnych a predajných nákladoch a horizonte likvidácie. Banky by svoje 
predpoklady mali vedieť plne odôvodniť, kvalitatívne i kvantitatívne, a objasniť 
dôvody svojich očakávaní na základe minulých a súčasných skúseností. 

Spätné overovanie  

Banky by mali prostredníctvom spätného overovania preukázať, že ich použité 
predpoklady sú primerané a podložené získanými skúsenosťami. V tomto smere by 
banky mali svoje predchádzajúce ocenenia objektov (posledné ocenenie pred 
zaradením medzi problémové) pravidelne spätne overovať na základe skutočne 
dosiahnutých výsledkov predaja (čistej predajnej ceny kolaterálu). V závislosti od 
veľkosti a svojho obchodného modelu by mali banky v rámci spätného overovania 
rozlišovať rôzne typy objektov (napr. rodinné domy, byty, skladové priestory), modely 
a postupy ocenenia, druh predaja (dobrovoľný/nútený) a regióny. Výsledky spätných 
previerok by sa mali použiť na určovanie zrážok z ocenení kolaterálu, ktorým sú 
zabezpečené expozície zostávajúce v súvahe. Banky, ktoré používajú prístup 
založený na interných ratingoch, môžu zrážky určovať i na základe krytých LGD. 

Požiadavky na kolaterálové informačné databázy  

Banky by mali viesť databázy transakcií, ktoré umožňujú správne hodnotenie, 
monitorovanie a riadenie kreditného rizika a zostavovanie správ a ďalšej aktuálnej 
a komplexnej dokumentácie určenej pre vedenie, ako aj na účely informovania 
tretích strán, či odpovedania na žiadosti orgánov dohľadu. Databázy by mali spĺňať 
predovšetkým nasledujúce požiadavky:  

• hĺbka a šírka, t. j. pokrytie všetkých významných rizikových faktorov, 

• presnosť, integrita, spoľahlivosť a aktuálnosť údajov, 

• konzistentnosť – údaje by mali pochádzať z bežných informačných zdrojov 
a vychádzať z jednotných definícií konceptov používaných v riadení kreditného 
rizika, 

• možnosť určenia pôvodu informácií.  

Databázy by mali obsahovať všetky relevantné informácie o nehnuteľnostiach 
a ďalšom kolateráli použitom v transakciách bánk a o väzbách kolaterálu na 
konkrétne transakcie. 
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7.5 Oceňovanie zabavených aktív57  

Bankám sa dôrazne odporúča klasifikovať zabavené nehnuteľné aktíva ako nebežné 
aktíva určené na predaj podľa IFRS 5.58 Z tohto spôsobu účtovania vyplýva, že 
vedenie banky by malo schváliť individuálny plán na predaj aktíva v krátkom 
časovom horizonte (spravidla do jedného roka) a viesť aktívnu predajnú politiku 
(IFRS 5.8), t. j. zameriavať sa na návratnosť. 

Za tohto predpokladu by sa prijaté zabavené aktíva mali oceňovať v nižšej 
z nasledujúcich hodnôt: 

• vo výške uplatnených finančných aktív, pričom s aktívom zabaveným alebo 
prijatým na splatenie dlhu by sa malo nakladať ako s kolaterálom,  

• v reálnej hodnote prevzatého aktíva zníženej o predajné náklady. 

V prípade, že reálna hodnota nie je stanovená na základe aktívneho trhu, ale na 
základe oceňovacej techniky (druhá alebo tretia úroveň), môžu byť potrebné určité 
korekcie na základe nasledujúcich faktorov: 

• Stav alebo poloha aktív. Súčasťou odhadu reálnej hodnoty by mali byť riziká 
a neistoty spojené s predmetným aktívom. 

• Objem a úroveň aktivity na trhu s danými aktívami. Súčasťou oceňovania by 
mali byť predchádzajúce skúsenosti banky s realizáciou kolaterálu a rozdiely 
medzi výsledkami oceňovania kolaterálu a konečným výťažkom z jeho predaja. 
Predpoklady použité pri meraní tejto korekcie je možné dokumentovať a na 
požiadanie sprístupniť orgánom dohľadu. Do úvahy je možné brať i zrážky 
z dôvodu nelikvidnosti. 

V zriedkavých prípadoch banky nadobúdajú nedokončené budovy, ktoré sa pred 
predajom rozhodnú dostavať. V takých prípadoch by banky mali preukázať účelnosť 
takejto stratégie, pričom súvisiace náklady by nemali presahovať reálnu hodnotu 
zníženú o náklady na dostavbu a predaj aktíva a primerané zrážky z dôvodu 
nelikvidnosti. Zabavovanie nehnuteľností je výlučne dôsledkom poskytovania úverov, 
ktoré následne zlyhali, a nie prejavom realitnej investičnej stratégie v zmysle IAS 40. 
Znakom takejto investičnej stratégie nie sú ani ťažkosti bánk s predajom zabavených 
nehnuteľností. Bankám sa preto dôrazne odporúča v takých prípadoch neuplatňovať 
IAS 40, ale IFRS 5 ako bolo uvedené na začiatku tejto časti. 

Dlhá doba držby zabavených aktív je dôkazom ťažkostí s ich predajom, napr. 
v dôsledku nelikvidnosti trhu. V prípade, že zabavené aktívum prekročí priemernú 
dobu držby podobných aktív s aktívnou predajnou politikou, by banky mali revidovať 
zrážku z dôvodu nelikvidnosti uplatnenú v uvedenom procese oceňovania 
a zodpovedajúcim spôsobom ju zvýšiť. Za týchto okolností by banky nemali 
rozpúšťať/stornovať existujúce akumulované zníženie hodnoty aktív, pretože ich 
                                                                      
57  Definícia zabavených aktív používaná v týchto všeobecných zásadách je uvedená v prílohe 1. 
58  V rámci IFRS existuje viacero spôsobov oceňovania zabavených aktív (IAS 2, IAS 16, IAS 40 a IFRS 

5). Orgány dohľadu však z uvedených dôvodov bankám dôrazne odporúčajú používať IFRS 5.  
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predĺžená prítomnosť v súvahe svedčí o neschopnosti banky aktíva predať pri 
vyššom ocenení. 

Frekvencia oceňovania zabavených aktív a príslušné postupy sú zosúladené 
s účtovaním nehnuteľného majetku podľa časti 7.3 a 7.2.2.  

7.6 Vykazovanie na účely dohľadu a zverejňovanie informácií 

Očakávania orgánov dohľadu týkajúce sa zverejňovania informácií o kolateráli sú 
uvedené v prílohe 7.  
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Príloha 1  
Zoznam pojmov 

Skratka/pojem Definícia Odkaz 

BCBS (Bazilejský výbor pre 
bankový dohľad – Basel 
Committee on Banking 
Supervision) 

Výbor Banky pre medzinárodné zúčtovanie, ktorý slúži ako fórum na pravidelnú spoluprácu 
v záležitostiach bankového dohľadu. Jeho cieľom je prehlbovať pochopenie hlavných otázok 
dohľadu a zvyšovať kvalitu bankového dohľadu vo svete. 

Najdôležitejšie regulačné rámce sú známe pod označením Bazilej II a Bazilej III. Členmi 
Bazilejského výboru sú centrálne banky a orgány dohľadu z rôznych krajín. 

https://www.bis.org/bcbs 

CRD IV (smernica 
o kapitálových požiadavkách 
– Capital Requirements 
Directive)  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti 
úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými 
spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES 
a 2006/49/ES. Jej znenie sa vzťahuje na EHS. 

Oficiálne znenie CRD IV  

CRR (nariadenie 
o kapitálových požiadavkách 
– Capital Requirements 
Regulation) 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene 
nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Jeho znenie sa vzťahuje na Európsky hospodársky priestor 
(EHS). 

Oficiálne znenie CRR 

EBITDA (výnosy pred 
úhradou úrokov, zdanením, 
odpismi a amortizáciou) 

Užitočný ukazovateľ na porovnávanie príjmov spoločností s rôznou kapitálovou štruktúrou. 
Umožňuje jednoducho porovnávať spoločnosti s výrazným objemom fixných aktív, 
napr. výrobné podniky, a spoločnosti s vysokým objemom odpisov alebo značným objemom 
nehmotných aktív, ktoré vedú k vysokým odpisom. Pre veriteľov spoločnosti je užitočným 
ukazovateľom príjmov použiteľných na úrokové splátky. 

 

EWI (ukazovatele včasného 
varovania – early warning 
indicators) 

Kvantitatívne alebo kvalitatívne ukazovatele založené na kvalite aktív, kapitáli, likvidite, 
ziskovosti a trhových a makroekonomických parametroch. V rámci riadenia rizík môže 
inštitúcia na informovanie vedenia inštitúcie o možnosti vzniku problematickej situácie 
(„červenej udalosti“) používať progresívne meranie („semafor“) alebo EWI. 

 

Expozície na monitorovacom 
zozname 

Expozície vykazujúce známky nedávneho zvýšenia kreditného rizika, ktoré sú predmetom 
sprísneného monitorovania a kontroly zo strany banky. 

 

FTE (ekvivalent plného 
úväzku/zamestnanec) 

Jednotka získaná porovnaním priemerného počtu odpracovaných hodín zamestnanca 
s priemerným počtom hodín zamestnanca na plný pracovný úväzok. Osoba s plným 
úväzkom sa tak počíta ako jedna FTE, osobe s čiastočným úväzkom sa priraďuje pomerná 
hodnota na základe počtu odpracovaných hodín.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Full-
time_equivalent_(FTE)  

HDP (hrubý domáci produkt) Štandardný ukazovateľ hodnoty tovarov a služieb vytvorených danou krajinou za určité 
obdobie po odpočítaní hodnoty dovozu. 

https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-
gdp.htm 

Hodnotenie kvality aktív Hodnotenie uskutočnené orgánmi bankového dohľadu s cieľom zvýšiť transparentnosť 
bankových expozícií vrátane primeranosti oceňovania aktív a kolaterálu a súvisiacich 
opravných položiek. 

Výsledky hodnotenia kvality aktív uskutočneného 
ECB v roku 2014 a 2015 

IAS (Medzinárodné účtovné 
štandardy – International 
Accounting Standards) 

Pravidlá stanovené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting 
Standards Board – IASB) – nezávislým orgánom zloženým z medzinárodných odborníkov 
z oblasti účtovníctva. Hlavným účelom štandardov je presadzovať kvalitu, transparentnosť 
a porovnateľnosť – i na medzinárodnej úrovni – finančných výkazov rôznych podnikov, 
resp. toho istého podniku za rôzne účtovné obdobia. Verejne obchodované podniky so 
sídlom v EÚ sú na základe nariadenia (EÚ) 1606/2002 povinné zostavovať konsolidované 
finančné výkazy v súlade s IAS. Vzhľadom na to, že IASB je medzinárodné združenie 
zriadené podľa súkromného práva, jeho štandardy nemôžu byť bezprostredne právne 
záväzné. Predtým, než sa stane právne záväzným na úrovni EÚ alebo v ďalších krajinách, 
preto každý štandard musí prejsť procesom uznania. Do 1. apríla 2001 sa tento orgán 
nazýval Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards 
Committee – IASC) a pravidlá, ktoré vydával, sa označovali ako Medzinárodné účtovné 
štandardy (IAS). Tieto pravidlá platia i naďalej a stále sa označujú rovnako. Všetky pravidlá 
vydané po uvedenom dátume sa nazývajú Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 
(International Financial Reporting Standards – IFRS). 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 

ICAAP (interný proces 
hodnotenia kapitálovej 
primeranosti – internal capital 
adequacy assessment 
process) 

Stratégie a postupy priebežného hodnotenia a udržiavania výšky, druhov a rozdelenia 
interného kapitálu, ktorý banky považujú za primeraný na zabezpečenie povahy a úrovne 
rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené. Tieto stratégie a postupy podliehajú 
pravidelnej internej revízii, aby boli nepretržite úplné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti 
činností príslušnej inštitúcie. Viac informácií je v článku 73 smernice 2013/36/EÚ, ktorý od 
inštitúcií vyžaduje zavedenie spoľahlivého, účinného a komplexného procesu ICAAP. 

