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Úvod 

Účelom tohto dokumentu je zhrnúť a zhodnotiť pripomienky prijaté počas verejnej 
konzultácie k revízii nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41)1 (ďalej 
len „nariadenia“) v roku 2017. Dokument tiež objasňuje zmeny nariadenia, ktoré 
v nadväznosti na túto konzultáciu navrhuje ECB, a k týmto navrhovaným zmenám 
otvára ďalšiu verejnú konzultáciu.  

Navrhované zmeny sa týkajú rámca ECB pre poplatky za dohľad a nemajú vplyv na 
poplatky za dohľad účtované príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Navrhované 
zmeny sa nedotýkajú ani zmien širšieho právneho rámca, ktorým sa riadia ročné 
poplatky za dohľad účtované ECB, predovšetkým nariadenia Rady (EÚ) 
č. 1024/20132 (nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu (Single Supervisory 
Mechanism – SSM)). Tento dokument preto nepredstavuje výklad nariadenia a nie je 
právne záväzný.  

Pripomienky sa očakávajú len k časti 5 dokumentu, t. j. návrhu nariadenia ECB, 
ktorým sa mení nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad. 

1  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad 
(ECB/2014/41) (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23). 

2  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje 
osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými 
inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63). 
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1 Rozsah a odôvodnenie 

1. Na základe článku 30 nariadenia o SSM „bude ECB vyberať ročné poplatky od
úverových inštitúcií so sídlom v zúčastnených členských štátoch a od pobočiek
zriadených v zúčastnených členských štátoch úverovými inštitúciami so sídlom
v nezúčastnenom členskom štáte“.

2. Poplatok účtovaný dohliadaným subjektom sa počíta postupom stanoveným
v nariadení Európskej centrálnej banky (ECB).

3. Podľa článku 17 nariadenia má ECB do roku 2017 uskutočniť revíziu tohto
nariadenia, najmä pokiaľ ide o metodiku a kritériá výpočtu ročných poplatkov za
dohľad, ktoré sa majú účtovať každému dohliadanému subjektu a skupine. Dňa
2. júna 2017 ECB otvorila verejnú konzultáciu s cieľom získať návrhy
a pripomienky na posúdenie prípadných zlepšení. Verejná konzultácia sa
skončila 20. júla 2017.

4. Predmetom revízie bola metodika a kritériá výpočtu ročného poplatku za
dohľad, ktorý sa účtuje každému dohliadanému subjektu a skupine. Všeobecné
ustanovenia o stanovení výdavkov, ktoré ECB vznikajú v súvislosti s výkonom
jej úloh dohľadu, sú uvedené v článku 30 ods. 1 nariadenia o SSM a preto nie
sú predmetom revízie.

5. Po skončení konzultácie ECB uskutočnila analýzu všetkých prijatých
pripomienok a v tomto dokumente k nim poskytuje svoje vyjadrenie.
V nasledujúcich častiach sa ku každej téme najskôr uvádza krátke zhrnutie
pripomienok, za ktorým nasleduje vyjadrenie ECB. V záujme jednotného
výkladu sa poznamenáva, že odkazy na konkrétne ustanovenia nariadenia
v relevantných prípadoch vychádzajú z jeho súčasného znenia.

6. Pri vypracúvaní pozmeňujúceho nariadenia a aktualizovaní procesov ECB
prihliadala i na podnety príslušných vnútroštátnych orgánov prostredníctvom
etablovaných fór vrátane Rady pre dohľad.

7. Z internej analýzy pripomienok vyplynulo, že by bolo prínosné nariadenie na
viacerých miestach objasniť. Tieto objasnenia nemenia podstatu nariadenia,
no zvyšujú transparentnosť právneho textu.

8. Metodika a kritériá výpočtu ročných poplatkov za dohľad boli síce vo
všeobecnosti hodnotené kladne, zazneli však aj žiadosti o zmeny. V reakcii na
prijaté pripomienky a v nadväznosti na analýzu nákladov a prínosov ECB
navrhuje metodické zmeny nariadenia opísané v časti 3. Návrh nariadenia
ECB, ktorým sa mení nariadenie, je uvedený v časti 5. Týmto dokumentom sa
otvára verejná konzultácia o konkrétnych zmenách navrhovaných v časti 5.

9. Očakáva sa, že zmeny nariadenia nadobudnú účinnosť ešte pred výpočtom
ročných poplatkov za dohľad za poplatkové obdobie 2020. Pri výpočte



Zmeny nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad – Rozsah a odôvodnenie 4 

poplatkov za rok 2019 bude ECB postupovať podľa súčasnej metodiky 
a postupov výpočtu.  

10. Nelegislatívne zmeny súvisiace so sfunkčnením procesov, v prípade ktorých sa
nevyžaduje aktualizácia metodiky alebo právneho aktu, sú vysvetlené v časti 4.
Zmeny, ktoré boli prijaté, bude ECB zavádzať postupne v nadchádzajúcich
poplatkových cykloch.
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2 Prehľad odpovedí 

2.1 Súhrn 

11. Počas verejnej konzultácie, ktorá prebiehala od 2. júna 2017 do 20. júla 2017,
bolo prijatých spolu 13 podnetov, ktoré zahŕňali 73 pripomienok. V porovnaní
s konzultáciou, ktorá sa uskutočnila v roku 2014, ide o výrazne nižší počet
podnetov a jednotlivých pripomienok. Podnety predložilo osem bankových
asociácií, štyri dohliadané subjekty alebo skupiny a jeden ďalší účastník trhu.
Predložené boli aj pripomienky k všeobecným ustanoveniam o stanovení
výdavkov, ktoré ECB vznikajú v súvislosti s výkonom jej úloh dohľadu, hoci táto
téma nie je predmetom revízie.

12. Pripomienky respondentov, ktorí súhlasili so zverejnením ich odozvy, sú
k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

2.2 Kritériá v prospech analýzy nákladov a prínosov 

13. Analýza nákladov a prínosov čerpala z údajov o poplatkoch za dohľad
za rok 2016, 2017 a 2018. Odhady uvádzané v tomto dokumente vychádzajú
z údajov za rok 2018 a môžu ich ovplyvniť zmeny i) celkového účtovaného
ročného poplatku za dohľad, ii) počtu poplatníkov, iii) príslušného objemu
celkových aktív a celkovej rizikovej expozície a iv) faktorov výpočtu poplatku
jednotlivých subjektov.

14. Platia nasledujúce hodnotiace kritériá:

(a) Dodržiavanie zákonných požiadaviek: pri stanovovaní systému
poplatkov sa ECB riadila ustanoveniami nariadenia o SSM, ktoré definujú
hlavné parametre ročného poplatku za dohľad. Je potrebné zabezpečiť
nepretržité dodržiavanie nariadenia o SSM a ďalších relevantných
právnych predpisov EÚ.

(b) Vplyv alokácie poplatkov: pri hodnotení potenciálnych opatrení sa brali
do úvahy predovšetkým tieto dva aspekty: i) počet dohliadaných subjektov
a skupín, ktorých sa analyzované ustanovenie priamo dotýka, a ii) vplyv
na rozdelenie nákladov medzi ostatné subjekty v tej istej kategórii.

(c) Administratívny vplyv na dohliadané subjekty a skupiny: do úvahy sa
brali náklady vyplývajúce z potenciálnej dodatočnej administratívnej
záťaže a eliminácia zbytočnej duplicity vykazovania.

(d) Obmedzenie volatility ročného poplatku: posudzovala sa miera, do akej
je zabezpečená stabilita poplatkov pre dohliadané subjekty a skupiny
s cieľom minimalizovať nepredvídané zmeny ročného poplatku za dohľad.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/fees_201706.sk.html
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(e) Finančné náklady ECB: zvažovalo sa dodatočné úsilie, ktoré ECB musí
vynaložiť na implementáciu a vedenie mechanizmu ročných poplatkov za
dohľad, so zreteľom na skutočnosť, že dodatočné náklady ECB vedú
k zvýšeniu účtovaného poplatku za dohľad.

2.3 Súhrn hlavných zmien rámca 

15. ECB uskutočnila analýzu nákladov a prínosov, ktoré podľa očakávaní vzniknú
v dôsledku implementácie prijatých pripomienok, pričom prihliadala na súbor
vopred stanovených kritérií uvedených v konzultačnom dokumente k verejnej
konzultácii z roku 2017. Na základe tejto analýzy sa navrhujú zmeny
nariadenia. Zmeny sa týkajú konkrétnych aspektov rámca poplatkov, pričom aj
naďalej platia základné zásady jednoduchosti, spravodlivosti a proporcionality.

16. Od uskutočnenia konzultácie ECB zaviedla niekoľko rýchlych optimalizačných
opatrení a aktualizovala sekciu internetovej stránky bankového dohľadu ECB
venovanú poplatkom za dohľad s dôrazom na i) nástroje, ktoré umožňuje lepší
odhad poplatku za dohľad účtovaného dohliadanému subjektu alebo skupine
(Odhadnite si svoj poplatok), a ii) podrobnejšie informácie o výpočte celkovej
výšky ročných poplatkov za dohľad a ich rozdelení medzi významné a menej
významné inštitúcie (Celkové ročné poplatky).

17. Navrhované zmeny je možné zhrnúť do nasledujúcich hlavných oblastí:

18. Účtovanie poplatkov za dohľad ex post. Táto zmena navrhuje, aby sa
poplatky za dohľad neúčtovali na základe odhadu nákladov na dohľad, ale aby
sa počítali pomocou skutočných ročných nákladov európskeho bankového
dohľadu, t. j. po skončení poplatkového obdobia. Táto zmena nepredstavuje pre
poplatníkov žiadne dodatočné náklady. Výhody pre poplatníkov spočívajú
v i) eliminácii prenosu preplatkov a nedoplatkov medzi odhadovanou sumou
poplatkov za výkon úloh dohľadu a skutočnými nákladmi, a ii) možnosti
priaznivejšieho načasovania kritických procesov, napr. obdobia
pripomienkovania faktorov výpočtu poplatku a úhrady poplatkov.

19. Zľava z minimálnej zložky poplatku pre menšie menej významné
inštitúcie. Navrhuje sa zľava pre menej významné inštitúcie, ktorých celkové
aktíva neprekračujú 500 mil. €. Zľavu by si mohlo uplatniť približne 50 % menej
významných inštitúcií, u ktorých by v praxi došlo k zníženiu poplatkov v rozsahu
od 7 % do 50 %. Menej významným inštitúciám, na ktoré by sa zľava
nevzťahovala, by sa poplatky za dohľad mierne zvýšili o približne 3 %.