Oficiálne znenie smernice 2013/36/EÚ – CRD IV 

IFRS (Medzinárodné 
štandardy finančného 
výkazníctva – International 
Financial Reporting 
Standards) 

Súbor medzinárodných účtovných štandardov, ktorý stanovuje spôsob vykazovania 
konkrétnych druhov transakcií a ďalších udalostí vo finančných výkazoch. Súvisiace 
informácie sú aj pod heslom IAS (Medzinárodné účtovné štandardy) vyššie. 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 

KPI (hlavný výkonnostný 
ukazovateľ – key performance 

Ukazovatele, ktoré vedeniu banky, resp. orgánu dohľadu umožňujú hodnotiť výsledky 
činnosti inštitúcie.  

 

https://www.bis.org/bcbs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32013L0036
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
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indicator)  

LGD (strata v prípade 
zlyhania – loss given default) 

„Strata v prípade zlyhania“ alebo „LGD“ je pomer straty z expozície z dôvodu zlyhania 
protistrany k zostatku expozície v momente zlyhania. 

„Strata“ je hospodárska strata vrátane významných diskontných účinkov a významných 
priamych a nepriamych nákladov spojených s vymáhaním nástroja. 

Článok 4 ods. 1 bod 55 a článok 5 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) 575/2013 

LLP (opravná položka na 
krytie úverových strát – loan 
loss provision) 

Zníženie účtovnej hodnoty aktíva zodpovedajúce poklesu jeho úverovej bonity.   

LTV (pomer výšky úveru 
k hodnote kolaterálu – loan to 
value) 

Koeficient používaný v hypotekárnom financovaní na vyjadrenie hodnoty úveru v pomere 
k hodnote založenej nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom. 

 

Miera nápravy Percento úverov s pôvodne omeškanými splátkami, ktoré po reštrukturalizácii nie sú 
v omeškaní. 

 

MIS (riadiace informačné 
systémy) 

Informačné systémy na účely riadenia rizík používané na zhromažďovanie a vykazovanie 
relevantných údajov na úrovni obchodných útvarov a celej banky.  

Viac informácií v dokumente BIS Principles for 
effective risk data aggregation and risk reporting  

MMF (Medzinárodný menový 
fond) 

Medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovať stabilitu medzinárodného 
menového systému – systému výmenných kurzov a medzinárodných platieb, ktoré krajinám 
(a ich občanom) umožňujú uskutočňovať vzájomné transakcie. V roku 2012 bol mandát MMF 
rozšírený o všetky makroekonomické otázky a otázky finančného trhu s dosahom na svetovú 
stabilitu. Jeho členom je 186 krajín. 

http://www.imf.org 

NPA (problémové aktíva – 
non-performing assets) 

NPE plus zabavené aktíva  

NPE (problémové expozície – 
non-performing exposures) 

Expozície (úvery, dlhové cenné papiere, podsúvahové položky) neurčené na účely 
obchodovania, ktoré spĺňajú jedno alebo obidve nasledujúce kritériá: 

a) významné expozície viac než 90 dní po splatnosti, 

b) dlžník na základe hodnotenia pravdepodobne nesplatí svoje záväzky v plnej výške bez 
realizácie kolaterálu, bez ohľadu na existenciu akejkoľvek splátky po splatnosti alebo počtu 
dní po splatnosti. 

Medzi problémové expozície patria zlyhané expozície a expozície so zníženou hodnotou. 
Celkové NPE sú súčtom problémových úverov, problémových dlhových cenných papierov 
a problémových podsúvahových položiek. Viac informácií vo vykonávacom technickom 
predpise EBA o vykazovaní expozícií s upravenými podmienkami splácania a problémových 
expozícií na účely dohľadu (EBA Implementing Technical Standard (ITS) on Supervisory 
Reporting (Forbearance and non-performing exposures)).  

EBA Implementing Technical Standard (ITS) on 
Supervisory Reporting (Forbearance and non-
performing exposures) 

NPL (problémové úvery – 
non-performing loans) 

Úvery neurčené na obchodovanie, ktoré spĺňajú jedno alebo obidve nasledujúce kritériá: 

a) významné úvery viac než 90 dní po splatnosti, 

b) dlžník na základe hodnotenia pravdepodobne nesplatí svoje záväzky v plnej výške bez 
realizácie kolaterálu, bez ohľadu na existenciu akejkoľvek splátky po splatnosti alebo počtu 
dní po splatnosti. 

Medzi problémové úvery patria zlyhané úvery a úvery so zníženou hodnotou. NPL sú 
podmnožinou NPE. Viac informácií vo vykonávacom technickom predpise EBA o vykazovaní 
expozícií s upravenými podmienkami splácania a problémových expozícií na účely dohľadu 
(EBA Implementing Technical Standard (ITS) on Supervisory Reporting (Forbearance and 
non-performing exposures)). 

V tejto súvislosti však treba poznamenať, že v týchto všeobecných zásadách sa spravidla 
používa pojem NPL, ktorý je zavedeným termínom v rámci každodennej interakcie medzi 
bankami a orgánmi dohľadu. Z technického hľadiska sa však všeobecné zásady vzťahujú na 
všetky problémové expozície (NPE) v zmysle definície EBA i na zabavené aktíva. Čiastočne 
sa týkajú i bezproblémových expozícií so zvýšeným rizikom reklasifikácie na problémové, 
ako napr. expozície na monitorovacom zozname a bezproblémové expozície s upravenými 
podmienkami splácania. 

EBA Implementing Technical Standard (ITS) on 
Supervisory Reporting (Forbearance and non-
performing exposures) 

NPV (čistá súčasná hodnota – 
net present value)  

Nominálna hodnota zostatku expozície znížená o súčet všetkých budúcich záväzkov dlhovej 
služby (úrokov a istiny) v rámci existujúceho dlhu diskontovaných úrokovou mierou, ktorá sa 
líši od zmluvnej úrokovej sadzby. 

 

Očakávaná strata „Očakávaná strata“ je pomer očakávanej straty z expozície v prípade potenciálneho zlyhania 
protistrany alebo zníženia kvality počas obdobia jedného roka k nesplatenej sume 
v momente zlyhania. 

„Expozícia“ je aktívum alebo podsúvahová položka. 

„Strata“ je hospodárska strata vrátane významných diskontných účinkov a významných 
priamych a nepriamych nákladov spojených s vymáhaním nástroja. 

Článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 575/2013 

OMV (ocenenie na základe 
voľného trhu – open market 
valuation) 

Cena, za ktorú by sa aktívum predalo za konkurenčných podmienok formou dražby. OMV sa 
používa ako synonymum trhovej hodnoty. 

https://www.ivsc.org/  

PD (pravdepodobnosť 
zlyhania – probabilty of 
default) 

„Pravdepodobnosť zlyhania“, resp. „PD“ je pravdepodobnosť zlyhania protistrany v priebehu 
jedného roka. 

Článok 4 ods. 1 bod 54 nariadenia (EÚ) 575/2013 

PE (bezproblémové expozície 
– performing exposures) 

Expozície, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá na zaradenie medzi NPE.  

Plán ozdravenia Dokument vypracovaný úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorý obsahuje 
opatrenia potrebné na konsolidáciu ich finančnej pozície po významnom zhoršení finančnej 
situácie, ako sa vyžaduje v novom rámci EÚ pre prevenciu, riadenie a riešenie kríz. 

Viac informácií v článku 5 ods. 10 smernice 
2014/59/EÚ a v konečnom návrhu regulačných 
technických predpisov EBA o obsahu plánov 

http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf
http://www.imf.org/
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.ivsc.org/
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ozdravenia. 

RAF (rámec rizikových 
preferencií – risk appetite 
framework)  

Celkový spôsob vrátane pravidiel, procesov, kontrolných mechanizmov a systémov, akým sa 
definujú, komunikujú a monitorujú rizikové preferencie. Jeho súčasťou je vyhlásenie 
o rizikových preferenciách, rizikové limity a určenie úloh a povinností osôb zodpovedných za 
dohľad nad realizáciou a monitorovaním RAF. RAF by mal zohľadňovať významné riziká, 
ktorým je finančná inštitúcia vystavená, ako aj jej povesť vo vzťahu k poistencom, 
vkladateľom, investorom a klientom. RAF je zosúladený so stratégiou inštitúcie.  

Publikácia Rady pre finančnú stabilitu „Principles for 
An Effective Risk Appetite Framework“ 

RAS (vyhlásenie o rizikových 
preferenciách – risk appetite 
statement) 

Písomné vyjadrenie celkovej úrovne a druhov rizík, ktoré je inštitúcia ochotná podstúpiť, 
resp. ktorým sa chce vyhnúť na dosiahnutie svojich cieľov podnikania. Jeho súčasťou sú 
kvalitatívne vyhlásenia i kvantitatívne ukazovatele týkajúce sa výnosov, kapitálu, rizikových 
ukazovateľov, likvidity a prípadné ďalšie relevantné ukazovatele. Malo by sa tiež zamerať na 
ťažšie kvantifikovateľné riziká ako napr. reputačné riziká a riziká konania, ako aj na pranie 
špinavých peňazí a neetické praktiky.  

Publikácia Rady pre finančnú stabilitu „Principles for 
An Effective Risk Appetite Framework“ 

Správcovská spoločnosť Účelový subjekt zriadený na sanáciu bankovej súvahy. Úverová inštitúcia môže problémové 
aktíva za určitých podmienok previesť na správcovskú spoločnosť. Správcovské spoločnosti 
sa často označujú ako „zlé banky“. 

 

SSM (jednotný mechanizmus 
dohľadu – Single Supervisory 
Mechanism) 

Pilier bankovej únie EÚ, ktorý je zodpovedný za bankový dohľad. Tvorí ho ECB 
a vnútroštátne orgány dohľadu zúčastnených krajín. Jeho hlavným cieľom je: i) zaisťovať 
bezpečnosť a odolnosť európskeho bankového systému, ii) zvyšovať mieru finančnej 
integrácie a stability a iii) zabezpečovať konzistentný dohľad.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu 

Texaský koeficient Texaský koeficient sa spravidla počíta ako pomer hrubej hodnoty problémových aktív banky 
k súčtu jej hmotného vlastného kapitálu a rezerv na úverové straty. 

 

UTP (pravdepodobnosť 
nesplatenia – unlikeliness to 
pay) 

Viac informácií o prvkoch, ktoré sa považujú za známky pravdepodobnosti nesplatenia, sa 
nachádza v článku 178 ods. 3 nariadenia (EÚ) 575/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013R0575 

Útvary riešenia NPL Špecializované samostatné organizačné jednotky v rámci banky, ktoré sú poverené výlučne 
riešením NPL; môžu byť zapojené do aktivít v rámci krátkodobo omeškaných splátok 
(t. j. expozícií ešte nezaradených medzi NPL) alebo zabavených aktív. 

 

Vypovedané úvery Vypovedané úvery, napr. v kontexte gréckych problémových úverov, sú úvery, pri ktorých 
veriteľ vypovedal zmluvu a výpoveď bola riadne oznámená dlžníkovi. 