20. Recyklácia údajov dohľadu, ktoré má ECB k dispozícii. Predpokladá sa, že
zrušenie individuálneho poskytovania faktorov výpočtu poplatku by viedlo
k nárastu efektívnosti u viac ako 90 % dohliadaných subjektov a skupín.
Riešením by bolo uskutočňovať výpočet aktuálneho poplatku za dohľad na
základe údajov dohľadu, ktoré už má ECB k dispozícii. V prípade dohliadaných
skupín, ktoré pri výpočte svojho poplatku vylučujú aktíva dcérskych spoločností
umiestnených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, alebo

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees_201706/ssm.regulationonsupervisoryfees_draft.sk.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.sk.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.sk.html
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v prípade pobočiek, ktoré v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/5343 nie sú povinné 
vykazovať údaje dohľadu, odvodenie faktorov výpočtu poplatku z údajov 
dohľadu nie je možné. Tieto inštitúcie by tak museli faktory výpočtu poplatku aj 
naďalej poskytovať na základe osobitného postupu.  

21. Jazykové verzie platobného výmeru. Vývoj a uplatňovanie nového
osobitného postupu síce povedú k zvýšeniu finančných nákladov ECB, no ECB
uznáva, že možnosť prijímať platobné výmery v jazykoch členských krajín,
v ktorých sú dohliadané subjekty a skupiny zriadené, bude pre poplatníkov
prínosom. ECB preto zamýšľa vydávať platobné výmery vo všetkých úradných
jazykoch EÚ.

22. Zmena požiadavky predkladať audítorské overenie údajov o celkových
aktívach v prípade pobočiek. V prípade väčšiny pobočiek platiacich poplatok,
ktoré predstavujú približne 6 % všetkých subjektov platiacich poplatok, je
povinnosť predkladať audítorské overenie údajov o celkových aktívach na účely
výpočtu poplatku za dohľad ECB neprimeraná výške poplatku za dohľad. Preto
sa navrhuje, aby pobočky platiace poplatok smeli namiesto audítorského
vyhlásenia na schválenie svojho faktora výpočtu poplatku predkladať
potvrdenie vydané riadiacim orgánom.

3  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných 
informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015, s. 13). 
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3 Navrhované zmeny nariadenia 

23. V reakcii na prijaté pripomienky ECB navrhuje zmeny metodiky poplatkov,
pričom berie do úvahy skúsenosti získané od jej prijatia v roku 2014,
dostupnosť údajov dohľadu a zmeny populácie dohliadaných subjektov
a skupín. Pri zvažovaní zmien v systéme poplatkov sa ECB zameriavala na
posilnenie zásady spravodlivosti a proporcionality pre všetky dohliadané
subjekty a skupiny, ako aj zvýšenie účinnosti a transparentnosti rámca
poplatkov za dohľad ECB.

24. Počas internej analýzy pripomienok a prípravy zmien nariadenia sa ukázalo, že
do nariadenia by bolo vhodné zaviesť viacero redakčných úprav. Tieto úpravy
nemenia podstatu nariadenia, no zvyšujú transparentnosť právneho textu.
V návrhu zmeneného nariadenia boli napríklad články 5, 6 a 9 spojené, vďaka
čomu je text o určovaní celkového ročného poplatku jasnejší a bez duplicít.

25. Ako sa uvádza v článku 10 ods. 3 písm. b) nariadenia, metodiky a postupy
výpočtu a zberu údajov o faktoroch výpočtu poplatku, celkových aktívach
a celkovej rizikovej expozícii stanovuje ECB a sú zverejnené na internetovej
stránke bankového dohľadu ECB. Hoci nariadenie stanovuje hlavné premenné
na určenie faktorov výpočtu poplatku, rozhodnutie (EÚ) 2015/5304 (rozhodnutie
o faktoroch výpočtu poplatku) stanovuje presnejšie postupy.

26. ECB rozhodnutie o faktoroch výpočtu poplatku zmení v súlade so zmenami
nariadenia. Predpokladá sa, že zmenené rozhodnutie o faktoroch výpočtu
poplatku bude prijaté spolu so zmeneným nariadením.

3.1 Účtovanie poplatkov za dohľad ex post, po uzávierke 
účtovného roka ECB 

27. ECB na základe internej analýzy pripomienok navrhuje účtovať poplatky za
dohľad ex post, t. j. po uzávierke účtovného roka, keď sú známe skutočné
náklady, ktoré ECB vznikli v spojení s výkonom bankového dohľadu. Takýto
postup je už v niektorých krajinách eurozóny zaužívanou praxou.

28. Účtovanie ex post znamená, že výpočet individuálnych ročných poplatkov za
dohľad jednotlivých poplatníkov sa bude uskutočňovať v prvej polovici
nasledujúceho roka na základe skutočných nákladov, ktoré ECB vznikli
v spojení s výkonom bankového dohľadu. V záujme zachovania
transparentnosti a podpory interných rozpočtových postupov jednotlivých
poplatkov bude ECB aj naďalej zverejňovať odhad ročných nákladov na dohľad.

4  Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/530 z 11. februára 2015 o metodike a postupoch pre stanovenie 
a zhromažďovanie údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7) 
(Ú. v. EÚ L 84, 28.3.2015, s. 67).  
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Ročný odhad nákladov na dohľad sa bude uvádzať vo výročnej správe ECB 
o činnosti dohľadu, zverejňovanej každý rok v marci, v kapitole Podávanie
správ o čerpaní rozpočtu.

29. V súčasnosti ECB ročné poplatky za dohľad vyberá formou preddavkov
predtým, ako sú známe skutočné ročné náklady na dohľad, t. j. účtuje
odhadované ročné náklady na základe rozpočtu ECB na úlohy spojené
s dohľadom.

30. Ročný poplatok za dohľad na nasledujúci rok sa následne upraví o rozdiel
medzi odhadovanými a skutočnými ročnými nákladmi za rok, t. j. zohľadní sa
prípadný preplatok alebo nedoplatok v dôsledku rozdielu medzi odhadovanými
nákladmi z apríla a skutočnými nákladmi na konci roka.

31. Výpočet ročných poplatkov za dohľad jednotlivých subjektov sa zvyčajne
uskutočňuje v treťom štvrťroku príslušného roka a v poslednom štvrťroku sa
odosielajú faktúry, ktoré zohľadňujú prípadné zmeny statusu dohliadaných
subjektov zaregistrované a overené ECB v deň uzávierky (v roku 2018 to bolo
na konci júla). V prípade zmien overených po dátume uzávierky sa v závislosti
od okolností účtuje dodatočný poplatok, prípadne sa vracia preplatok.

Faktory výpočtu poplatku: referenčný dátum 

32. V rámci nového postupu bude referenčným dátumom pre použité faktory
výpočtu poplatku (celkové aktíva a celkovú rizikovú expozíciu) aj naďalej
31. december roka, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa poplatok účtuje.
Poplatky za poplatkové obdobie 2020 sa tak napríklad budú určovať
a fakturovať v prvej polovici roka 2021 na základe faktorov výpočtu poplatku
s referenčným dátumom 31. decembra 2019.

33. Získa sa tak čas navyše na validáciu údajov o faktoroch výpočtu poplatku na
základe informácií získaných v rámci finančného vykazovania (FINREP)
a spoločného vykazovania (COREP), najmä na spracovanie opätovne
predložených údajov v nadväznosti na overenie audítorom (v relevantných
prípadoch). Ponechanie rovnakého referenčného dátumu je v súlade
s navrhovanou recykláciou údajov, ktoré má ECB k dispozícii, na určovanie
faktorov výpočtu poplatku (časť 3.3).

34. Očakáva sa, že zmenené nariadenie nadobudne účinnosť v roku 2019 a bude
sa vzťahovať na poplatkové obdobie 2020. Rok 2020 by tak bol prechodným
rokom, v ktorom sa poplatníkom nebudú fakturovať žiadne poplatky za dohľad.

Termín zahrnutia zmien do zoznamu poplatníkov 

35. Vďaka zmene načasovania účtovania ročných poplatkov za dohľad bude 
možné uskutočňovať ich výpočet na základe zoznamu poplatníkov, ktorý 

zohľadňuje relevantné okolnosti, ktoré sa vyskytli počas roka, za ktorý sa

Zmeny nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad – Navrhované zmeny nariadenia 
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poplatky účtujú. Príkladom je udelenie nového povolenia, odobratie povolenia, 
zmena dohľadového statusu a fúzie a akvizície.  

36. V rámci výpočtu poplatkov za rok 2020 (ktoré sa budú fakturovať v roku 2021)
tak bude ECB zohľadňovať zmeny populácie poplatníkov za väčšiu časť
poplatkového obdobia 2020.

37. Praktickou výhodou tejto zmeny bude možnosť vhodnejšieho načasovania
kritických procesov, vďaka čomu budú dohliadané subjekty napríklad môcť
uskutočňovať revíziu faktorov výpočtu poplatku mimo obdobia letných
dovoleniek. Zámerom je sprístupniť faktory výpočtu poplatku na online portáli
v poslednom štvrťroku poplatkového obdobia a dať tak poplatníkom viac času
na ich pripomienkovanie.

38. Je však potrebné poznamenať, že hoci má účtovanie poplatkov ex post znížiť
potrebu rekalkulácie predchádzajúcich poplatkov, vzhľadom na nevyhnutný
časový odstup medzi prípadnými uskutočnenými zmenami dohľadového
statusu a oznámením rozhodnutí o takýchto zmenách môže byť stále potrebný
nový výpočet poplatku.

39. Zároveň sa navrhuje preložiť termín, v rámci ktorého poplatníci predkladajú
formulár na určenie poplatníka a aktualizované kontaktné údaje, z 1. júla na
30. september príslušného poplatkového obdobia (ďalšie komentáre
k poplatníkom sú uvedené v časti 4.4: Úloha poplatníka).

40. Zatiaľ čo účtovanie poplatkov bude prebiehať ex post, skutočné náklady
a príjmy sa budú vo finančných výkazoch ECB aj naďalej vykazovať s odkazom
na príslušný účtovný rok, v súlade s platnými účtovnými štandardmi.

3.2 Zľava z minimálnej zložky poplatku pre menšie menej 
významné inštitúcie 

41. Súčasťou odpovedí prijatých v rámci verejnej konzultácie bol aj návrh na
zavedenie zľavy z minimálnej zložky poplatku pre menšie menej významné
inštitúcie. Niektorí respondenti navrhujú uplatnenie zľavy v prípade menej
významných inštitúcií, ktorých celkové aktíva nepresahujú 3 mld. €, iní
respondenti navrhujú limit 500 mil. €. Jeden z respondentov je za stanovenie
pevnej minimálnej zložky poplatku za dohľad. Ďalší respondenti navrhujú
zrušenie minimálnej zložky poplatku, prípadne jej výpočet bez toho, aby sa
rozlišovalo medzi významnými a menej významnými inštitúciami.

42. V záujme ďalšieho zníženia záťaže pre menšie menej významné inštitúcie ECB
podporuje zavedenie zľavy z minimálnej zložky poplatku pre menej významné
inštitúcie, ktorých celkové aktíva nepresahujú 500 mil. €.

43. Minimálna zložka poplatku kryje výdavky na výkon dohľadu v minimálnom
potrebnom rozsahu vo významných a menej významných inštitúciách, čo
vysvetľuje odlišný prístup k týmto dvom kategóriám. Článok 10 ods. 6
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nariadenia stanovuje minimálnu zložku poplatku vo výške 10 % celkového 
účtovaného poplatku pre každú z týchto kategórií. Na menšie menej významné 
inštitúcie sa už zľava z minimálnej zložky poplatku vzťahuje: subjekty, ktorých 
celkové aktíva nepresahujú 10 mld. €, platia len polovičnú minimálnu zložku. 

44. Od zavedenia metodiky poplatkov došlo na najvyššej úrovni konsolidácie
v populácii menej významných inštitúcii k redukcii počtu poplatníkov o viac ako
15 %. Skutočnosť, že vo výpočte minimálnej zložky poplatku je menovateľom
počet subjektov v populácii menej významných inštitúcií, viedla vzhľadom na
pokles celkového počtu poplatníkov k nevyhnutnému rastu minimálnej zložky.
Spolu so zvyšovaním celkového poplatku to v období od roku 2015 do roku
2018 viedlo k nárastu minimálnej zložky poplatku o viac ako 60 %.

45. Navrhovaná zľava povedie k účinnému zníženiu poplatkov hradených menšími
menej významnými inštitúciami o 7 % až takmer 50 %. V dôsledku zmeny bude
približne 100 menej významných inštitúcií platiť poplatok nižší ako 1 100 €.5

Počet poplatníkov platiacich poplatok nižší ako 2 000 € sa zvýši o 320 % na
takmer 470. Nasledujúca tabuľka uvádza príklady možného vývoja poplatkov
v jednotlivých prípadoch.

EUR
Celkové  
aktíva 

Celková riziková 
expozícia 

Poplatok  
za rok 2018 

Odhadovaný poplatok  
po zohľadnení zľavy 

Subjekt A 6 250 000 1 800 000 1 720 880 

Subjekt B 165 000 000 60 000 000 2 970 2 120 

Subjekt C 20 000 000 000 13 000 000 000 213 640 219 530 

46. Finančný dosah na subjekty populácie menej významných inštitúcií, na ktoré sa
zľava nevzťahuje, by mal byť len mierny. Na základe údajov za rok 2018 sa
odhaduje, že týmto inštitúciám sa poplatky za dohľad zvýšia o najviac 3 %,
resp. o menej ako 10 000 €.

47. ECB vo svojej analýze prihliadala aj na prevádzkovú efektívnosť a nízke
náklady, ktoré pre ňu z tejto zmeny vyplývajú. Keďže zmena kopíruje metodiku,
ktorá sa používa v prípade významných inštitúcií, nie je potrebný vývoj nových
systémov.

48. Pohyblivá zložka poplatku sa bude menej významným inštitúciám počítať
rovnakým spôsobom ako významným inštitúciám.

(a) Menej významným inštitúciám, ktoré majú nárok na zľavu, sa minimálna
zložka poplatku zníži na polovicu.

(b) Pohyblivá zložka poplatku pre menej významné inštitúcie sa zvýši
o celkový objem zliav, ktoré im boli poskytnuté.

5  Ako objasňuje časť 2.2, číselné údaje v tejto sekcii sa uvádzajú len ako príklad, keďže vychádzajú 
z údajov za rok 2018. 
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(c) Pohyblivá zložka poplatku pre menej významné inštitúcie bude rozdelená
medzi príslušných poplatníkov na základe ich faktorov výpočtu poplatku.

49. Návrh uplatniť zľavu z minimálnej zložky poplatku v prípade menej významných
inštitúcií, ktorých celkové aktíva nepresahujú 3 mld. €, sa považuje za
neúnosný. Do tejto kategórie totiž patrí takmer 90 % menej významných
inštitúcií, čo by viedlo k celkovému zvýšeniu poplatku za dohľad subjektov
v blízkosti horného limitu (t. j. tých, ktorých celkové aktíva sú tesne pod úrovňou
3 mld. €), ktoré prekračuje uplatnenú zľavu. Z tohto dôvodu bol akceptovaný
návrh použiť limit 500 mil. €.

50. Súčasná úroveň minimálnej zložky poplatku je 10 % celkovej účtovanej sumy
za danú kategóriu (významné alebo menej významné inštitúcie). Stanovenie
pevnej hodnoty minimálnej zložky poplatku sa nepovažuje za vhodné. Do
metodiky výpočtu by sa tak vnášala dodatočná premenná, ktorú by bolo
potrebné každý rok, resp. s pravidelnou periodicitou určovať.

3.3 Recyklácia údajov dohľadu na výpočet poplatku za 
dohľad 

51. Viacerí respondenti navrhujú zmenu postupu zberu faktorov výpočtu poplatku,
ktorá spočíva v opakovanom využití informácií dohľadu získaných v rámci
vykazovania FINREP a COREP. Možnosť skontrolovať si údaje o faktoroch
výpočtu poplatku na online portáli venovanom poplatkom za dohľad predtým,
ako sa použijú na výpočet poplatku za dohľad, by mala podľa poplatníkov
zostať zachovaná.

52. Vzhľadom na výhody, ktoré táto zmena prinesie z hľadiska celkového procesu
zberu údajov, sa tieto pripomienky akceptujú.

53. Dohliadané subjekty a skupiny v súčasnosti každoročne na účely výpočtu
poplatku za dohľad prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov
predkladajú ECB údaje o celkových aktívach a celkovej rizikovej expozícii.

54. Navrhuje sa, aby sa v prípade veľkej väčšiny poplatníkov osobitný zber faktorov
výpočtu poplatku ukončil, a aby sa namiesto toho na výpočet poplatku
opakovane využívali údaje dohľadu, ktoré ECB predkladajú príslušné
vnútroštátne orgány na základe nariadenia (EÚ) č. 680/20146 a nariadenia (EÚ)
2015/534.

55. Zníženie vykazovacej záťaže, ktoré táto zmena postupu zberu faktorov výpočtu
poplatku prinesie, sa dotkne viac ako 90 % dohliadaných subjektov a skupín.
Zmenu však nie je možné uplatniť v prípade:

6  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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(a) dohliadaných skupín, ktoré do výpočtu poplatku za dohľad nezahŕňajú
aktíva dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených krajinách7

(a poplatok za dohľad si tak znižujú), keďže ECB tieto údaje z iných
zdrojov nebude mať k dispozícii,

(b) pobočiek platiacich poplatok zriadených v zúčastnených členských štátoch
úverovými inštitúciami usadenými v nezúčastnených členských štátoch, na
ktoré sa nevzťahuje povinnosť vykazovať finančné údaje dohľadu na
základe nariadenia (EÚ) 2015/534. Tieto pobočky však budú mať možnosť
určiť svoje celkové aktíva na účely výpočtu poplatku za dohľad na základe
celkovej hodnoty aktív vypočítanej na prudenciálne účely alebo určenej na
základe najnovšej overenej účtovnej závierky vypracovanej v súlade
s Medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo (IFRS) alebo
platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi, resp. určenej v súlade
s článkom 51 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17)8.

Tieto dve kategórie inštitúcií budú musieť údaje o faktoroch výpočtu poplatku aj 
naďalej predkladať ECB osobitne prostredníctvom príslušných vnútroštátnych 
orgánov na základe pôvodného postupu. Časový harmonogram predkladania 
údajov o faktoroch výpočtu poplatku ECB prostredníctvom príslušných 
vnútroštátnych orgánov bude stanovený v aktualizovanom rozhodnutí 
o faktoroch výpočtu poplatku.

56. Na strane ECB sa očakáva zvýšenie pracovnej záťaže, keďže na zavedenie
nových postupov a zabezpečenie kvality údajov bude potrebné prijať dodatočné
opatrenia. Nový postup však umožní odstrániť verifikačný krok, v rámci ktorého
sa v súčasnosti údaje od dohliadaných subjektov porovnávajú s údajmi, ktoré
už majú k dispozícii príslušné vnútroštátne orgány a ECB. V dôsledku chýb
zistených v rámci tejto kontroly musí veľký počet subjektov ECB predkladať
nové údaje.

57. Úspech nového postupu okrem toho veľmi záleží aj na miere, do akej budú
dohliadané subjekty a skupiny dodržiavať ustanovenia článku 3 ods. 4 a 5
nariadenia (EÚ) č. 680/2014, ktoré vyžadujú včasné predkladanie overených
údajov a ďalších opráv príslušným orgánom.

58. Možnosť kontroly faktorov, ktoré sa používajú na výpočet poplatku za dohľad,
stanovenú v článku 4 ods. 2 rozhodnutia o faktoroch výpočtu poplatku,
považujú respondenti za užitočné opatrenie, ktoré bude aj naďalej súčasťou
aktualizovaného postupu. Obdobie, počas ktorého si poplatníci môžu
skontrolovať faktory výpočtu poplatku, bude predĺžené. V prípade ich
nesprávnosti tak budú mať k dispozícii viac času na ich pripomienkovanie.

7  Odôvodnenie 77 nariadenia o SSM. 
8  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu 

v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci SSM) (ECB/2014/17) 
(Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1). 
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59. ECB očakáva, že v prípade faktorov výpočtu poplatku bude uplatňovať jeden
referenčný dátum (31. december predchádzajúceho poplatkového obdobia),
stanovený v článku 10 nariadenia. Vzhľadom na to, že ECB počíta
s opakovaným využívaním dostupných údajov dohľadu, a tiež vzhľadom na
zmenu načasovania účtovania poplatkov za dohľad (časť 3.1) sa navrhuje
predĺženie procesu zberu faktorov výpočtu poplatku s cieľom zahrnúť subjekty,
ktoré boli zriadené v referenčný deň alebo po tomto dátume.