 

Významná inštitúcia V zmysle jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) sa za významnú inštitúciu považuje 
banka, ktorá bola zaradená medzi významné a ktorá podlieha priamemu dohľadu Európskej 
centrálnej banky (ECB). Za „významné“ sa považujú nasledujúce inštitúcie: tri najväčšie 
banky v zúčastnenom členskom štáte, banky poberajúce priamu finančnú pomoc v rámci 
Európskeho nástroja finančnej stability (European Financial Stability Facility – 
EFSF)/Európskeho mechanizmu pre stabilitu (European Stability Mechanism – ESM) 
a banky, ktorých celkové aktíva prekračujú 30 mld. € alebo 20 % národného hrubého 
domáceho produktu (s celkovou hodnotou súvahy najmenej 5 mld. €). Vo výnimočných 
prípadoch môže ECB banku označiť za významnú i z titulu jej cezhraničného pôsobenia. 
K 1. januáru 2016 ECB za významné označila 129 bánk, ktorých aktíva tvoria viac než 80 % 
celkových aktív v agregovanej súvahe všetkých dohliadaných úverových inštitúcií. Priamy 
dohľad je svojou povahou mikroprudenciálny, t. j. na úrovni jednotlivých inštitúcií, zatiaľ čo 
„systémovo dôležité inštitúcie“ podliehajú makroprudenciálnemu dohľadu, t. j. na úrovni 
systému. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu 

Zabavené aktíva Na účely týchto všeobecných zásad sa za zabavené aktíva považujú aktíva vedené v súvahe 
úverovej inštitúcie, ktoré boli získané prevzatím kolaterálu alebo uplatnením iných nástrojov 
na zvýšenie kreditnej kvality. Takéto aktíva je možné získať súdnou cestou („zabavené“ 
v striktnom ponímaní), na základe vzájomnej dohody s dlžníkom (swap alebo predaj) alebo 
na základe iného druhu prevodu kolaterálu z dlžníka na veriteľa. Medzi zabavené aktíva 
patria finančné i nefinančné aktíva. Medzi zabavené aktíva patrí všetok získaný kolaterál bez 
ohľadu na účtovnú klasifikáciu (napr. vrátane aktív na vlastné použitie a aktív určených na 
predaj). 

 

Záťažový test Záťažové testy vykonávané orgánmi dohľadu, ktoré orgánom dohľadu, bankám a ďalším 
účastníkom trhu poskytujú jednotný analytický rámec na konzistentné porovnávanie 
a hodnotenie odolnosti bánk voči ekonomickým šokom. 

Záťažový test EBA v rámci celej EÚ v roku 2016 

Záťažový test EBA v roku 2016 – tlačová správa 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32013R0575
https://www.bankingsupervision.europa.eu/
https://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2016-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151105.en.html
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Príloha 2  
Vzor kritérií segmentácie retailových 
problémových úverov 

1. Fyzická alebo právnická osoba 

a) retailoví klienti 

b) živnostníci 

c) malé podniky a slobodné povolania 

d) malé a stredné podniky (prienik s korporátnymi klientmi)  

2. Kategória omeškaných splátok/počet dní po splatnosti (s rastúcou úrovňou 
omeškaných splátok sa zužuje výber možných riešení) 

a) krátkodobo omeškané splátky (viac ako 1 deň a najviac 90 dní po 
splatnosti) 

b) dlhodobo omeškané splátky (viac ako 90 a menej ako 180 dní po 
splatnosti) 

c) jednotka vymáhania dlhu (viac ako 180 dní po splatnosti vrátane súdnych 
konaní [dlžníci, proti ktorým prebehlo alebo prebieha súdne konanie]) 

3. Opätovne reštrukturalizované prípady (reštrukturalizované úvery s omeškanými 
splátkami, ktoré sú známkou pretrvávania ťažkostí so splácaním a/alebo 
zlyhania navrhnutého reštrukturalizačného riešenia) 

a) počet predchádzajúcich reštrukturalizácií  

4. Saldo expozície  

a) vysoká hodnota 

b) nízka hodnota 

c) viaceré expozície 

5. Miera rizika (na základe vlastného hodnotenia banky/skóre správania/interných 
údajov o správaní/transakčnej histórie/kreditného ratingu) Pri klientoch s lepšou 
platobnou históriou je vyššia pravdepodobnosť kladnej odozvy na navrhované 
reštrukturalizačné opatrenia.  

a) veľmi vysoká 

b) vysoká 
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c) stredná 

d) nízka 

6. Na základe správania dlžníka  

a) sezónne splácanie 

b) spolupracuje/nespolupracuje (klienti neochotní spolupracovať by mali byť 
postúpení na vymáhanie dlhu) 

i) počet dodržaných/nedodržaných záväzkov 

ii) počet neúspešných pokusov o telefonický kontakt 

iii) dátum posledného úspešného kontaktu 

7. Účel úveru (podľa produktu) 

a) úver na hlavnú súkromnú nehnuteľnosť na bývanie 

b) úver na vedľajšiu nehnuteľnosť na bývanie/rekreačnú nehnuteľnosť 

c) úver na nákup investičnej nehnuteľnosti/nehnuteľnosti na prenájom 

d) spotrebný úver 

e) kontokorentný úver 

f) lízing 

g) kreditná karta 

h) úvery živnostníkom, mikropodnikom, malým a stredným podnikom  

i) na založenie podnikania: priestory, infraštruktúru, strojové vybavenie, 
renováciu 

ii) prevádzkový kapitál 

8. Mena úveru (euro, švajčiarsky frank, dolár, atď.)  

9. Úroková sadzba úveru (možnosť zníženia úrokovej sadzby v prípade úverov 
s vysokou úrokovou záťažou) 

10. Perspektívnosť klienta (vek, zdravotný stav, druh a priebeh zamestnania, 
vyhliadky zamestnanosti, odborné znalosti, odvetvie)  

11. Krajina bydliska/sídla 

a) rezidenti  

b) nerezidenti  

12. Poloha kolaterálu  
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a) vidiek/mesto  

b) vyhľadávaná lokalita/centrum/predmestie, atď. 

13. Druh kolaterálu 

a) pôda 

i) stavebný pozemok 

ii) orná pôda 

a) budova  

i) dom 

ii) obchod 

iii) továreň 

14. Na základe LTV 

a) V prípade úverov s nízkym koeficientom LTV sa na rozdiel od úverov 
s vysokým LTV môže uprednostňovať predaj kolaterálu. 

15. Náročné prípady (zdravotné ťažkosti, rozchod, rozvod) 

16. Hodnotenie finančných možností dlžníka  

a) môže/nemôže si dovoliť splatenie úveru 

b) príjmy po odpočítaní výdavkov v porovnaní s primeranými životnými 
nákladmi a výškou úverových splátok 

17. Životaschopnosť dlžníka (dlžník je/nie je životaschopný) 
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Príloha 3  
Referenčné hodnoty na monitorovanie 
problémových úverov  

Banky by mali vytvoriť súbor spoľahlivých ukazovateľov na meranie stavu realizácie 
svojej stratégie riešenia problémových úverov a zabavených aktív. V nasledujúcej 
tabuľke je uvedený ilustračný zoznam takýchto ukazovateľov vrátane prvkov 
spomínaných v časti 3.5 týchto všeobecných zásad. 

 

Základné parametre NPL 

Stav a zmena NPE Stav NPE/celkový objem expozícií 

 Stav NPE + zabavené aktíva + splácané NPE s upravenými podmienkami splácania/celkový objem 
expozícií + zabavené aktíva 

 Štvrťročná zmena NPE (+/-) / celkový stav NPE 

 Štvrťročný presun z PE do NPE 

 Štvrťročný presun z bezproblémových expozícií s upravenými podmienkami splácania do NPE 

 Štvrťročný presun z NPE do PE 

 Štvrťročný presun z NPE do bezproblémových expozícií s upravenými podmienkami splácania  

 Štvrťročný presun z bezproblémových expozícií s upravenými podmienkami splácania do PE 

 Štvrťročný presun z PE do bezproblémových expozícií s upravenými podmienkami splácania 

Opravné položky Štvrťročný nárast stavu opravných položiek 

 Štvrťročný objem rozpustených opravných položiek 

 Štvrťročná zmena stavu opravných položiek (+/-)/celkový stav NPE 

 Akumulované celkové opravné položky/celkový stav NPE 

 Podľa kritéria (napr. počtu rokov od zaradenia medzi NPL, zabezpečené/nezabezpečené) 

Rozpočet na krytie strát Celková strata v dôsledku úprav podmienok splácania 

 Celková strata v porovnaní s rozpočtom 

Vymáhanie 

Interné aktivity Počet kontaktov s klientmi za štvrťrok v porovnaní s plánom 

 Počet kontaktov s klientmi vedúcich k dohode o úprave podmienok splácania 

 Počet kontaktov s klientmi vedúcich k peňažným príjmom 

Peňažné príjmy Štvrťročné peňažné príjmy z NPE/celkový stav NPE 

 Štvrťročné peňažné príjmy z úrokov z NPE/celkový stav NPE 

 Štvrťročné peňažné príjmy z kapitálu a poplatkov z NPE/celkový stav NPE 

 Štvrťročné peňažné príjmy z likvidácie nehnuteľností; aj ako percento celkového stavu NPE 

 Štvrťročné peňažné príjmy z likvidácie iných ako nehnuteľných aktív; aj ako percento celkového stavu 
NPE 

 Štvrťročné peňažné príjmy z predaja NPE; aj ako percento celkového stavu NPE 

 Štvrťročné peňažné príjmy z NPE; aj ako percento celkového stavu NPE 

Úpravy podmienok splácania 

Odpustenie dlhu Štvrťročný objem odpustených dlhov 

 Štvrťročný objem odpustených dlhov/špecifické opravné položky 

 Štvrťročný objem odpustených dlhov/celkový stav NPE 

Účtovné odpisy Štvrťročné účtovné odpisy (úplné a čiastočné) 

 Štvrťročné účtovné odpisy (úplné a čiastočné)/špecifické opravné položky 

 Štvrťročné účtovné odpisy (úplné a čiastočné)/celkový stav NPE 
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Úpravy podmienok 
splácania 

Hodnota NPE s momentálne krátkodobo upravenými podmienkami splácania  

 Hodnota NPE s momentálne dlhodobo upravenými podmienkami splácania 

 Hodnota nedávno dohodnutých úprav podmienok splácania podľa charakteristických znakov 
(napr. odklad splátok > 12 mesiacov) 

 Hodnota úverov s momentálne upravenými podmienkami splácania/celkový stav NPE 

 Hodnota PE s momentálne upravenými podmienkami splácania 

 Štvrťročné problémové expozície s upravenými podmienkami splácania/celkový stav NPE 

 Celkové problémové expozície s upravenými podmienkami splácania/celkový stav NPE 

 Hodnota problémových expozícií s upravenými podmienkami splácania, ktoré sú v súčasnosti spojené 
s finančnými ťažkosťami 

Miera opätovného 
zlyhania 

Miera opätovného zlyhania problémových expozícií s upravenými podmienkami splácania 

 Miera opätovného zlyhania bezproblémových expozícií s upravenými podmienkami splácania 

Výmena dlhu za aktíva Štvrťročný objem výmeny dlhu za podielové účasti; aj ako percento celkového stavu NPE 

 Štvrťročný objem výmeny dlhu za aktíva; aj ako percento celkového stavu NPE 

Právne konania 

Právne konania Hodnota a počet úverov, ktoré sú v súčasnosti predmetom právneho konania 

 Hodnota a počet nedávno zabavených aktív 

 Štvrťročná hodnota a počet nových úverov vstupujúcich do právneho konania 

 Štvrťročná hodnota a počet úverov vystupujúcich z právneho konania 

 Priemerná dĺžka nedávno ukončených právnych konaní 

 Priemerná návratnosť (suma) nedávno ukončených právnych konaní (vrátane celkových nákladov) 

 Miera strát z úverov vystupujúcich z právnych konaní 

Položky výkazu ziskov a strát vyplývajúce z NPL 

Úroky z NPL Úrokové výnosy z NPL vykázané vo výkaze ziskov a strát 

 Percento skutočne prijatých úrokových platieb z vykázaných úrokových výnosov z NPL 
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Príloha 4  
Vzor ukazovateľov včasného varovania 
(early warning indicators – EWI) 

 

EWI na úrovni dlžníka z externých zdrojov 

Externé zdroje Nárast dlhu a kolaterálu v iných bankách 

 Klasifikácia omeškania a iná klasifikácia problémových úverov v iných bankách 

 Zlyhanie ručiteľa 

 Dlh evidovaný v (prípadnom) súkromnom úverovom registri 

 Právne konanie 

 Konkurzné konanie 

 Zmeny štruktúry spoločnosti (napr. fúzia, zníženie kapitálu)  

 Externé ratingy a trendy 

 Ďalšie negatívne informácie o hlavných klientoch/protistranách dlžníka/dodávateľoch 

EWI na úrovni dlžníka z interných zdrojov 

Obchodné spoločnosti Negatívny trend interného ratingu 

 Neuhradené šeky 

 Významná zmena likviditného profilu 

 Zadlženosť (napr. pomer vlastného imania k celkovému dlhu menší ako 5 % resp. 10 %) 

 Počet dní po splatnosti 

 Počet mesiacov v kontokorente/nad limitom kontokorentu 

 Zisk pred zdanením/výnosy (napr. pomer nižší ako -1 %) 

 Pokračujúce straty 

 Pokračujúce prekročenie zrážok z komerčných cenných papierov 

 Záporné vlastné zdroje 

 Omeškanie platieb 

 Pokles obratu 

 Krátenie úverových liniek spojených s obchodnými pohľadávkami (napr. medziročná zmena, 
trojmesačný priemer/ročný priemer) 

 Neočakávané krátenie nečerpaných úverových liniek (napr. nečerpaná suma/celkový rozsah linky) 

 Negatívny trend skóre správania 

 Negatívny trend pravdepodobnosti zlyhania a/alebo interného ratingu 

Fyzické osoby Splátka hypotekárneho úveru > x násobok zostatku na účtoch 

 Počet dní po splatnosti hypotekárnych a spotrebiteľských úverov 

 Pokles zostatku na účtoch o viac ako 95 % za posledných 6 mesiacov 

 Priemerný celkový zostatok na účte nižší ako 0,05 % celkového zostatku dlhu 

 Úvery s upravenými podmienkami splácania 

 Národnosť a príslušné historické miery strát 

 Pokles mzdových príjmov za posledné 3 mesiace 

 Nezamestnanosť 

 Krátkodobo omeškané splátky (napr. 5 – 30 dní po splatnosti, v závislosti od typu portfólia/klienta) 

 Pokles prevodov na bežnom účte 

 Zvýšenie úverových splátok prekračujúce pomer mesačnej splátky k mesačnému príjmu 

 Počet mesiacov v kontokorente/nad limitom kontokorentu  

 Negatívny trend skóre správania 

 Negatívny trend pravdepodobnosti zlyhania a/alebo interného ratingu 
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EWI na úrovni portfólia/segmentu 

Rozdelenie portfólia   

 Rozdelenie podľa veľkosti a miera koncentrácie 

 Prvých X (napr. 10) skupín prepojených klientov a súvisiace rizikové ukazovatele 

 Rozdelenie tried aktív 

 Členenie podľa odvetvia, sektora, typu kolaterálu, krajín, splatnosti, atď. 

Rizikové parametre Vývoj PD/LGD (celkovo a za jednotlivé segmenty) 

 Prognózy a projekcie PD/LGD 

 Celkové EL 

 Riziko zlyhania  

Údaje o LLP Stav a zmena LLP (celkovo a za jednotlivé segmenty) 

 Objem a trend významných opravných položiek na krytie rizík na individuálnej úrovni 

NPL/stav úprav podmienok 
splácania/zabavenie 

Objem NPL podľa kategórií (viac ako 90 dní po splatnosti, LLP atď.) 

NPL/stav úprav podmienok 
splácania/zabavenie 

Objem a segmentácia úprav podmienok splácania (reštrukturalizácia, riešenie, nútené predĺženie, 
iné úpravy, odklad, viac ako 90 dní po splatnosti, LLP) 

 Zabavené aktíva z celkových expozícií 

 Podiel NPL bez zabavených aktív 

 Podiel NPL so zabavenými aktívami 

 Krytie NPL (LLP, kolaterál, iné záruky) 

  

 

 

EWI podľa konkrétneho typu klientov/sektorov 

Všeobecné Prispôsobiteľné indexy (HDP, akciové trhy, komoditné ceny, ceny CDS atď.) 

Lodná doprava Index trhu lodnej dopravy (napr. Baltic Dry Index) 

 Pomer krytia dlhovej služby (DSCR) a skóre LTV 

Letecká doprava Špecifické ukazovatele aerolínií (vyťaženosť, príjem na pasažiera atď.) 

Nehnuteľnosti Indexy cien nehnuteľností (segment, región, mestské oblasti, vidiecke oblasti atď.) 

 Skóre trhu nehnuteľností na prenájom a očakávané zmeny trhovej ceny 

Energetika Indexové údaje o regionálnych alternatívnych energetických zdrojoch (napr. veterné podmienky 
atď.) 

 Systém zberu informácií o potenciálnych technických alebo politických rizikách v energetike 

Infraštruktúra/letiská Údaje o počte pasažierov 
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Príloha 5  
Jednotné pravidlá v oblasti NPL 

Banky by si mali vytvoriť a pravidelne revidovať pravidlá týkajúce sa rámca riadenia 
v oblasti NPL a ich dodržiavanie monitorovať. V bankách s vysokým objemom NPL 
by mal radiaci orgán tieto pravidlá a postupy aspoň raz ročne revidovať 
a uskutočňovať potrebné zmeny.  

Očakáva sa, že so zreteľom na stratégiu banky (vrátane jej stratégie v oblasti NPL 
a prípadného operačného plánu) a zásadu úmernosti budú ustanovené nasledujúce 
pravidlá. 

Pravidlá riadenia omeškaných splátok  

Účelom týchto pravidiel je stanoviť operačný model banky v oblasti NPL (časť 3.3) 
vrátane aspoň nasledujúcich prvkov:  

• Štruktúra a zodpovednosti samostatných útvarov poverených riešením NPL 
a ostatných jednotiek podieľajúcich sa na riadení omeškaných splátok (vrátane 
NPL), a tiež jasná definícia aktivačných kritérií eskalácie a prepojenie na 
portfóliovú segmentáciu, 

• postup, ktorým sa riadia zapojené útvary, by mal obsahovať minimálne:  

• postup a kritériá eskalácie, ktoré sa majú dodržiavať v každej fáze 
omeškania splátok, t. j. pred omeškaním, pri krátkodobom omeškaní 
a dlhodobom omeškaní,  

• postup v prípadoch, keď je dlžník klasifikovaný ako nespolupracujúci 
a/alebo neživotaschopný a kritériá takejto klasifikácie, 

• spôsob komunikácie59 s dlžníkom v jednotlivých fázach, 

• použité nástroje a metódy. 

• požiadavky na ľudské zdroje a technické vybavenie,  

• minimálna úroveň interne tvorených správ riadiaceho informačného 
systému na účely monitorovania a podávania pravidelných správ 
riadiacemu orgánu. 

                                                                      
59  Komunikácia s dlžníkom by mala byť v súlade s právnym rámcom (napr. kódexom správania) krajiny 

pôsobenia. 
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Pravidlá upravovania podmienok splácania 

Cieľom týchto pravidiel je vymedziť rámec, v ktorom banka môže dlžníkom s 
momentálnymi alebo potenciálnymi budúcimi finančnými ťažkosťami upraviť 
podmienky splácania (kapitola 4). 

Pravidlá by mali stanovovať prinajmenšom nasledujúce prvky: 

1. Požadovanú finančnú a nefinančnú dokumentáciu poskytovanú dlžníkmi60, na 
základe ktorej úverový špecialista banky preukáže schopnosť splácania istiny 
a úrokov.  

2. Minimálne základné ukazovatele finančnej schopnosti splácania a koeficienty, 
ktoré má úverový špecialista uplatňovať, spresnené v závislosti od špecifík 
produktu/portfólia v záujme spoľahlivého ohodnotenia dlžníkovej schopnosti 
splácania. 

3. Postup určovania a uplatňovania pre dlžníka najvhodnejších úprav podmienok 
splácania: 

a) Očakáva sa, že v prípade retailových klientov to bude doložené 
podobným rozhodovacím algoritmom, ako v príslušnej kapitole 
o úpravách podmienok splácania. V prípade neretailových dlžníkov 
nemusí byť použitie rozhodovacieho algoritmu primerané, stanovené 
pravidlá by však úverovému špecialistovi mali poskytovať jasné pokyny 
na hodnotenie vhodnosti rôznych riešení úprav splácania pre daného 
klienta. 

b) V prípade dlžníkov bez možnosti vhodného riešenia (neživotaschopní 
a/alebo nespolupracujúci dlžníci), časovo vymedzený proces a postupy 
eskalácie týchto dlžníkov samostatným likvidačným útvarom. 

4. Súbor krátkodobých a dlhodobých riešení uvedených v kapitole 4.  

a) V záujme vytvorenia udržateľnej dlhovej štruktúry a preukázania 
schopnosti splácať istinu a úroky by každá úprava podmienok 
splácania mala v konečnom dôsledku zahŕňať aj potvrdenie záväzku 
dlžníka.  

5. Jasné pokyny pre úverových špecialistov, pokiaľ ide o požiadavky na 
preceňovanie kolaterálu v súlade s kapitolou 7.  

6. Rozhodovací proces, postupy a úrovne schvaľovania jednotlivých typov úprav 
splácania a úrovní expozícií až po úroveň riadiacich orgánov.  

7. Postupy monitorovania schválených úprav podmienok splácania a dlžníkovho 
plnenia podmienok po skončení reštrukturalizácie.  

                                                                      
60  Požadovaná dokumentácia sa zrejme bude líšiť podľa typu dlžníka, t. j. fyzickej alebo právnickej osoby. 
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a) Tieto postupy by mali jednoznačne určiť frekvenciu previerok dlžníka, 
čo predstavuje opätovné zlyhanie, postup prehodnocovania 
a požiadavky na vykazovanie opätovných zlyhaní. 

8. Interval oceňovania v súlade s navrhovaným riešením a typom dlžníka. 

V prípade položky 2 by banky mali zostaviť osobitné pokyny pre jednotlivé sektory 
(prinajmenšom pre triedy expozícií na účely regulačného vykazovania), ktoré určujú 
základné finančné ukazovatele a koeficienty špecifické pre daný sektor (malé 
a stredné podniky a korporácie). Napríklad, v hotelovom sektore sa môžu hodnotiť 
priemerné ceny izieb, výnos na izbu, obsadenosť, výmena peňazí, fixné náklady ako 
percento celkových nákladov, variabilné náklady ako percento celkových nákladov, 
kapitálové výdavky na údržbu atď.  