60. Podľa terajšej metodiky ECB takýmto subjektom účtuje len minimálnu zložku
poplatku, a to z dôvodu nedostupnosti údajov k referenčnému dátumu.
V prípade zmien, ku ktorým dôjde od referenčného dátumu (od 31. decembra)
do 1. októbra poplatkového obdobia, ECB navrhuje výpočet variabilnej zložky
poplatku na základe najbližších dostupných štvrťročných vykazovaných údajov
dohľadu. Táto zmena sa dotkne obmedzeného počtu novozriadených
poplatníkov (na základe doterajších skúseností by to malo byť približne
20 subjektov).

61. Príklad: podľa doterajšieho postupu by v prípade novozriadenej úverovej
inštitúcie na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských
štátov, ktorá získala povolenie na výkon činnosti 10. februára 2019, neboli
k dispozícii žiadne faktory výpočtu poplatku, pretože inštitúcia ešte
k referenčnému dátumu (t. j. 31. decembru 2018) nebola zriadená. Ročný
poplatok za dohľad za poplatkové obdobie 2019 za tento subjekt by tak bol
vypočítaný len na základe minimálnej zložky poplatku za tie celé mesiace
poplatkového obdobia, počas ktorých bola dohliadaným subjektom,9 t. j. za
desať mesiacov (od marca 2019 do decembra 2019 vrátane).

62. Podľa navrhovanej zmeny by ECB popri minimálnej zložke poplatku zohľadnila
aj údaje o celkových aktívach a celkovej rizikovej expozícii vykázané inštitúciou
v rámci dohľadového vykazovania na konci marca 2019 a použila by ich na
výpočet variabilnej zložky poplatku za všetky mesiace, za ktoré sa poplatníkovi
účtuje poplatok za dohľad (v tomto prípade za desať mesiacov, od marca 2019
do decembra 2019). Od roka 2020 by už poplatník uplatňoval štandardný
postup.

63. Rovnaká metodika sa bude uplatňovať v prípade nových pobočiek platiacich
poplatok zriadených v zúčastnených členských štátoch úverovými inštitúciami
usadenými v nezúčastnených členských štátoch, na ktoré sa vzťahuje
povinnosť vykazovať finančné údaje dohľadu na základe nariadenia (EÚ)
2015/534. Pobočky, na ktoré sa povinnosť vykazovať finančné údaje dohľadu
na základe nariadenia (EÚ) 2015/534 nevzťahuje, budú tieto údaje predkladať
ECB prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov v súlade s postupmi,
ktoré stanoví ECB.

9  Článok 7 ods. 1 nariadenia. 
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64. V prípade subjektov zriadených po 1. októbri bude účtovaný poplatok za dohľad
pozostávať z minimálnej zložky poplatku za tie celé mesiace, počas ktorých
podliehala dohľadu.

65. Zmeny postupu určovania a zberu faktorov výpočtu poplatku budú zavedené
zmenou rozhodnutia o faktoroch výpočtu poplatku.

66. Jeden z respondentov navrhuje zahrnúť do obdobia, za ktoré sa účtuje poplatok
za dohľad, aj mesiac, v ktorom dôjde k ukončeniu výkonu dohľadu.

67. V súčasnosti sa v prípade ukončenia činnosti dohliadaného subjektu
(napr. z dôvodu odňatia licencie alebo zatvorenia dohliadanej pobočky)
poplatok za dohľad počíta za tie celé mesiace, počas ktorých dohliadaný
subjekt podliehal dohľadu.

68. Podobne je to aj v prípade poplatníkov, ktorým bola udelená nová licencia: ECB
im účtuje poplatok za každý celý mesiac dohľadu. ECB tento postup považuje
za spravodlivý a primeraný, preto návrh na zmenu neakceptuje.



Zmeny nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad – Ďalšie pripomienky k rámcu poplatkov za 
dohľad 16 

4 Ďalšie pripomienky k rámcu poplatkov 
za dohľad 

69. V nasledujúcich častiach ECB uvádza svoje vyjadrenia k pripomienkam
týkajúcim sa postupov v oblasti poplatkov, ktoré si nevyžadujú zmenu
nariadenia.

4.1 Rozsah 

70. Podľa vyjadrenia jedného z respondentov by ECB nemala účtovať poplatky za
dohľad subjektom, ktoré nie sú pod jej priamym dohľadom (t. j. menej
významným inštitúciám). Respondent zdôraznil skutočnosť, že tieto subjekty už
platia ročný poplatok za dohľad príslušným vnútroštátnym orgánom.

71. ECB bola zverená úloha vykonávať nepriamy dohľad nad menej významnými
inštitúciami, s čím sú spojené náklady. Z tohto dôvodu sa týmto subjektom
účtuje poplatok za dohľad.

72. Článok 30 nariadenia o SSM stanovuje, že ECB účtuje ročný poplatok za
dohľad na pokrytie výdavkov vzniknutých v súvislosti s úlohami, ktoré jej boli
zverené na základe článkov 4 až 6 nariadenia o SSM. Tieto články zahŕňajú aj
nepriamy dohľad nad menej významnými inštitúciami.

73. Odôvodnenie 77 nariadenia o SSM okrem toho objasňuje, že v záujme
zabezpečenia nezávislosti ECB od nenáležitých vplyvov by mali náklady na
dohľad niesť subjekty, ktoré dohľadu podliehajú. Podľa článku 6 nariadenia
o SSM bola ECB zverená zodpovednosť za účinné a konzistentné fungovanie
SSM a úloha monitorovať fungovanie mechanizmu, vychádzajúc z rozdelenia
úloh medzi ECB a príslušné vnútroštátne orgány. ECB bola navyše poverená
úlohou vykonávať vo vzťahu k významným a menej významným inštitúciám
makroprudenciálny dohľad. Preto sa poplatky účtujú aj menej významným
inštitúciám, nad ktorými ECB vykonáva nepriamy dohľad, a ich účelom je pokryť
výdavky ECB vzniknuté v súvislosti s úlohami, ktorými bola poverená
nariadením o SSM.

74. Podľa článku 30 ods. 5 nariadenia o SSM sa poplatky za dohľad ECB účtujú
bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných vnútroštátnych orgánov vyberať
poplatky v súlade s vnútroštátnym právom.

75. Ďalší respondent navrhuje zahrnúť do rozsahu nariadenia aj finančné
holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti. Ten istý
respondent požaduje objasnenie aspektu, že ECB ročné poplatky za dohľad
počíta len na najvyššej úrovni konsolidácie.
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76. V súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia o SSM môže ECB účtovať ročný
poplatok za dohľad len úverovým inštitúciám usadeným v zúčastnených
členských štátoch a pobočkám zriadeným v zúčastnených členských štátoch
úverovými inštitúciami usadenými v nezúčastnenom členskom štáte.

77. Podľa článku 30 ods. 3 nariadenia o SSM je ECB povinná počítať poplatok na
najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov. Najvyššia
úroveň konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov zahŕňa aj finančné
a zmiešané finančné holdingové spoločnosti zriadené v zúčastnených
členských štátoch.

4.2 Faktory výpočtu poplatku 

Vylúčenie aktív subjektov zriadených v nezúčastnených členských 
štátoch a tretích krajinách 

78. Jeden z respondentov navrhuje zmeniť nariadenie tak, aby nebola možná
redukcia ročného poplatku prostredníctvom presunu rizikovo vážených aktív
medzi jednotlivými krajinami, či už dočasne v deň vykazovania údajov alebo
permanentne.

79. V záujme zachovania jednoduchého postupu vykazovania faktorov výpočtu
poplatku a obmedzenia administratívnej záťaže subjektov platiacich poplatok sa
tento návrh neakceptuje.

80. Podľa článku 30 ods. 3 nariadenia o SSM sa poplatok počíta na najvyššej
úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov. V odôvodnení 77
nariadenia o SSM sa navyše uvádza, že z výpočtu poplatkov by mali byť
vylúčené všetky dcérske spoločnosti zriadené v nezúčastnených členských
štátoch. Vo všeobecnosti teda platí, že dohliadané skupiny by mali vylúčiť
aktíva dcérskych spoločností, ktoré sa nachádzajú v nezúčastnených členských
štátoch a tretích krajinách.10 Zostavovanie potrebných údajov však môže byť
spojené s vysokými nákladmi. Dohliadané skupiny preto majú možnosť platiť
poplatok vypočítaný na základe údajov poskytnutých na najvyššej úrovni
konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov vrátane dcérskych
spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch, hoci by výsledný
poplatok mohol byť vyšší.

81. Poznamenáva sa, že skreslenie faktorov výpočtu poplatku v dôsledku presunu
aktív medzi jednotlivými krajinami by síce bolo možné obmedziť, no bolo by to
spojené s dodatočnými nákladmi, buď v podobe vyššej vykazovacej záťaže pre
subjekty platiace poplatok (častejšie vykazovanie, resp. zložitejšie vykazovanie
vzhľadom na nutnosť vykazovať údaje za dobu držby (namiesto údajov

10  Článok 10 ods. 3 písm. c nariadenia. 
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v konkrétnom časovom bode), ako aj zložitejšie postupy verifikácie údajov), 
alebo v podobe reštrikcií súčasnej politiky umožňujúcej vylúčenie dcérskych 
spoločností v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, čo by 
nebolo v súlade s odôvodnením 77 nariadenia o SSM.  

82. Ďalší respondent navrhuje, aby boli z výpočtu poplatku za dohľad vylúčené aj
aktíva pobočiek zriadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích
krajinách, rovnako ako je to v prípade dcérskych spoločností usadených
v takýchto krajinách.

83. Podľa článku 30 ods. 3 nariadenia o SSM sa poplatok počíta na najvyššej
úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov. V súlade s týmto
ustanovením preto aktíva pobočiek zriadených v nezúčastnených členských
štátoch a tretích krajinách úverovými inštitúciami usadenými v zúčastnených
členských štátoch musia byť do výpočtu poplatkov za dohľad zahrnuté.

Určovanie faktorov výpočtu poplatku 

84. Viacero respondentov predložilo návrhy týkajúce sa metodiky určovania
faktorov výpočtu poplatku. Ide o návrhy:

(a) zahrnúť do určovania ročného poplatku za dohľad dodatočné faktory, ako
napríklad počet jurisdikcií, v ktorých je subjekt aktívny, počet právnych
subjektov v rámci konsolidovanej skupiny alebo rôzne stupne intenzívnosti
činností v závislosti od hlavnej kategórie rizika vyjadrenej v kapitálových
požiadavkách,

(b) vylúčiť z celkových aktív podporné úvery,

(c) počítať celkovú rizikovú expozíciu na základe štandardizovanej metodiky
(a nie pomocou interného modelu),

(d) upraviť celkovú rizikovú expozíciu (ako faktor výpočtu poplatku)
koeficientom určeným ako pomer úrovne P2R+P2G subjektu11

k priemernej úrovni P2R+P2G príslušnej skupiny.