Pravidlá vymáhania dlhov 

Samostatné útvary riešenia NPL zodpovedné za vymáhanie dlhov by mali v záujme 
zlepšenia výberu dlhu a maximalizácie vymáhania dlhov/minimalizácie strát včas 
podnikať najvhodnejšie kroky. S tým súvisiace procesy a postupy by mali byť 
stanovené v súlade so stratégiou NPL v pravidlách vymáhania dlhov, ktoré by mali 
adresovať aspoň: 

• Škálu dostupných možností riešenia prípadu. Medzi možné kroky útvaru 
povereného vymáhaním dlhov okrem iného patrí (bez ohľadu na poradie): 

• dobrovoľný predaj aktív (dlžník sa opätovne angažuje a súhlasí 
s predajom aktív) 

• nútený predaj aktív prostredníctvom núteného správcu/súdneho konania 
(aktíva nie sú vedené v súvahe úverovej inštitúcie) 

• zabavenie aktív (aktíva sú vedené v súvahe úverovej inštitúcie) 

• výber dlhu (interný alebo externý) 

• výmena dlhu za aktíva/kapitál 

• predaj úveru/úverového portfólia tretej strane  

• Postup rozhodovania o najvhodnejšej možnosti vymáhania a zloženie tímu 
(napr. úverový špecialista, právnici, odborníci z oblasti nehnuteľností, odborníci 
na riadenie rizík), ktorý má pri rozhodovaní asistovať.  

• Zvolený spôsob vymáhania dlhu by mal brať do úvahy existenciu kolaterálu, 
druh právnej dokumentácie, typ dlžníka, podmienky na miestnom trhu 
a makroekonomické vyhliadky, platný legislatívny rámec a prípadné historicky 
dosahované miery návratnosti jednotlivých možností a ich nákladnosť. 

• Jasnú definíciu nespolupracujúcich dlžníkov alebo odkaz na príslušné pravidlá 
obsahujúce ich definíciu. 
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• Jasne definovaný schvaľovací proces pre každú fázu procesu vymáhania dlhu 
pri rôznych alternatívach vymáhania dlhu, ktorými banka disponuje.  

• Úlohu útvarov riadenia rizík a interného auditu v tomto procese a v procese 
monitorovania. 

Pokiaľ ide o likvidáciu kolaterálu, pravidlá by mali stanoviť prinajmenšom 
nasledujúce aspekty. 

• Postup oceňovania aktív (v súlade s kapitolou 7) vrátane nákladov na likvidáciu 
v prípade konsenzuálneho i nekonsenzuálneho scenára predaja. Náklady na 
likvidáciu by mali byť v súlade s požiadavkami stanovenými v časti 7.4.3. 

• Účasť interných alebo externých znalcov. 

• Prípadné limity objemu prevzatých alebo zabavených aktív, ktoré banka 
nadobudne za určité obdobie, a prípadné limity objemu aktív, ktoré banka môže 
v ktoromkoľvek momente držať.61 

• Postup nasledujúci po prevzatí či zabavení aktív s cieľom vytvoriť a realizovať 
predajnú stratégiu a určenie útvaru banky zodpovedného za riadenie 
príslušných aktív (môže byť určený aj v osobitných pravidlách riadenia 
zabavených/prevzatých aktív). 

Pravidlá klasifikácie NPL a tvorby opravných položiek 

Banky by mali prijať, dokumentovať a dodržiavať správne metodiky týkajúce sa 
zásad, postupov a kontroly hodnotenia a merania opravných položiek 
k problémovým úverom.62 

• Tieto metodiky by mali byť revidované aspoň raz za rok.  

• Metodiky by mali jasne dokumentovať hlavné podmienky, mieru subjektívneho 
úsudku, predpoklady a odhady týkajúce sa hodnotenia a merania opravných 
položiek k problémovým úverom (napr. miery migrácie, stratové udalosti, 
náklady na likvidáciu kolaterálu).63 Mali by predstavovať primerane 
konzervatívny postoj a vychádzať z pozorovaných empirických údajov.  

• Jasné zásady načasovania tvorby opravných položiek podľa typu regulačných 
tried expozícií, v relevantných prípadoch (časť 6.6). 

                                                                      
61  Zohľadňovanie rizika koncentrácie v danom sektore, napr. v sektore nehnuteľností. 
62  Všeobecné zásady Bazilejského výboru pre bankový dohľad o kreditnom riziku a účtovaní 

očakávaných úverových strát (BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit 
losses), zásada č. 2. 

63  Všeobecné zásady Bazilejského výboru pre bankový dohľad o kreditnom riziku a účtovaní 
očakávaných úverových strát (BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit 
losses), odsek 29. 
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• Banky by mali prijať a dodržiavať písomné pravidlá a postupy, ktoré určujú 
podrobné aspekty systémov a kontrolných mechanizmov používaných v ich 
metodikách riadenia kreditného rizika.64 

• Subjektívny úsudok vedenia, odhady, zohľadnené predpoklady a súvisiaca 
citlivostná analýza by sa mali náležite zverejňovať.  

• Banky by mali v rámci uplatňovania osvedčených postupov pravidelne spätne 
preverovať svoje miery strát. Podľa očakávania orgánov dohľadu by sa tak 
malo diať aspoň raz za 6 mesiacov.  

• Banky by navyše mali byť dostatočne obozretné pri zvažovaní 
rozpúšťania/znižovania stavu opravných položiek a zaistiť, aby revidované 
odhady a predpoklady odrážali súčasné hospodárske podmienky a súčasný 
stav hospodárskeho výhľadu.  

• Banky by tiež mali ešte pred zvážením započítania očakávaných peňažných 
tokov do diskontovaných peňažných tokov posúdiť príslušný zmluvný záväzok. 

Zásady odpisovania 

Ako sa uvádza v časti 6.6, všetky banky by mali mať stanovené pravidlá 
odpisovania, aby zabezpečili včasné hodnotenie „návratnosti“ NPL. 

Vzhľadom na potenciálny vplyv na kapitál bánk a morálny hazard, aký môžu odpisy 
vyvolať, by mali platiť špecifické a jasné pravidlá, aby odpisovanie bolo v súlade so 
strategickým plánovaním banky, pričom jeho riadna a obozretná realizácia by mala 
podliehať priebežnej kontrole.  

Dokumenty vymedzujúce pravidlá/postupy odpisovania by mali adresovať minimálne 
nasledujúce aspekty: 

• spôsob odpisovania pre konkrétne triedy portfólií/expozícií, 
t. j. podmienky/okolnosti, za akých sa odpisy majú realizovať, 

• či je povolené individuálne riešenie jednotlivých prípadov a aké postupy pritom 
platia,  

• požadované podklady na zdôvodnenie rozhodnutí o odpísaní úverov, 

• či bude stanovený maximálny objem prípustných odpisov na úrovni dlžníka 
(prepojenia) a na úrovni portfólia,  

• limity na schválenie úveru týkajúce sa odpisov.  

                                                                      
64  Všeobecné zásady Bazilejského výboru pre bankový dohľad o kreditnom riziku a účtovaní 

očakávaných úverových strát (BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit 
losses), odsek 31. 



Všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov − Príloha 5  
Jednotné pravidlá v oblasti NPL 119 

Vzhľadom na značné finančné a reputačné následky nesprávnych rozhodnutí sa tiež 
odporúča stanovenie limitov právomocí pri odpisovaní dlhov a dohodách o odpustení 
dlhov. 

Pravidlá riešenia problematických multibankových dlhov 

Banky musia tiež zvážiť interakciu s inými veriteľmi dlžníkov NPL, čo je zvyčajne 
prípad podnikových dlžníkov. Banky by preto mali zaviesť jasné postupy 
vyjednávania a komunikácie s inými finančnými inštitúciami (alebo inými tretími 
stranami), voči ktorým je dlžník zadlžený. 

Pravidlá týkajúce sa kolaterálu 

Vzhľadom na význam zmierňovania kreditného rizika v procese riešenia NPL by 
banky mali vytvoriť jasné a konzistentné pravidlá týkajúce sa kolaterálu. Tieto 
pravidlá by mali komplexne špecifikovať spôsob riadenia, oceňovania a vykazovania 
všetkých druhov kolaterálu použitého na zabezpečenie NPL. Vzhľadom na 
komplexnosť a špecializáciu niektorých druhov kolaterálu by banky mali pri návrhu 
a revízii týchto pravidiel využívať externé odborné zdroje. Vypracovaním týchto 
pravidiel banky zaistia konzistentný postup pri riadení a oceňovaní podobného 
kolaterálu v celom portfóliu v zmysle kapitoly 7 týchto všeobecných zásad.  

Pravidlá týkajúce sa včasného varovania/monitorovacieho 
zoznamu 

Je potrebné vytvoriť osobitné pravidlá, ktoré budú okrem iného špecifikovať: 

• druh krokov požadovaných v reakcii na rôzne typy včasného varovania – 
pracovníci poverení riadením vzťahov by nemali byť oprávnení potlačiť 
spustenie včasného varovania bez prijatia a zdokumentovania vhodných 
krokov, 

• postupy eskalácie, 

• hlavné prvky, frekvenciu a adresátov správ, 

• kritériá eskalácie/nadväznosť na postupy NPL. 

Pravidlá externého zadávania/správy NPL 

V relevantných prípadoch je potrebné vytvoriť osobitné pravidlá externého zadávania 
služieb tretím stranám. Ich súčasťou musia byť požadované postupy výberu 
externých poskytovateľov služieb, požadovaný obsah zmluvy a proces rozhodovania 
pri dohodách o externom zabezpečovaní služieb, ako aj ich monitorovanie. 
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Príloha 6  
Hodnotenie finančných možností 
retailových a korporátnych dlžníkov 

Retailoví dlžníci 

V prípadoch, keď má dlžník v banke rôzne kategórie úverových produktov 
(napr. úver na kúpu nehnuteľnosti na bývanie, kreditnú kartu, spotrebiteľský úver 
atď.), by mala banka jednotlivé produkty, ako aj príslušný kolaterál a/alebo príjmové 
toky, posudzovať oddelene. V záujme najvhodnejšieho(-ích) celkového(-ých) 
riešenia(-í) reštrukturalizácie by mala banka vo svojom hodnotení tieto kategórie 
posudzovať jednotlivo i ako celok. Je pritom potrebné zamerať sa aj na nasledujúce 
aspekty. 

• Posúdenie finančných a nefinančných osobných údajov dlžníka. 

• Posúdenie celkovej zadlženosti dlžníka, predovšetkým platobných záväzkov 
vyplývajúcich z nezabezpečených dlhov a následkov nesplácania. 

• Dohodnutá výška úverových splátok by mala byť rovná alebo nižšia ako zvyšný 
disponibilný príjem po odpočítaní všetkých nákladov a záväzkov. 

• Analýza/hodnotenie historických údajov na určenie časového priebehu 
a dôvodov finančných ťažkostí dlžníka a indikáciu udržateľnosti navrhovaného 
reštrukturalizačného riešenia. 

• Hodnotenie úrovne dlžníkových výdavkov by malo zohľadňovať 
pravdepodobnosť ich budúceho zvýšenia. Banky by mali minimálne vedieť 
preukázať, že zohľadnili nárast výdavkov zodpovedajúci inflácii, ako aj 
špecifický nárast výdavkov z dôvodov na strane dlžníka a jeho mimoriadnych 
okolností (napr. zvýšenie výdavkov na závislé osoby alebo budúce náklady na 
vzdelanie atď.). 

• Pri zohľadnení zníženia budúcich a špecifických výdavkov (napr. závislé osoby 
končiace štúdium a prechádzajúce do pracovného procesu) by banky mali 
vedieť preukázať, že pri zohľadňovaní tohto zníženia zaujali konzervatívny 
prístup, a že zníženie zostane hodnoverné a použiteľné počas celej doby 
trvania revidovaného riešenia a že nespôsobí bezdôvodné zaťaženie dlžníka. 