85. Spoločnou črtou týchto návrhov je, že vyvolávajú otázky, pokiaľ ide
o dostupnosť, spoľahlivosť alebo objektívnosť údajov, a preto sa neakceptujú.

86. Podľa nariadenia o SSM musia poplatky za dohľad vychádzať z objektívnych
kritérií významnosti a rizikového profilu dohliadaného subjektu vrátane jeho
rizikovo vážených aktív. Pri výbere vhodných ukazovateľov týchto kritérií bolo
cieľom ECB minimalizovať administratívnu a prevádzkovú náročnosť pre všetky
dohliadané subjekty. Zvolené ukazovatele celkových aktív a celkovej rizikovej
expozície sú už súčasťou rámca vykazovania na účely dohľadu, sú

11  P2R: požiadavky druhého piliera; P2G: odporúčania druhého piliera.  
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jednoznačne definované a v prípade prevažnej väčšiny dohliadaných subjektov 
i overené.  

87. Odklon od týchto stabilných ukazovateľov by mohol tak pre ECB, ako aj pre
poplatníkov znamenať vysoké náklady na implementáciu, napríklad v spojitosti
s verifikáciou údajov nezávislými tretími stranami.

88. Navrhované zmeny by okrem toho ECB obmedzovali v možnostiach
zjednodušovania postupu zberu údajov (časť 3.3), keďže niektoré ukazovatele
by si vyžadovali osobitný vykazovací rámec.

Faktory výpočtu poplatku v prípade pobočiek platiacich poplatok 

89. Jeden z respondentov navrhuje vyžadovať údaje o celkovej rizikovej expozícii
od pobočiek platiacich poplatok a zohľadňovať ich vo výpočte ročného poplatku
za dohľad. Niekoľko respondentov navrhuje upraviť váhu celkových aktív (ako
faktoru výpočtu poplatku) v prípade pobočiek platiacich poplatok na 100 %.

90. Tieto návrhy sa neakceptujú, pretože celková nedostupnosť údajov a značné
finančné náklady spojené so zostavovaním ich odhadov by v porovnaní
s objektívnymi kritériami významnosti a rizikového profilu daných subjektov
podľa ECB neboli primerané.

91. Celková riziková expozícia ako faktor výpočtu poplatku vo všeobecnosti
v prípade pobočiek nie je k dispozícii. Odhad údajov o celkovej rizikovej
expozícii by tak pre dané subjekty predstavoval nadmerne náročnú požiadavku.
Keďže tieto subjekty navyše nie sú povinné poskytovať tieto údaje na základe
harmonizovaných rámcov vykazovania štatistických údajov, ich validácia by
bola náročná a nákladná aj pre ECB.

92. V roku 2018 ECB účtovala poplatky menej ako 200 pobočkám platiacich
poplatok. Hoci ide o početnú menšinu, je potrebné poznamenať, že v prípade
veľkej väčšiny z nich ide o menej významné inštitúcie, ktorých celkové aktíva
neprekračujú 3 mld. €. Nárast nákladov na strane pobočiek platiacich poplatok
i ECB vyplývajúci z týchto návrhov sa vzhľadom na celkový objem ročných
poplatkov za dohľad vybratých od týchto subjektov, ktorý v roku 2018
predstavoval približne 1 % celkového vybratého objemu, považuje za
neprimeraný.

93. Používanie celkových aktív vážených koeficientom 50 % ako samostatného
faktora výpočtu poplatku v prípade pobočiek sa považuje za primerané
činnostiam dohľadu.

94. Jeden z respondentov navrhuje, aby boli pobočky platiace poplatok vo
všeobecnosti oslobodené od povinnosti predkladať účtovnú závierku overenú
audítorom, keďže overenie takýchto štatistických údajov o pobočkách sa
zvyčajne na iné účtovné alebo vykazovacie účely nevyžaduje. Respondent
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uvádza, že náklady na takéto overenie často prekračujú samotný účtovaný 
poplatok za dohľad.  

95. V súlade so zásadou, že náklady spojené s poskytovaním požadovaných
údajov by nemali byť neprimerané účtovaným poplatkom, ECB navrhuje túto
požiadavku v aktualizovanom rozhodnutí o faktoroch výpočtu poplatku zmeniť.
Od pobočiek platiacich poplatok sa bude vyžadovať, aby na výpočet ročného
poplatku za dohľad predkladali potvrdenie o celkových aktívach vydané
riadiacim orgánom. Potvrdenie sa bude vyžadovať od všetkých pobočiek
platiacich poplatok, bez ohľadu na to, či boli celkové aktíva ako faktor výpočtu
poplatku určené na základe celkovej hodnoty aktív vykázanej na prudenciálne
účely, na základe najnovšej ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade so
štandardmi IFRS alebo platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi, alebo
celkovej hodnoty aktív určenej v súlade s článkom 51 ods. 5 nariadenia (EÚ)
č. 468/2014 (ECB/2014/17).

96. Na základe platného právneho rámca sú pobočky platiace poplatok povinné
predkladať údaje o celkových aktívach na základe štatistických údajov
vykazovaných v súlade s nariadením (EÚ) č. 1071/201312, podľa ktorého musia
byť vykazované údaje overené audítorom na základe náležitého overenia
finančných výkazov pobočky.

97. Predpokladá sa, že zmenený postup umožní zachovať integritu procesu
výpočtu poplatkov a zároveň prispeje k spravodlivosti rámca dohľadu.

4.3 Náklady na dohľad 

98. Otázku krytia výdavkov ECB vzniknutých pri plnení jej úloh súvisiacich
s dohľadom upravuje článok 30 nariadenia o SSM. Hoci náklady na dohľad
neboli predmetom verejnej konzultácie uskutočnenej v roku 2017, ECB prijala
k tejto téme viacero pripomienok. Keďže revízia nariadenia nemá za cieľ zmeniť
nariadenie o SSM, všetky navrhované zmeny musia byť v súlade
s ustanoveniami nariadenia o SSM.

99. Niekoľko respondentov navrhuje zriadenie výboru alebo podobného
monitorovacieho útvaru, ktorý by sledoval objem poplatkov za dohľad
a rozpočet bankového dohľadu ECB. Niekoľko ďalších respondentov zároveň
požaduje redukciu nákladov ECB a zníženie miery využívania externých
konzultantov.

100. Nariadenie o SSM podrobne stanovuje povinnosti ECB v súvislosti
s vykazovaním, overovaním a komunikáciou v oblasti poplatkov za dohľad,
a výslovne sa zmieňuje o obavách o nezávislosť jej funkcie dohľadu13, pokiaľ
ide o zdroje. Odôvodnenie 77 nariadenia o SSM opätovne zdôrazňuje význam

12  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora 
peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1). 

13  Odôvodnenie 75 a 77 nariadenia o SSM. 
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nezávislosti a uvádza, že zdroje ECB by sa mali získavať spôsobom, ktorý 
zabezpečuje nezávislosť ECB od nenáležitých vplyvov zo strany príslušných 
vnútroštátnych orgánov a účastníkov trhu. 

101. ECB sa v plnej miere zaväzuje nakladať so zdrojmi obozretným, účinným
a efektívnym spôsobom. Stanovená štruktúra riadenia bola uvedená v časti
D.3.1 v súhrne odpovedí na prijaté pripomienky zverejnenom po konzultácii
k návrhu nariadenia v roku 2014.

102. Jeden z respondentov navrhuje, aby ECB každý rok zverejňovala podrobné
informácie o nakladaní so zdrojmi, o súvisiacich nákladoch a o ich rozdeľovaní
medzi významné a menej významné inštitúcie. Ďalší respondenti požadujú
zostavovanie strednodobých prognóz rozpočtu ECB.

103. ECB tieto pripomienky čiastočne akceptuje.

104. V reakcii na pripomienky získané počas konzultácie v roku 2017, ktoré sa týkali
transparentnosti využívania zdrojov dohľadu zo strany ECB a rozdeľovania
celkových poplatkov medzi významné a menej významné inštitúcie, ECB
zintenzívnila vykazovanie údajov o aspektoch týkajúcich sa rozpočtu
a účtovania poplatkov tak vo výročnej správe ECB o činnosti dohľadu, ako aj na
internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

105. Na stránke o celkových ročných poplatkoch ECB zverejňuje podrobnejšie
členenie nákladov, ktoré sú základom poplatkov za dohľad, ako aj vysvetlenie
hlavných faktorov rastu nákladov. Do výročnej správy ECB o činnosti dohľadu
boli zahrnuté nové podrobné informácie o nákladoch na dohľad. Náklady sa
členia podľa druhu činnosti dohľadu a informujú o medziročných zmenách.
Zatiaľ čo obsah internetovej stránky sa aktualizuje súbežne s každoročne
zverejňovaným rozhodnutím o celkovej výške účtovaných poplatkov za
aktuálne poplatkové obdobie na konci apríla, výročná správa ECB o činnosti
dohľadu, ktorá sa zverejňuje každý rok v marci, sa zameriava na hodnoty za
predchádzajúce poplatkové obdobie. Tieto dva zdroje informácií spoločne
poskytujú ucelený prehľad o plánovaných a skutočných nákladoch európskeho
bankového dohľadu a prispievajú tak k lepšiemu porozumeniu tejto
problematiky zo strany dohliadaných subjektov a skupín.

106. ECB súhlasí s názorom, že strednodobé rozpočtové prognózy by v kontexte
postupov v oblasti poplatkov zohrávali užitočnú úlohu. Výdavky na výkon
bežných úloh sa síce stabilizovali, no v súčasnej situácii sa naďalej vykonávajú
aj mimoriadne úlohy (napr. cielené hodnotenie interných modelov) a dochádza
k neočakávaným udalostiam (napr. brexit). ECB preto bude poskytovanie
strednodobých prognóz v rámci budúceho vykazovania zvažovať.

107. V tejto súvislosti je potrebné prihliadať aj na bilanciu ECB v poskytovaní
spoľahlivých odhadov. Skutočný vývoj napríklad potvrdil projekcie uvedené
v dokumente verejnej konzultácie v máji 2014 (podľa ktorých mali byť napríklad
celkové poplatky medzi významné a menej významné inštitúcie rozdelené
v pomere približne 85 % k 15 % a priemerná výška poplatku mala predstavovať

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.sk.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.sk.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018%7E927cb99de4.sk.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation201405.sk.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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od 0,7 mil. € do 2,0 mil. € v prípade významných a od 2 000 € do 7 000 € 
v prípade menej významných inštitúcií).  