• Posúdenie súladu navrhovaného reštrukturalizačného riešenia s individuálnymi 
potrebami dlžníka na udržanie určitej životnej úrovne. 

• Hodnotenie dlžníkovej schopnosti splácania v súčasnosti a v budúcnosti. 

Pri súčasnej schopnosti splácania by sa mali brať do úvahy napríklad nasledujúce 
aspekty: 
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• osobné finančné a nefinančné údaje (napr. závislé osoby, potreby domácnosti, 
zamestnanie, príjmy, výdavky atď.), 

• celková zadlženosť, 

• súčasná schopnosť splácania, 

• predchádzajúca história splácania, 

• dôvody omeškania splátok (napr. zníženie platu, strata zamestnania atď.), 

• vek a výška omeškaných splátok,  

• primeranosť rozlohy nehnuteľnosti vo vzťahu k ubytovacím potrebám dlžníka. 

Pri budúcej schopnosti splácania by sa mali brať do úvahy napríklad tieto aspekty: 

• príjem, 

• počet rokov do odchodu do dôchodku a doba trvania úveru, 

• fáza v životnom cykle, 

• závislé osoby a ich vek, 

• zamestnanecký status/vyhliadky, 

• odvetvie, 

• úspory a aktíva, 

• úvery a iné záväzky, 

• budúca schopnosť splácania, 

• minimálna životná úroveň, 

• relevantné ukazovatele trhu práce, 

• známe budúce zmeny situácie dlžníka. 

Okrem toho by mali platiť nasledujúce zásady:  

• Pri kapitalizácii omeškaných splátok by banky mali posúdiť a vedieť preukázať, 
že overený príjem dlžníka a úroveň jeho výdavkov sú dostatočné na revidované 
splácanie úveru únosným spôsobom počas trvania revidovaného splátkového 
kalendára, a že dlžník revidovanú dohodu dodržiaval po dobu 6 mesiacov pred 
kapitalizáciou omeškaných splátok. 

• Pri predlžovaní lehoty by sa mal brať do úvahy vek dlžníka. V tejto súvislosti 
platí, že ak dlžník na odchod do dôchodku musí dosiahnuť určitý vek, 
predĺženie hypotéky za hranicu tohto veku sa považuje za udržateľné, len ak 
banka preukázateľne dospeje k záveru, že dlžník dokáže vďaka dôchodku 
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alebo iným overeným zdrojom príjmu únosným spôsobom dodržiavať splácanie 
úveru až do splatenia.  

• Hodnotenie finančných možností ručiteľov (v relevantných prípadoch). 

Druh dokumentácie 

Pri reštrukturalizácii retailového úveru je potrebné získať minimálne nasledujúce 
údaje: 

• osobné finančné a nefinančné údaje dlžníka (napr. závislé osoby, potreby 
domácnosti, zamestnanie, príjem, výdavky atď.), 

• celková zadlženosť, 

• najnovší nezávislý znalecký posudok s ocenením nehnuteľností založených na 
zabezpečenie úveru, 

• údaje o ďalšom prípadnom kolateráli použitom na zabezpečenie úveru 
(napr. fixné zaťaženie, životné poistenie, záruky tretích strán), 

• aktuálne ocenenie prípadného ďalšieho kolaterálu použitého na zabezpečenie 
úveru, 

• overenie variabilných prvkov súčasného príjmu, 

• predpoklady použité pri diskontovaní variabilných prvkov, 

• príslušné ukazovatele trhu práce. 

Korporátni dlžníci 

• V prípadoch, keď má dlžník v banke rôzne kategórie úverových produktov 
(napr. úver pre stredné a malé podniky, úver na nehnuteľnosť určenú na 
podnikanie atď.), by mala banka jednotlivé produkty, ako aj príslušný kolaterál 
a/alebo príjmové toky, posudzovať oddelene. V záujme najvhodnejšieho(-ích) 
celkového(-ých) riešenia(-í) reštrukturalizácie by mala banka vo svojom 
hodnotení tieto kategórie posudzovať jednotlivo i ako celok. 

• Analýza celkovej zadlženosti dlžníka na základe národného úverového registra, 
predovšetkým jeho nezabezpečených dlhových záväzkov a dôsledkov ich 
nesplácania. 

• Analýza/hodnotenie historických údajov na určenie časového priebehu 
a dôvodov finančných ťažkostí dlžníka a indikáciu udržateľnosti jeho modelu 
podnikania 

• Analýza/hodnotenie:  
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• plánu podnikania (napr. analýza SWOT, analýza projektovaného 
koeficientu financovania, analýza hospodárskeho odvetvia), 

• historických finančných údajov spoločnosti, ktoré môžu pomôcť nájsť 
príčinu jej finančných ťažkostí a indikovať udržateľnosť jej modelu 
podnikania. 

• Revízia prognózy peňažného toku deklarovanej dlžníkom, ktorá zohľadňuje:  

• prognózu peňažného toku, ktorá by mala dostatočne podrobne opisovať 
všetky opakujúce sa položky na zaistenie maximálneho krytia, 

• model podnikania/podnikateľskú činnosť dlžníka alebo minulé i budúce 
hospodárske prostredie, 

• overenie a hodnotenie primeranosti prognóz a predpokladov, 

• úverové záväzky dlžníka voči iným bankám, hlavné výdavky, kapitálové 
výdavky, odpredaj aktív, príspevok vlastného kapitálu, ďalšie splatné 
záväzky (pokuty, dane, sociálne odvody, poistenie, dôchodkové odvody) 
atď. 

• Analýza pomeru peňažného toku:  

• na základe najnovšej účtovnej závierky (overenej audítorom alebo 
vedením), 

• na základe prognózy peňažného toku. 

• Dohodnutá výška úverových splátok je rovnaká alebo nižšia ako prognózovaný 
disponibilný peňažný tok podľa prognózy peňažného toku. 

• Hodnotenie finančných možností ručiteľov (v relevantných prípadoch). 

Druh dokumentácie 

Pri reštrukturalizácii neretailového úveru je potrebné získať minimálne nasledujúce 
údaje: 

• najnovšiu overenú účtovnú závierku a/alebo najnovšie interné finančné výkazy 
pre potreby vedenia, 

• overenie variabilných prvkov bežného príjmu, 

• predpoklady použité pri diskontovaní variabilných prvkov, 

• celková zadlženosť, 

• plán podnikania a/alebo prognóza peňažného toku, v závislosti od veľkosti 
dlžníka a splatnosti úveru, 
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• najnovší nezávislý znalecký posudok na ocenenie nehnuteľností zaťažených 
hypotékou na zabezpečenie úveru, 

• údaje o ďalšom prípadnom kolateráli použitom na zabezpečenie úveru (napr. 
fixné zaťaženie, životné poistenie), 

• aktuálne ocenenia prípadného ďalšieho kolaterálu použitého na zabezpečenie 
úverov, 

• historické finančné údaje, 

• príslušné ukazovatele trhu (miera nezamestnanosti, HDP, inflácia atď.). 
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Príloha 7  
Súhrnný prehľad údajov o NPL 
vykazovaných a zverejňovaných na 
účely dohľadu 

Proces súvahových korekcií si vyžaduje správnu identifikáciu a riadenie NPL. 
Základným predpokladom ich náležitého riadenia je transparentnosť.  

Špecifické vykazovanie relevantných aspektov identifikácie, znižovania hodnoty 
a splácania NPL by malo umožniť prehĺbenie dôvery zainteresovaných strán v stav 
bankových súvah a v konečnom dôsledku zvýšiť ochotu trhov podieľať sa na riešení 
problémových úverov, pre ktoré sú k dispozícii kvalitné informácie. 

V záujme poskytovania komplexného prehľadu o rizikovom profile bánk účastníkom 
trhu preto ECB bankám odporúča vykazovať informácie o NPL nad rámec 
požiadaviek stanovených v ôsmej časti nariadenia CRR (v článku 431). 
V nasledujúcej časti je uvedený súhrnný prehľad dodatočných údajov o NPL 
vykazovaných a zverejňovaných na účely dohľadu.  
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Kapitola 2: Stratégia NPL  

Príklad/výňatok zo vzorového výkazu o NPE a stratégii pri zabavovaní aktív65: 

Úverová inštitúcia: 
Skutoč-

nosť Projekcie xxxx 

Prevádzkové ciele a ukazovatele KPI 2016 
2017 

1. polrok 2017 2018 2019 2020 2021 

Riadok 

ČASŤ A: Stav a zmeny  

1 Objem NPE (hrubý)         

2 z toho: > 90 dní po splatnosti         

3 z toho expozície, ktoré pravdepodobne nebudú splatené         

4 Objem NPE (čistý)         

5 z toho: > 90 dní po splatnosti        

6 z toho expozície, ktoré pravdepodobne nebudú splatené        

7 Celkové úvery (hrubé)         

8=1/7 Pomer NPE        

9=2/7 Pomer úverov viac ako 90 dní po splatnosti        

10=3/7 Pomer expozícií, ktoré pravdepodobne nebudú splatené        

11=12+19 Zmena NPE (hrubá)        

12=13+16 Presun NPE (+/-)        

13=14+15 Z bezproblémových do problémových (+)        

14 z toho: z bezproblémových bez upravených podmienok splácania do NPE        

15 z toho: z bezproblémových s upravenými podmienkami splácania do NPE        

16=17+18 Z problémových do bezproblémových (-)        

17 z toho: z NPE do bezproblémových bez upravených podmienok splácania        

18 z toho: z NPE do bezproblémových s upravenými podmienkami splácania        

 

19=20+29 Pokles/nárast NPE        

20=21+22+23+24+25+26+27+28 Zdroj poklesu NPE v súvahe (-)        

21 Peňažné príjmy         

22 Predaj NPE (hrubý)        

23 Odpisy        

24 Likvidácia kolaterálu (peňažná)        

25 Zabavenie aktív         

26 Výmena dlhu za podielové účasti        

27 Presun významného rizika         

28 Iné úpravy        

29=30+31+32 Ďalšie zdroje zvýšenia NPE (+)        

30 Nákup úverov        

31 Ďalšie výplaty klientom s NPE         

32 Kapitalizácia omeškaných splátok        

 

33=34+37+38+39 Peňažné príjmy z NPE         

34=35+36 Peňažné príjmy z vymáhania NPE        

                                                                      
65  Banky dostanú príslušný vzor výkazu(-ov) od svojich spoločných dohliadacích tímov. Vzor uvedený 

vyššie je len príklad/výňatok. V konečnej podobe budú súčasťou výkazu pravdepodobne ďalšie tabuľky 
vrátane informácií o zabavených aktívach, predpokladoch na makroúrovni a ročníku. 
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Úverová inštitúcia: 
Skutoč-

nosť Projekcie xxxx 

Prevádzkové ciele a ukazovatele KPI 2016 
2017 

1. polrok 2017 2018 2019 2020 2021 

Riadok 

35 z toho: istina        

36 z toho: úroky        

37 Peňažné príjmy z likvidácie NPE        

38 Peňažné príjmy z predaja NPE        

39 Ďalšie peňažné príjmy        

 

40=41+42+43 Rozpočet na krytie strát        

41 Predpokladané použitie opravných položiek k zníženiu hodnoty        

42 Predpokladané použitie kapitálu (suma nekrytá opravnými položkami k zníženiu 
hodnoty) 

       

43 Súvisiaci daňový vplyv        

 

44 Odhadovaný vplyv realizácie stratégie NPE na CET1         

45 Odhadovaný vplyv realizácie stratégie NPE na RWA         

 
46=47+48 Expozície s upravenými podmienkami splácania (hrubé)        

47 z toho: Problémové expozície s upravenými podmienkami splácania         

48 z toho: Bezproblémové expozície s upravenými podmienkami splácania        

 
56 NPE (hrubé) so zmluvným nezávislým poskytovateľom služieb        

57 Celkové vypovedané úvery (hrubé)        

58 Vypovedané úvery so začatým právnym konaním (hrubé)        

 

Dokumentácia o stratégii NPL vrátane príslušných vzorov výkazov by mali byť 
predložená orgánu dohľadu bez akéhokoľvek očakávania jej zverejnenia. 