108. Ak dôjde k implementácii návrhu na účtovanie poplatkov za dohľad ex post
(časť 3.1), ECB bude odhad celkových ročných nákladov naďalej každoročne
zverejňovať vo výročnej správe ECB o činnosti dohľadu. Hoci sa navrhuje, aby
sa ročné poplatky za dohľad rozdeľovali v prvej polovici nasledujúceho roka na
základe skutočných nákladov, tento odhad budú môcť poplatníci použiť ako
základ na výpočet finančných rezerv podľa krokov stanovených na stránke
bankového dohľadu ECB Odhadnite si svoj poplatok.

109. Jeden z respondentov vyjadril očakávanie zníženia poplatkov za dohľad na
národnej úrovni, keďže niektoré úlohy od príslušného vnútroštátneho orgánu
prevzala ECB.

110. V článku 30 ods. 5 nariadenia o SSM sa uvádza, že ustanovenia o poplatkoch
za dohľad sa nedotýkajú práva príslušných vnútroštátnych orgánov účtovať
poplatky. ECB tak na výšku poplatkov za dohľad na národnej úrovni a na to,
ktoré náklady sa dohliadaným subjektom a skupinám na národnej úrovni účtujú,
nemá žiadny vplyv.

111. Dvaja respondenti požadujú objasnenie zahrnutia nedobytných poplatkov za
predchádzajúce poplatkové obdobia do výpočtu ročných nákladov. Podľa ich
názoru by tieto poplatky nemali spôsobovať zvýšenie poplatkov za dohľad pre
všetky inštitúcie.

112. ECB je povinná kryť svoje výdavky spojené s výkonom úloh dohľadu v súlade
s článkom 30 ods. 1 nariadenia o SSM. Vylúčenie nedobytných poplatkov by
bolo v rozpore s týmto ustanovením.

113. ECB sa zaväzuje zabezpečovať účinný postup fakturácie a na vymáhanie
neuhradených poplatkov má k dispozícii viacero nástrojov vrátane dôkladného
upomienkového konania a právnych krokov v prípade neúspešného výberu
poplatkov. Z omeškaných platieb sa odo dňa splatnosti denne účtuje úrok.

114. ECB sa poplatky za dohľad vo všeobecnosti vyberať darí: úspešnosť výberu
prekračuje 99 %. Doteraz neuhradené platby predstavujú len menšie sumy,
pričom ECB ešte nevyčerpala všetky možnosti ich vymáhania. Príjem z úrokov
z omeškania znižuje celkový objem poplatkov účtovaných v danom roku.

115. Poplatky sa označujú za nedobytné v súlade s platnými účtovnými štandardmi.
Poplatky neuhradené dohliadanými subjektmi a skupinami sa tak označujú za
nedobytné v čase ich odpísania. Odpísaná suma sa v súlade s článkom 5
ods. 3 písm. a) nariadenia pripočítava k ďalšiemu ročnému poplatku za dohľad.
Ak subjekt alebo skupina poplatok následne uhradí, prijatá suma sa použije na
zníženie ročného poplatku za dohľad v nasledujúcom roku.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.sk.html
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4.4 Úloha poplatníka 

116. Niekoľko respondentov navrhuje objasnenie článku 4 nariadenia, pokiaľ ide
o určenie poplatníka zo strany ECB. Respondenti uznávajú právo ECB určiť
poplatníka, no navrhujú obmedziť ho len na prípady, keď poplatníka neurčí
samotná skupina subjektov platiacich poplatok.

117. ECB musí mať právo vo výnimočných prípadoch jednostranne určiť poplatníka.
Môže sa tak stať napríklad vtedy, keď poplatník neplní svoje záväzky voči ECB,
alebo keď skupina v stanovenom termín poplatníka neurčí sama. V prípade
článku 4 sa teda nenavrhuje žiadna zmena. Poplatník nesie individuálnu
zodpovednosť za úhradu poplatku za dohľad za všetky dohliadané subjekty
patriace do skupiny; v súvislosti s povinnosťou hradiť poplatok za dohľad
neexistuje v rámci skupiny žiadna spoločná zodpovednosť dohliadaných
subjektov.

118. ECB toto právo uplatňuje uvážlivo. Doteraz ho využila len dvakrát, a to na
výpočet poplatkov za dohľad v roku 2015, keď dotknuté subjekty neurčili
poplatníka.

119. Dvaja respondenti žiadajú vysvetlenie, kedy sa má namiesto štandardného
formulára na určenie poplatníka používať zjednodušený formulár.

120. Zjednodušený formulár už pri navrhovanom postupe určovania poplatníka
nebude potrebný.

121. Všetky inštitúcie platiace poplatok, ktoré sú súčasťou dohliadanej skupiny,
musia určiť jednu z nich, ktorá bude vystupovať ako poplatník v mene celej
skupiny. Skupiny určujú poplatníka prostredníctvom štandardného
oznamovacieho formulára, ktorý odosielajú ECB poštou. Oznámenie poplatníka
je platné len vtedy, ak:

(a) je v ňom uvedený názov skupiny, ktorej sa oznámenie týka,

(b) je podpísané poplatníkom v mene všetkých dohliadaných subjektov
skupiny,

(c) je ECB doručené najneskôr 30. septembra príslušného poplatkového
obdobia (aby bolo zohľadnené pri vydaní platobného výmeru za dané
poplatkové obdobie).

122. Pred začiatkom každého poplatkového cyklu sú dohliadané skupiny povinné
predložiť i) prípadné zmeny týkajúce sa určeného poplatníka
a ii) v relevantných prípadoch výslovný súhlas nových dcérskych spoločností
určeného poplatníka. Podľa momentálne platných ustanovení sú povinné tieto
informácie predložiť najneskôr do 1. júla každého roka, no vzhľadom na
pripravované zavedenie fakturácie ex post sa navrhuje posunúť tento termín na
30. september každého roka.
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123. Podľa článku 13 ods. 1 nariadenia je poplatník zodpovedný za aktualizáciu
kontaktných údajov na účely vydania platobného výmeru a prípadné zmeny
kontaktných údajov je povinný oznámiť ECB.

4.5 Objasnenie metodiky výpočtu individuálnych poplatkov 
za dohľad 

Minimálna zložka poplatku 

124. Niekoľko respondentov navrhuje, aby ECB na účely odhadu minimálnej zložky
poplatku zo strany dohliadaných subjektov objasnila referenčný dátum k počtu
poplatníkov zahrnutých do výpočtu.

125. Priemerný počet poplatníkov používaný vo výpočte poplatku za dohľad už bol
sprístupnený a je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB
Odhadnite si svoj poplatok.

126. Pomocou algoritmu uvedeného na stránke si môžu poplatníci presnejšie
odhadnúť svoj poplatok. Stránka uvádza aj vzorové rovnice, do ktorých si
subjekty môžu doplniť vlastné údaje o faktoroch výpočtu poplatku a odhadnúť
tak svoj poplatok za dohľad. ECB má v pláne údaje na stránke každý rok
aktualizovať v čase vydávania ročných platobných výmerov a uľahčiť tak
poplatníkom výpočet odhadov.

127. ECB uskutočňuje mesačné výpočty poplatkov za dohľad s cieľom zohľadniť
zmeny v populácii dohliadaných subjektov a skupín v dôsledku vydania nových
licencií, odobratia licencií a zmien statusu dohliadaných subjektov
z významných na menej významné a naopak.

128. ECB však upozorňuje na to, že odhady sú len približné, pretože počet
dohliadaných subjektov a skupín a teda aj počet poplatníkov sa neustále mení.
Poplatky za dohľad je okrem toho možné spätne korigovať, ak dôjde k zmene
situácie banky po dátume uzávierky ročného výpočtu poplatkov za dohľad.

129. Jeden z respondentov navrhuje, aby ECB zverejnila stiahnuteľný súbor vo
formáte Excel s hlavnými informáciami o všetkých účastníkoch trhu vrátane
názvu, statusu dohľadu, celkových aktívach a rizikovo vážených aktívach.

130. Z dôvodu ochrany dôverných údajov ECB nie je oprávnená zverejňovať údaje
o jednotlivých bankách. Poznamenáva sa však, že táto pripomienka bola
vznesená v kontexte zlepšovania výpočtu odhadu poplatku za dohľad, ktorým
sa ECB zaoberala v opatreniach uvedených vyššie.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.sk.html
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Variabilná zložka poplatku 

131. Niekoľko respondentov požaduje vysvetlenie, či zľava menším významným
inštitúciám, ktorých celkové aktíva neprekračujú 10 mld. €, spôsobuje nárast
variabilnej zložky poplatku.

132. ECB v reakcii na tieto pripomienky zverejnila príslušné vysvetlenie na
internetovej stránke bankového dohľadu ECB Odhadnite si svoj poplatok.

133. ECB potvrdzuje, že suma zľavy, ktorá sa uplatňuje v prípade menších
významných inštitúcií, sa pripočítava k sume účtovanej prostredníctvom
variabilnej zložky poplatku. Tento postup je v súlade s článkom 10 ods. 6
písm. c nariadenia, v ktorom sa uvádza: „Pohyblivá zložka poplatku je rozdiel
medzi celkovou výškou ročných poplatkov za dohľad každej kategórie
dohliadaných subjektov […] a minimálnou zložkou poplatku rovnakej kategórie.“

134. Technické kroky uplatňované v rámci tohto postupu sa vykonávajú aj v prípade
zľavy z minimálnej zložky poplatku pre menšie menej významné inštitúcie
(časť 3.2).

Ostatné 

135. Jeden z respondentov navrhuje zvážiť, aby sa za výkon
špecifických/jednorazových úloh účtovali osobitné poplatky a aby sa medzi
všetky dohliadané subjekty rozdeľovali len zvyšné náklady.

136. Článok 30 ods. 3 nariadenia o SSM jednoznačne stanovuje objektívne kritériá,
z ktorých vychádzajú poplatky za dohľad, t. j. významnosť subjektu a jeho
rizikový profil vrátane rizikovo vážených aktív.

137. Stanovenie zoznamu úloh, za ktoré by sa mali účtovať osobitné poplatky,
uplatňovanie komplexnej nákladovej metodiky a zriadenie osobitného procesu
fakturácie takýchto poplatkov by navyše bolo spojené so značnou
administratívnou záťažou a súvisiace náklady by bolo nutné pripočítať
k celkovému objemu účtovaných poplatkov.

4.6 Postupy fakturácie a úhrad 

138. Jeden z respondentov požaduje zníženie úroku z omeškania zo súčasnej
úrovne, ktorá sa rovná hlavnej refinančnej sadzbe ECB zvýšenej
o 8 percentuálnych bodov, na pevnú úrokovú sadzbu vo výške najviac 6 %,
resp. variabilnú sadzbu zvýšenú o 2 %. Ďalší respondent navrhuje predĺženie
splatnosti poplatkov za dohľad z 35 dní na 45 dní.