Kapitola 4: Úpravy podmienok splácania  

Zverejňované informácie – úpravy podmienok splácania 

V záujme komplexného informovania účastníkov trhu o rizikových profiloch bánk 
ECB bankám odporúča popri údajoch požadovaných v ôsmej časti nariadenia CRR 
(článok 431) zverejňovať i nasledujúce kvantitatívne informácie: 

• Kreditná kvalita expozícií s upravenými podmienkami splácania: s osobitne 
vyčlenenými expozíciami s upravenými podmienkami splácania, ktoré sú v čase 
zverejnenia zaradené medzi bezproblémové, problémové, zlyhané alebo 
znehodnotené, spolu s údajmi o vytvorených opravných položkách k zníženiu 
hodnoty oddelene za bezproblémové a problémové expozície. V príslušných 
prípadoch je možné údaje o kreditnej kvalite rozdeliť na úrovni tried expozícií, 
a to buď na základe regulačných tried expozícií v zmysle nariadenia (EÚ) 
575/2013, alebo na základe iného vhodného členenia tried expozícií. V prípade 



Všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov − Príloha 7  
Súhrnný prehľad údajov o NPL vykazovaných a zverejňovaných na účely dohľadu 128 

existencie špecifických koncentrácií by mali byť nefinančné spoločnosti ďalej 
rozdelené podľa sektora a geografickej polohy a domácnosti podľa produktovej 
línie alebo geografickej polohy. 

• Kvalita úprav podmienok splácania: vrátane expozícií s upravenými 
podmienkami splácania podľa počtu prijatých úprav v minulosti a opätovných 
zlyhaní za posledných 12 mesiacov (na základe dvanásťmesačného 
nápravného obdobia v zmysle časti 3.5.3). 

• Vek expozícií s upravenými podmienkami splácania: čas uplynutý od úpravy 
podmienok splácania, rozdelený na dostatočný počet časových intervalov  
(<3 mesiace, 3 – 6 mesiacov atď.). 

• Vplyv úprav podmienok splácania schválených za posledných 6/12/24 
mesiacov na čistú súčasnú hodnotu. 

V záujme konzistentného vykazovania všetkých bánk sú v nasledujúcom texte 
uvedené príklady tabuliek. 

Tieto vzory majú inštitúciám slúžiť ako pomôcka pri implementácii uvedených 
položiek. Hoci inštitúciám pri vykazovaní uvedených položiek nič nebráni v použití 
odlišného formátu, zvolený formát by mal mať minimálne rovnaké členenie prvkov, 
ktoré sú relevantné a významné; významnosť sa hodnotí na základe príslušných 
usmernení EBA. 
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Tabuľka 5 
Vzor tabuliek na zverejňovanie údajov o úpravách podmienok splácania 

a. Kreditná kvalita expozícií s upravenými podmienkami splácania 

 
Všetky expozície s upravenými podmienkami splácania (v mil. €) 

Zníženie hodnoty, opravné položky 
a precenenia 

Prijatý kolaterál 
a finančné 
záruky za 
expozície 

s upravenými 
podmienkami 

splácania 

  
z toho: 

bezproblé-
mové po 

splatnosti 
z toho: 

problémové 

z toho: so 
zníženou 
hodnotou 

z toho: 
zlyhané 

Bezproblémové 
expozície 

s upravenými 
podmienkami 

splácania 

Problémové expozície 
s upravenými 
podmienkami 

splácania 

 

  

 

z toho: 
úpravy 

ocenenia 

 

z toho: 
úpravy 

ocenenia 

Dlhové cenné papiere (vrátane 
dlhových cenných papierov 
vedených v amortizovanej 
obstarávacej cene a reálnej 
hodnote)                     

Centrálne banky                     

Verejná správa                     

Úverové inštitúcie                     

Iné finančné spoločnosti                     

Nefinančné korporácie                     

Úvery a preddavky (vrátane 
položiek vedených 
v amortizovanej obstarávacej 
cene a reálnej hodnote)                     

Centrálne banky                     

Verejná správa                     

Úverové inštitúcie                     

Iné finančné spoločnosti                     

Nefinančné spoločnosti (s 
prípadným členením)                     

Domácnosti (s prípadným 
členením)                     

DLHOVÉ NÁSTROJE  
iné ako HFT                     

CELKOVÁ VÝŠKA 
POSKYTNUTÝCH ÚVEROVÝCH 
PRÍSĽUBOV                     

CELKOVÉ EXPOZÍCIE 
S UPRAVENÝMI PODMIENKAMI 
SPLÁCANIA                     

b. Kvalita úprav podmienok splácania 

 Expozície s upravenými podmienkami splácania (v mil. €) 

Podmienky splácania upravené viac než raz  

Podmienky splácania upravené viac než dvakrát  

Opätovne zlyhané za posledných 12 mesiacov  

c. Expozície s upravenými podmienkami splácania podľa kategórie úverov 

 < 3 mesiace  3 – 6 mesiacov 6 – 12 mesiacov > 12 mesiacov 

CELKOVÉ EXPOZÍCIE S UPRAVENÝMI PODMIENKAMI SPLÁCANIA         

z toho: bezproblémové         

z toho: problémové     
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d. Vplyv expozícií s upravenými podmienkami splácania za posledných 6/12/24 mesiacov na čistú súčasnú hodnotu 

 posledných 6 mesiacov posledných 12 mesiacov posledných 24 mesiacov 

Čistá súčasná hodnota pôvodných zmluvných peňažných tokov       

Čistá súčasná hodnota zmluvných peňažných tokov po úprave podmienok 
splácania 

      

Popis použitého spôsobu diskontácie    

Vykazovanie na účely dohľadu – úpravy podmienok splácania 

Orgánom dohľadu by sa mal na základe nasledujúcej tabuľky najmenej raz ročne 
(pokiaľ nevyžadujú častejšie vykazovanie) poskytovať prehľad expozícií 
s upravenými podmienkami splácania v členení na základné druhy úprav, oddelene 
pre krátkodobé a dlhodobé úpravy (v príslušných prípadoch, ak sa úpravy splácania 
v zvýšenej miere týkajú určitých tried expozícií, je možné členenie na úrovni tried 
expozícií alebo osobitné identifikovanie tried expozícií). 

Tabuľka 6 
Dodatočné údaje o používaní rôznych druhov úprav podmienok splácania vykazované na účely dohľadu 

Na tú istú expozíciu sa môže vzťahovať viacero rôznych úprav podmienok splácania, pričom za každú príslušnú úpravu by mala byť uvedená suma; z tohto dôvodu sa 
nepredpokladá, že položka „Celkom“ bude súčtom všetkých použitých úprav. 

 

Rok t Rok t -1 

Všetky expozície s upravenými podmienkami 
splácania (v mil. €) 

Všetky expozície s upravenými podmienkami  
splácania (v mil. €) 

  z toho: problémové    z toho: problémové  

Krátkodobé úpravy         

z toho Obmedzenie splátok len na splátky úrokov         

  Zníženie splátok         

  Odklad splátok/platobné moratórium         

  Kapitalizácia omeškaných splátok/úrokov         

 Iné (v prípade významnosti uviesť 
podrobnosti) 

    

Dlhodobé úpravy         

z toho Zníženie úrokovej sadzby         

 Predĺženie doby splatnosti     

 Dodatočný kolaterál     

  Zmena splátkového kalendára         

  Odpustenie dlhu         

  Dobrovoľný predaj          

 Iné (v prípade významnosti uviesť 
podrobnosti) 

    

Spolu         

 

Kapitoly 5 a 6: NPE, zníženie hodnoty a odpisy 

Zverejňovanie informácií 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vyzval finančné inštitúcie, aby vo 
svojich finančných výkazoch používali definície NPE a úprav podmienok splácania 
stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014, a aby objasnili 
vzťah medzi NPL, zlyhanými úvermi a úvermi so zníženou hodnotou uplatňovaný 
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v rámci inštitúcie.66 V rámci zverejňovania informácií by sa mali banky riadiť 
požiadavkami vykonávacích technických predpisov EBA týkajúcich sa vykazovania 
na účely dohľadu, ktoré sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 
č. 680/2014.  

V súlade s ôsmou časťou nariadenia CRR by mali banky v náležitej nadväznosti na 
svoju účtovnú závierku vykazovať nasledujúce údaje: 

• Predpoklady použité pri definícii problémových expozícií a ich porovnanie 
s predpokladmi použitými pri identifikácii finančných aktív so zníženou 
hodnotou a zlyhaných expozícii vrátane:  

• prahov významnosti na identifikáciu problémových expozícií na základe 
kritéria 90 dní po splatnosti, 

• spôsobu určovania počtu dní po splatnosti, 

• použitých ukazovateľov nepravdepodobnosti splatenia, 

• efektívnej priemernej doby nápravy a fázy pozorovania, 

• pravidiel účtovania zníženia hodnoty problémových expozícií: 

• aktivačných kritérií zníženia hodnoty a prahových hodnôt 
uplatňovaných pri posudzovaní vzniku stratovej udalosti, 

• základných subjektívnych úsudkov vedenia, odhadov a predpokladov 
použitých pri tvorbe skupinových opravných položiek, 

• pravidiel rozpúšťania zníženia hodnoty, 

• analýzy citlivosti na zmeny základných predpokladov. 

• Informácie o tom, či sa skupinové, resp. individuálne zníženia hodnoty 
bezproblémových a problémových expozícií považujú za špecifické alebo 
všeobecné úpravy kreditného rizika. 

• Zosúladenie definícií problémových expozícií, expozícii so zníženou hodnotou, 
zlyhaných, reštrukturalizovaných/modifikovaných aktív a expozícií s upravenými 
podmienkami splácania. Súčasťou tohto zosúladenia by malo byť koncepčné 
vysvetlenie rozdielov, ako aj kvantitatívne informácie o dôsledkoch týchto 
koncepčných rozdielov. 

• Bezproblémové expozície, bezproblémové expozície po splatnosti 
a problémové expozície, s osobitne vyčlenenými expozíciami viac než 90 dní 
po splatnosti, expozíciami, ktoré pravdepodobne nebudú splatené, expozíciami 
so zníženou hodnotou a zlyhanými expozíciami podľa triedy expozícií. 

• Vek bezproblémových a problémových expozícií po splatnosti. 
                                                                      
66  ESMA PS a ESMA, Review of Accounting practices, Comparability of IFRS Financial Statements of 

Financial Institutions in Europe (2013). 
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• Individuálne a skupinové opravné položky k zníženiu hodnoty vytvorené pre 
bezproblémové a problémové expozície podľa tried expozícií, sektora 
a geografickej polohy, v príslušných prípadoch s odlíšením znížení hodnoty, 
ktoré predstavujú špecifické, resp. všeobecné úpravy kreditného rizika. 

• Zaúčtované individuálne a skupinové zníženia hodnoty bezproblémových 
a problémových expozícií podľa tried expozícií, sektora a geografickej polohy. 