139. Tieto pripomienky sa neakceptujú.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.sk.html
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140. Súčasná sadzba vo výške hlavnej refinančnej sadzby ECB zvýšenej
o 8 percentuálnych bodov vychádza zo smernice 2011/7/EÚ14, podľa ktorej je
zákonný úrok súčtom referenčnej sadzby a najmenej ôsmich percentuálnych
bodov. Hoci platí, že cieľom smernice je stanoviť postup proti oneskoreným
platbám v rámci obchodných transakcií a na účtovanie poplatkov za dohľad sa
priamo nevzťahuje, považuje sa za vhodné usmernenie pri určovaní sadzby za
omeškanie v nariadení.

141. Zároveň je potrebné pripomenúť, že úroky z omeškaných platieb znižujú objem
ročných poplatkov za dohľad účtovaný v nasledujúcich obdobiach.

142. Ako sa uvádza v súhrne odpovedí na pripomienky prijaté v rámci konzultácie
k počiatočnému návrhu nariadenia v roku 2014, 30 dní podľa ECB predstavuje
pre každú banku dostatočne dlhú dobu na spracovanie a úhradu faktúry. ECB
splatnosť predĺžila o ďalších päť dní, aby mali poplatníci na spracovanie platby
celých 30 dní. Keďže faktúry sa vydávajú na online portáli a oznamujú sa
e-mailom, týchto päť dní navyše môžu poplatníci venovať vlastným interným
procesom. Zo skúseností zároveň vyplýva, že s termínom splatnosti má
problém len malý počet bánk. Návrh predĺžiť splatnosť na 45 dní sa preto
zamieta.

143. V ďalších pripomienkach sa navrhuje zaradiť do platobného výmeru dodatočné
informácie v záujme ďalšieho objasnenia účtovaného poplatku za dohľad.

144. Táto pripomienka sa čiastočne akceptuje.

145. Pokiaľ ide o spôsob poskytovania týchto dodatočných informácií, ECB verí, že
najlepším prostriedkom komunikácie s verejnosťou je internetová stránka
bankového dohľadu ECB. ECB preto rozšírila rozsah informácií dostupných na
jej stránke s cieľom umožniť presnejší odhad poplatku za dohľad.

4.7 Jazykové verzie platobného výmeru 

146. Jeden z respondentov požaduje vydávanie platobného výmeru v jazyku
členského štátu, v ktorom je dohliadaný subjekt zriadený, hoci uznáva, že ECB
v súčasnosti preložené verzie platobných výmerov poskytuje na stránke
bankového dohľadu ECB.

147. ECB túto pripomienku podporuje.

148. Korešpondenciu súvisiacu s poplatkami vedie ECB v súčasnosti v angličtine,
pričom ku všetkým hromadným oznámeniam určeným dohliadaným subjektom
a skupinám vrátane platobných výmerov poskytuje aj ich neoficiálny preklad.

14  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným 
platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1). 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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149. Vydávanie platobných výmerov v angličtine môže byť v prípade menších menej
významných inštitúcií s obmedzenými ľudskými zdrojmi spojené s ťažkosťami.
ECB preto zvažuje riešenie, ktoré by umožnilo vydávať platobné výmery vo
všetkých úradných jazykoch EÚ.

150. Zmena súčasných postupov bude pre ECB znamenať zvýšenie prevádzkovej
záťaže (z dôvodu vývoja potrebných jednorazových technologických
a obchodných riešení a priebežnej údržby). Poplatníci budú môcť určiť svoje
jazykové preferencie v rámci osobitného procesu. ECB s poplatníkmi nadviaže
kontakt s cieľom iniciovať prieskum preferencií a zároveň ich bude informovať
o podrobnostiach a prevádzkových aspektoch nového procesu.

151. Nový proces by mal začať fungovať spolu so zavedením účtovania ex post,
t. j. v čase vydávania platobných výmerov za rok 2020 (fakturovaných v roku
2021).

4.8 Iné pripomienky 

152. Dvaja z respondentov požadujú vyjadrenie, že príjem zo sankcií, ktoré ECB
ukladá na základe tohto nariadenia, bude smerovať do rozpočtu bankového
dohľadu ECB a nie do všeobecného rozpočtu ECB.

153. Postoj ECB k tejto otázke sa od roku 2014 nezmenil. Zahrnutie príjmu
z peňažných sankcií do rozpočtu bankového dohľadu ECB sa považuje
nevhodné z nasledujúcich dôvodov:

(a) Nariadenie o SSM neposkytuje právny základ na znižovanie poplatkov
prostredníctvom príjmu zo sankcií. Článok 30 ods. 1 nariadenia o SSM
stanovuje, že vzniknuté výdavky sa hradia z poplatkov, no neumožňuje ich
redukciu prostredníctvom príjmu z peňažných sankcií.

(b) Účelom peňažných sankcií je penalizovať dohliadané subjekty a skupiny
za porušenie ich povinností v oblasti dohľadu. Použitie príjmu zo sankcií
na zníženie poplatkov by znamenalo, že dohliadané subjekty a skupiny
(vrátane tých, na ktoré boli sankcie uvalené) by profitovali z porušovania
predpisov.

(c) ECB sa zaviazala, že bude k náhradám škôd, ktoré sama hradí, ako aj
k príjmom zo sankcií pristupovať rovnako. To znamená, že bez ohľadu na
náhradu škôd spôsobených tretím stranám či príjem zo sankcií, ktorý ECB
prináleží, zostáva výška poplatku za dohľad nezmenená.

154. Niekoľko ďalších respondentov požaduje simultánne publikovanie informácií
súvisiacich s poplatkami na internetovej stránke bankového dohľadu ECB vo
všetkých jazykoch.

155. ECB súhlasí a snaží sa zverejňovať všetky jazykové verzie naraz. Sekcia
internetovej stránky bankového dohľadu ECB venovaná poplatkom je dôležitým
prostriedkom oznamovania relevantných a aktuálnych informácií poplatníkom.
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Obsah tento sekcie sa pravidelne aktualizuje na základe otázok, ktoré 
dohliadané subjekty a skupiny kladú prostredníctvom vyhradenej emailovej 
schránky a telefonickej linky.  



 
SK ECB-PUBLIC 

 

 

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) YYYY/[XX*]  

z [deň mesiac YYYY], 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad 

[(ECB/RRRR/XX)] 

 

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, 

 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna 

banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad 

úverovými inštitúciami
1
, a najmä na jeho článok 4 ods. 3 druhý pododsek, článok 30 a článok 33 ods. 2 

druhý pododsek, 

so zreteľom na verejnú konzultáciu a analýzu uskutočnenú v súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

č. 1024/2013, 

 

keďže: 

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)
2
 upravuje opatrenia na výpočet 

celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať vo vzťahu k dohliadaným subjektom a 

dohliadaným skupinám, metodiku a kritériá výpočtu ročného poplatku za dohľad, ktorý majú platiť 

jednotlivé dohliadané subjekty a jednotlivé dohliadané skupiny a postup pri výbere ročných poplatkov za 

dohľad zo strany ECB. 

(1) Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) je ECB povinná uskutočniť 

v roku 2017 preskúmanie uvedeného nariadenia, najmä pokiaľ ide o metodiku a kritériá výpočtu 

ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať každému dohliadanému subjektu 

a dohliadanej skupine. 

(2) ECB začala otvorenú verejnú konzultáciu 2. júna 2017, aby získala pripomienky zainteresovaných 

strán s cieľom posúdiť prípadné zlepšenie nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41). Verejná 

konzultácia sa skončila 20. júla 2017. 

(3) ECB preskúmala nariadenie pri zohľadnení prijatých reakcií na konzultáciu a dospela k záveru, že 

uvedené nariadenie by sa malo zmeniť. 

                                                   

1 Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63. 
2 Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad 

(ECB/2014/41), (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23). 
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(4) ECB konkrétne rozhodla, že už nebude požadovať preddavkové platby ročných poplatkov za 

dohľad. Poplatky by sa mali účtovať až po skončení príslušného poplatkového obdobia a stanovení 

skutočných ročných nákladov. Referenčným dátumom pre faktory výpočtu poplatku by mal v 

zásade zostať 31. december predchádzajúceho poplatkového obdobia, aby bol k dispozícii 

dostatok času na ich overenie. 

(5) ECB dostáva informácie o celkových aktívach a celkových rizikových expozíciách prevažnej 

väčšiny poplatníkov na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014
3
 a nariadenia 

Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13)
4
. Tieto informácie sú k dispozícii a môžu 

sa použiť na výpočet ročného poplatku za dohľad týchto poplatníkov. S účelovým zberom faktorov 

výpočtu poplatku týkajúcich sa takýchto poplatníkov by sa preto nemalo pokračovať.  

(6) ECB sa okrem toho rozhodla znížiť poplatky za dohľad, ktoré majú platiť menej významné 

dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 500 miliónov 

EUR alebo menej. Minimálna zložka poplatku pre tieto dohliadané subjekty a dohliadané skupiny 

by sa preto mala znížiť na polovicu.  

(7) Na základe skúseností s uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) od roku 2014 

sa ukázalo, že by bolo vhodné uskutočniť niekoľko úprav a technických zmien uvedeného 

nariadenia. 

(8) V súvislosti s poplatkovým obdobím zodpovedajúcim roku 2020 je potrebné prijať prechodné 

opatrenia, keďže pôjde o prvé poplatkové obdobie, za ktoré už ECB nebude požadovať 

preddavkovú platbu ročného poplatku za dohľad.  

(9) Nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, 

 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

 

Článok 1 

Zmeny 

Nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa mení takto: 

1. Článok 2 sa mení takto: 

a) bod 9 sa vypúšťa; 

b) body 12 a 13 sa nahrádzajú takto: 

 „12.  „celkové aktíva“ predstavujú: 

a) v prípade dohliadanej skupiny celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 

51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) bez aktív dcérskych spoločností 

                                                   

3 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). 