• V prípadoch, keď účtovné pravidlá uznávajú znižovanie hodnoty všetkých aktív 
na základe modelu očakávaných strát, rozdelenie bezproblémových 
a problémových expozícií ako aj súvisiaceho akumulovaného zníženia hodnoty 
a jeho účtovania podľa fáz, v príslušných prípadoch s odlíšením znížení 
hodnoty predstavujúcich špecifické, resp. všeobecné úpravy kreditného rizika. 
Členenie na fázy by sa malo uskutočňovať na základe tried expozícií, sektora 
a geografickej polohy. 

Odpisy 

• Objem akumulovaných odpisov NPE, ako aj objem odpisov NPE za 
vykazované obdobie a ich vplyv na objem zníženia hodnoty a výkaz ziskov 
a strát podľa tried expozícií, sektora a geografickej polohy. Objem NPE 
odpísaných za vykazované obdobie by sa mal zároveň členiť podľa veku. 

Peňažné príjmy 

• Prijaté platby z NPE a ich účtovanie vo výkaze ziskov a strát: 

• platby získané z problémových expozícií, so samostatne uvedenými 
príjmami zo splátok od dlžníka a peňažnými príjmami z realizácie 
kolaterálu (predaja prevzatého kolaterálu), 

• rozdelenie platieb na splátky úrokov a splátky istiny, 

• výška vzniknutých úrokov z problémových expozícií, 

• porovnanie vzniknutých úrokov a prijatých platieb z problémových 
expozícií.  

• V prípadoch špecifickej koncentrácie kvality aktív môže byť užitočné rozdelenie 
prijatých a zaúčtovaných platieb podľa tried expozícií, kreditných segmentov, 
sektorov alebo geografickej polohy. 

Vykazovanie na účely dohľadu  

V rámci skupinového odhadovania opravných položiek by banky mali vedieť 
poskytnúť minimálne údaje uvedené v tabuľke 7 o modeloch použitých na výpočet 
skupinových opravných položiek k zníženiu hodnoty NPE. Tieto údaje by sa mali 
poskytovať raz za rok, na požiadanie orgánov dohľadu aj častejšie. Údaje v stĺpcoch 
C, D a E by sa mali vykazovať na úrovni segmentov uvedených v stĺpci B 
(podrobnejšie pokyny sú uvedené nižšie). 
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Tabuľka 7 
Vykazovanie odhadov skupinových opravných položiek na účely dohľadu 

A. Portfólio B. Segment C. LGD D. Miera nápravy 

E. 
Expozícia 

NPE 
v prípade 
zlyhania 

A.1 Sektor 
protistrany 

A.2 
Bydlisko/ 

sídlo 
protistrany  

C.1  
Miera v % 

C.2 
Kalibračné 

obdobie 

C.3  
Úprava 

zohľadňu-
júca 

súčasné 
podmienky 

C.4  
Alternatívny 

postup 
D.1 Miera 

v % 

D.2 
Kalibračné 

obdobie 

D.3  
Úprava 

zohľadňu-
júca 

súčasné 
podmienky 

D.4 
Alternatívny 

postup  

            

 

Vysvetlivky k obsahu tabuľky: 

A. Opis portfólií NPE, na ktoré sa vzťahujú segmenty uvedené v stĺpci B: 

• A.1 Sektor protistrany podľa FINREP 20.4 

• A.2 Krajina protistrany  

B. Opis každej skupiny expozícií s podobným profilom kreditného rizika vytvorenej 
na účely skupinového odhadu opravných položiek. Mal by uvádzať použité kritériá 
segmentácie (napr. typ produktu, kolateralizáciu, segment klienta atď.). 

C. Opis strát v prípade zlyhania uplatnených na úrovni segmentu uvedeného 
v stĺpci B: 

• C.1 Použitá hodnota LGD v % 

• C.2 Kalibračné obdobie historických údajov (napr. 2010 – 2015) použitých na 
odhad C.1 

• C.3 V relevantných prípadoch opis vykonaných úprav historických údajov 
použitých pri tvorbe odhadov (napr. na zohľadnenie súčasných podmienok) 

• C.4 Ak odhad C.1 nevychádza z historických údajov (t. j. C.2/C.3 sú 
irelevantné), opis použitého alternatívneho postupu 

C. Miera nápravy NPL uplatnená na úrovni segmentu uvedeného v stĺpci B: 

• D.1 Použitá miera nápravy v % 

• D.2 Kalibračné obdobie historických údajov (napr. 2010 – 2015) použitých na 
odhad D.1 

• D.3 V relevantných prípadoch opis vykonaných úprav historických údajov 
použitých pri tvorbe odhadov (napr. na zohľadnenie súčasných podmienok) 

• D.3 Ak odhad D.1 nevychádza z historických údajov (t. j. D.2/D.3 sú 
irelevantné), opis použitého alternatívneho spôsobu 
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E. Agregátna expozícia NPE v prípade zlyhania v mil. € na úrovni segmentu 
uvedeného v bode B  

Vzniknuté úroky z NPL 

Pokiaľ ide o vzniknuté úroky z NPL, banky by mali byť schopné raz ročne (resp. na 
žiadosť orgánov dohľadu aj častejšie) poskytovať minimálne údaje uvedené 
v tabuľke 8 týkajúce sa vzniknutých úrokov z NPL.  

Tabuľka 8 
Vykazovanie vzniknutých úrokov z NPE na účely dohľadu 

v mil. € 

Pôvodné efektívne úrokové 
výnosy vo výkaze ziskov a strát 

(pred znížením hodnoty) 

Vzniknuté efektívne úrokové 
výnosy po zohľadnení zníženia 
hodnoty a prípadného plnenia 

Prijaté platby 
(len úrokové) 

Celkové úvery        

Bezproblémové úvery       

Osobitne/individuálne hodnotené NPL, z toho       

 – so zníženou hodnotou        

 – bez zníženia hodnoty        

  – s upravenými podmienkami splácania        

  Reštrukturalizované NPL bez zníženia hodnoty       

   ≤90 dní po splatnosti       

   >90 dní po splatnosti       

  Nereštrukturalizované NPL bez zníženia hodnoty       

   ≤90 dní po splatnosti       

   >90 dní po splatnosti       

Skupinovo hodnotené NPL       

 NPL so znížením hodnoty       

 NPL bez zníženia hodnoty    

  Reštrukturalizované NPL bez zníženia hodnoty       

   ≤90 dní po splatnosti       

   >90 dní po splatnosti       

  Nereštrukturalizované NPL bez zníženia hodnoty       

   ≤90 dní po splatnosti       

   >90 dní po splatnosti       

 

Kapitola 7: Oceňovanie kolaterálu  

Inštitúcie by mali v rámci zverejňovaných informácií, podľa možnosti v nadväznosti 
na údaje v účtovnej závierke, poskytovať nasledujúce kvantitatívne informácie:  

1. Kolaterál a záruky za bezproblémové a problémové expozície podľa tried 
expozícií, sektora a geografickej polohy. 

2. Pri najrelevantnejších portfóliách zabezpečených NPE a pri celkových NPE 
členenie kolaterálu (na základe posledného aktualizovaného ocenenia podľa 
kapitoly 7), očakávaná čistá súčasná hodnota po zohľadnení trvania a nákladov 
predaja ako aj opravných položiek podľa druhu aktíva a rôznych ročníkov NPE 
(t. j. počtu rokov od zaradenia medzi NPE). 
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3. Hodnota zabavených aktív podľa typu a ročníka aktív a súvisiace opravné 
položky. V záujme výpovednej hodnoty informácií môže byť užitočné rozdelenie 
regulačných tried expozícií na kreditné segmenty. 
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Príloha 8  
Presun rizika NPL 

Pri sekuritizácii alebo inom netranžovom presune NPL je dôležité, aby banky 
venovali pozornosť nasledujúcim prvkom: 

• realistickému odhadu peňažných tokov použitých na splatenie výsledných 
sekuritizačných záväzkov, ktoré sú v prípade NPL väčšinou nepravidelné,  

• oceneniu súvisiaceho kolaterálu používaného na zabezpečenie NPL (v súlade 
s kapitolou 7 týchto všeobecných zásad), 

• všetkým štrukturalizačným nákladom spojeným s transakciou, 

• súvisiacim regulačným požiadavkám.  

Sekuritizačné transakcie si vyžadujú hodnotenie presunu významného rizika, 
vykazovanie a zverejňovanie dodatočných údajov a ponechanie prinajmenšom 5 % 
ekonomickej účasti. Prinajmenšom podradené tranže majú spravidla súvisiacu 
rizikovú váhu 1 250 %. Inštitúcia by navyše mala sekuritizáciu zohľadniť vo svojich 
procesoch ICAAP a ILAAP. Okrem toho by mala zvážiť aj operačné riziko 
(napr. právne riziko spojené s presunom NPL), reputačné riziko a ďalšie riziká, ktoré 
sa môžu v dôsledku transakcie zvýšiť. Presun významného rizika by sa mal 
realizovať v súlade so Všeobecnými zásadami ECB týkajúcimi sa uznávania 
presunu významného kreditného rizika (ECB Public Guidance on the recognition of 
significant credit risk transfer) z 24. marca 201667. 

Pri transakciách presunu rizika môžu v určitých prípadoch platiť rizikové váhy pre 
špecializované úverovanie (napr. pri transakciách, kde podkladové aktíva 
predstavujú fyzické aktíva pod významnou kontrolou veriteľa, ak sú splnené 
podmienky uvedené v článku 147 ods. 8 nariadenia CRR). Spôsob prudenciálneho 
účtovania transakcií by sa preto mal vždy určovať individuálne.  

Presuny rizika, ktoré nie sú klasifikované ako prudenciálne sekuritizácie68, si tiež 
môžu v závislosti od vnútroštátnych právnych požiadaviek vyžadovať povolenie 
príslušných orgánov alebo iných subjektov (napríklad v prípade zníženia objemu 
aktív alebo zásadných zmien rizikového profilu banky).  

Hoci v takom prípade nie je možné dosiahnuť presun významného rizika, 
z regulačného pohľadu môžu nesekuritizačné presuny rizika NPL za určitých 
podmienok, ktoré spravidla súvisia so spôsobom účtovania takýchto transakcií, 
napriek tomu viesť k vyčleneniu zo súvahy a dekonsolidácii.   V tejto súvislosti je 

                                                                      
67  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_significant_risk_transfer.en.pdf 
68  V súlade s definíciou v článku 4 ods. 1 bode 61) nariadenia CRR, tzn. transakcie, pri ktorých dochádza 

k tranžovaniu kreditného rizika, pri ktorých splátky závisia od výnosnosti základných expozícií, a pri 
ktorých počas trvania transakcie dochádza k rozdeľovaniu strát. 
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potrebné poznamenať, že transakcie presunu rizika je v každom prípade potrebné 
už v počiatočnej fáze konzultovať s ECB.  

Pri posudzovaní, či takéto transakcie presunu rizika NPL (iné ako sekuritizácie) 
spĺňajú podmienky na regulačnú dekonsolidáciu/vyčlenenie zo súvahy, bude ECB 
zvažovať adekvátnosť krytia reziduálnych rizík. V prípade nedostatočného krytia 
môže ECB na tieto transakcie uplatniť regulačný režim, ktorý sa môže líšiť od 
účtovného režimu, a stanoviť dodatočné kapitálové požiadavky. To sa môže stať 
napríklad vtedy, keď východisková banka zároveň investičnému subjektu poskytuje 
financovanie v akejkoľvek forme, čo má za následok potenciálne oneskorenie 
vykázania straty pre banku uskutočňujúcu presun rizika; alebo ak sa od banky 
uskutočňujúcej presun rizika očakáva poskytnutie podpory nad rámec jej zmluvných 
záväzkov v rámci transakcie presunu rizika. 
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