4 Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na 
účely dohľadu (ECB/2015/13), (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015, s. 13). 
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usadených v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách, ak 

dohliadaná skupina nerozhodne inak v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c); 

b) v prípade pobočky, ktorá platí poplatok, celkovú hodnotu aktív vykázaných na 

prudenciálne účely. Ak celkovú hodnotu aktív nie je potrebné vykazovať na 

prudenciálne účely, celkové aktíva predstavujú celkovú hodnotu aktív určenú na 

základe najnovšej auditovanej ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s 

Medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo (IFRS), ktoré sa uplatňujú v 

rámci Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1606/2002 (*) a ak táto ročná účtovná závierka nie je k dispozícii, na základe 

ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s platnými vnútroštátnymi 

účtovnými predpismi. V prípade pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré 

nezostavujú ročné účtovné závierky, celkové aktíva predstavujú celkovú 

hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 

(ECB/2014/17); 

c) v prípade dvoch alebo viacerých pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré sa 

považujú za jednu pobočku v súlade s článkom 3 ods. 3, súčet celkovej 

hodnoty aktív určenej pre každú jednotlivú pobočku, ktorá platí poplatok; 

d) vo všetkých ostatných prípadoch celkovú hodnotu aktív určenú v súlade 

s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17); 

*  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní 

medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1). 

13.  „celková riziková expozícia“ je: 

a) v prípade dohliadanej skupiny hodnota určená na najvyššej úrovni konsolidácie 

v rámci zúčastnených členských štátov a vypočítaná v súlade s článkom 92 

ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(**) bez 

rizikovej expozície dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených 

členských štátoch a v tretích krajinách, ak dohliadaná skupina nerozhodne inak 

v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c); 

b) v prípade pobočky, ktorá platí poplatok a v prípade dvoch alebo viacerých 

pobočiek, ktoré platia poplatok a ktoré sa považujú za jednu pobočku v súlade s 

článkom 3 ods. 3, nula; 

c) vo všetkých ostatných prípadoch hodnota vypočítaná v súlade s článkom 92 

ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 

**  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).“; 

2. Článok 4 sa mení takto: 

a) v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto: 
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„c)  subjekt určený v súlade s ustanoveniami odseku 2, pokiaľ ide o skupinu subjektov, 

ktorá platí poplatok.“; 

b) odsek 2 sa nahrádza takto: 

„2. Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia v rámci skupiny subjektov, ktoré platia poplatok, 

pokiaľ ide o rozdelenie nákladov, skupina subjektov, ktoré platia poplatok, sa považuje 

za jednu jednotku. Každá skupina subjektov, ktoré platia poplatok, vymenuje 

poplatníka pre celú skupinu a oznámi jeho totožnosť ECB. Poplatník je usadený 

v zúčastnenom členskom štáte. Toto oznámenie sa považuje za platné, len ak: 

a) je v ňom uvedený názov skupiny, ktorej sa oznámenie týka; 

b) je podpísané poplatníkom v mene všetkých dohliadaných subjektov, ktoré 

patria do skupiny; 

c) je ECB doručené najneskôr 30. septembra každého roku, aby bolo zohľadnené 

pri vydaní platobného výmeru pre dané poplatkové obdobie.  

Ak je ECB včas doručených viac ako jedno oznámenie za skupinu subjektov, ktoré 

platia poplatok, berie sa do úvahy oznámenie, ktoré bolo ECB doručené ako posledné 

pred uplynutím lehoty. Ak sa dohliadaný subjekt stane súčasťou dohliadanej skupiny 

po tom, ako ECB dostane platné oznámenie o poplatníkovi a ak ECB nie je písomne 

upovedomená inak, oznámenie sa považuje za podpísané aj v jeho mene.“; 

3. Článok 5 sa mení takto: 

a) v odseku 2 sa vypúšťa druhá veta; 

b) dopĺňa sa tento odsek 4: 

„4. Celková hodnota ročných poplatkov za dohľad pre každú kategóriu dohliadaných 

subjektov a dohliadaných skupín za dané poplatkové obdobie sa uverejní na 

webovom sídle ECB do štyroch mesiacov od skončenia poplatkového obdobia.“;  

4. Článok 6 sa vypúšťa;  

5. Článok 7 sa mení takto: 

a) nadpis sa nahrádza takto:  

„Nové dohliadané subjekty, subjekty, ktoré už nie sú dohliadanými subjektmi, alebo zmena 

postavenia subjektu“; 

b) odsek 2 sa nahrádza takto: 

„2. Ak v nadväznosti na svoje rozhodnutie ECB preberie priamy dohľad nad dohliadaným 

subjektom alebo dohliadanou skupinou podľa článku 45 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 

(ECB/2014/17), alebo sa priamy dohľad ECB nad dohliadaným subjektom alebo 

dohliadanou skupinou skončí podľa článku 46 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 

(ECB/2014/17), ročný poplatok za dohľad sa vypočíta na základe počtu mesiacov, 

počas ktorých ECB vykonávala nad dohliadaným subjektom alebo dohliadanou 

skupinou priamy alebo nepriamy dohľad v posledný deň mesiaca.“;  
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6. Článok 9 sa vypúšťa;  

7. Článok 10 sa mení takto: 

a) v odseku 3 sa písm. a) nahrádza takto: 

„a)  Faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na stanovenie ročného poplatku za dohľad, 

ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina, predstavujú 

výšku, akú majú ku koncu referenčného dátumu: 

i) celkové aktíva a 

ii) celková riziková expozícia.“; 

b) v odseku 3 sa vypúšťa písmeno b) a dopĺňajú sa tieto písmená ba), bb), bc) a bd): 

„ba)  Faktory výpočtu poplatku pre každé poplatkové obdobie sa určia na základe údajov, 

ktoré dohliadané subjekty vykázali na prudenciálne účely s referenčným dátumom 31. 

decembra predchádzajúceho poplatkového obdobia. 

bb) Ak dohliadaný subjekt zostavuje ročnú účtovnú závierku, vrátane konsolidovanej 

ročnej účtovnej závierky, ktorá je založená na účtovnom roku, ktorý sa nezhoduje s 

kalendárnym rokom, je referenčným dátumom pre celkové aktíva koniec účtovného 

roka zodpovedajúci predchádzajúcemu poplatkovému obdobiu. 

bc)  Ak dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina vznikne až po príslušnom 

referenčnom dátume uvedenom v písmene ba) alebo bb) ale ešte pred 1. októbrom 

poplatkového obdobia, pre ktoré sa poplatok stanovuje, a teda neexistujú faktory 

výpočtu poplatku s týmto referenčným dátumom, je referenčným dátumom pre faktory 

výpočtu poplatkov koniec štvrťroka, ktorý je najbližší k príslušnému referenčnému 

dátumu uvedenému v písmene ba) alebo bb).  

bd)  V prípade poplatníkov, na ktorých sa nevzťahuje povinné vykazovanie na 

prudenciálne účely, alebo ktorí neprihliadajú na aktíva a rizikovú expozíciu dcérskych 

spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích štátoch v súlade 

s písmenom c), sa faktory výpočtu poplatku určia na základe informácií, ktoré títo 

poplatníci vykazujú osobitne na účely výpočtu poplatku za dohľad. Títo poplatníci 

predložia faktory výpočtu poplatku dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu s 

príslušným referenčným dátumom stanoveným podľa písmena ba), bb) alebo bc) v 

súlade s rozhodnutím ECB.“;  

c) v odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto: 

„c) Na účely výpočtu faktorov výpočtu poplatku by mali dohliadané skupiny spravidla 

neprihliadať na aktíva a rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených 

v nezúčastnených členských štátoch a tretích štátoch. Dohliadané skupiny sa môžu 

rozhodnúť, že na účely určenia faktorov výpočtu poplatku budú prihliadať na takéto 

aktíva a rizikovú expozíciu.“;  

d) odsek 4 sa nahrádza takto: 

„4. Súčet všetkých celkových aktív a súčet všetkých rizikových expozícií poplatníka sa 

uverejňuje na webovom sídle ECB.“; 
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e) odsek 5 sa nahrádza takto: 

„5. V prípade, že poplatník neposkytne faktory výpočtu poplatku, ECB určí faktory 

výpočtu poplatku v súlade s rozhodnutím ECB.“; 

f) v odseku 6 sa písm. b) nahrádza takto:  

„b) Minimálna zložka poplatku je vypočítaná ako pevne stanovené percento z celkovej 

výšky ročných poplatkov za dohľad každej kategórie dohliadaných subjektov 

a dohliadaných skupín určenej v súlade s článkom 8.  

i) Pre kategóriu významných dohliadaných subjektov a významných dohliadaných 

skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je rovnomerne 

rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Pre významné dohliadané subjekty 

a významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 10 miliárd EUR alebo 

menej sa minimálna zložka poplatku zníži na polovicu.  

ii) Pre kategóriu menej významných dohliadaných subjektov a menej významných 

dohliadaných skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je 

rovnomerne rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Pre menej významné 

dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny s celkovými 

aktívami 500 miliónov EUR alebo menej sa minimálna zložka poplatku zníži na 

polovicu.“; 

g) v odseku 6 písm. c) sa slová „článkami 8 a 9“ nahrádzajú slovami „článkom 8“; 

h) v odseku 6 sa posledný pododsek nahrádza takto: 

„Na základe výpočtu uskutočneného v súlade s týmto odsekom a faktorov výpočtu poplatku 

stanovených v súlade s týmto článkom rozhodne ECB o ročnom poplatku za dohľad, ktorý 

má zaplatiť jednotlivý poplatník. Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má zaplatiť, sa oznámi 

poplatníkovi prostredníctvom platobného výmeru.“; 

8. V článku 12 sa odsek 1 nahrádza takto: 

„1.  Platobný výmer vydáva ECB každoročne každému poplatníkovi do šiestich mesiacov od 

začatia nasledujúceho poplatkového obdobia.“; 

9. V článku 13 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta; 

10. Článok 16 sa vypúšťa; 

11. Článok 17 sa mení takto: 

a) nadpis sa nahrádza takto: „Predkladanie správ“; 

b) odsek 2 sa vypúšťa; 

12. Vkladá sa tento článok 17a: 

„Článok 17a 

Prechodné ustanovenia pre poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020 

1. Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má zaplatiť za každý dohliadaný subjekt a každú 

dohliadanú skupinu za poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020, bude stanovený v 

platobnom výmere určenom dotknutému poplatníkovi v roku 2021. 
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2. Pri stanovení ročných nákladov za poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2020 sa 

zohľadní každý prebytok alebo schodok z poplatkového obdobia zodpovedajúceho roku 

2019 určený odpočítaním skutočných vynaložených ročných nákladov od odhadovaných 

ročných nákladov v poplatkovom období zodpovedajúcom roku 2019.“. 

 

Článok 2 

Nadobudnutie účinnosti 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v  Úradnom 

vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je v súlade so zmluvami záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 

členských štátoch. 

 

 

Vo Frankfurte nad Mohanom [deň mesiac YYYY] 

 

Za Radu guvernérov ECB 

 

 

 

prezident ECB 

Mario DRAGHI 
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