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1. Zhrnutie 

Vypuknutie pandémie COVID-19 a reakčné opatrenia, ktoré prijali mnohé krajiny po celom svete 
a členské štáty Európskej únie (EÚ), vrátane rôznych foriem obmedzení obyvateľstva, majú 
významné hospodárske dôsledky. Mnohé podniky a súkromné osoby postihnuté krízou môžu čeliť 
nedostatku likvidity a ťažkostiam pri zabezpečovaní včasných platieb svojich finančných a iných 
záväzkov. 

V tejto súvislosti orgán EBA prijal isté opatrenia s cieľom objasniť flexibilitu uvedenú v regulačnom 
kapitálovom rámci a poskytnúť prevádzkovú úľavu v reakcii na pandémiu COVID-19. Jedným 
z hlavných rozhodujúcich opatrení orgánu EBA bolo uverejnenie usmernení o legislatívnych 
a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 (ďalej len „usmernenia o moratóriách“, EBA/GL/2020/02).1 V usmerneniach 
o moratóriách sa určujú kritériá, ktoré musia spĺňať legislatívne a nelegislatívne moratóriá, aby sa 
nemusela uplatňovať automatická zmena klasifikácie na odloženie splatnosti a automatické 
hodnotenie núdzových reštrukturalizačných opatrení. V rámci podmienok sa tiež stanovilo, že 
usmernenia o moratóriách budú časovo obmedzené, a preto by sa moratórium malo následne 
oznámiť a uplatniť (t. j. upraviť splatnosť platieb) do 30. júna 2020. 

Pri vydávaní usmernení o moratóriách však orgán EBA zvážil možnosť predĺženia termínu 30. júna 
2020 v závislosti od ďalšieho vývoja. Keďže hospodárstvo EÚ sa ešte úplne neotvorilo a vzhľadom 
na to, že kríza COVID-19 ovplyvnila krajiny EÚ rôznym spôsobom a rôznym tempom, orgán EBA sa 
rozhodol pokračovať v podpore bánk pri poskytovaní finančných prostriedkov európskym 
podnikom tým, že predĺži dátum začatia uplatňovania usmernení o tri mesiace.2 

Týmito usmerneniami sa teraz mení odsek 10 písm. f) usmernení o moratóriách, ktorými sa zavádza 
nový konečný termín 30. septembra 2020 a ktorým sa nahrádza predchádzajúci dátum 30. júna 
2020. 

Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti a osobitné zameranie týchto usmernení na opatrenia 
súvisiace s pandémiou COVID-19 sa orgán EBA rozhodol v tomto prípade neuskutočniť verejné 
konzultácie ani analýzu nákladov a prínosov. Orgán EBA oznámil Skupine zainteresovaných strán 
v bankovníctve svoj zámer vydať usmernenia, no o stanovisko skupiny nepožiadal. 

  

                                                            
1 https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures 
2 https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september
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1. Povinnosti týkajúce sa dodržiavania 
súladu s predpismi a ohlasovacia 
povinnosť 

Štatút týchto usmernení 

1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/20103. 
V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 príslušné orgány a finančné 
inštitúcie vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení. 

2. V týchto usmerneniach sa uvádza stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) 
k náležitým postupom dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu alebo 
k spôsobu, akým sa má uplatňovať právo Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány 
vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa tieto usmernenia 
vzťahujú, by ich mali dodržiavať tak, že ich primeraným spôsobom začlenia do svojich postupov 
(napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade, keď sú 
usmernenia určené predovšetkým inštitúciám. 

Požiadavky na vykazovanie 

3. V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány do 
26. augusta 2020 orgánu EBA oznámiť, či dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržať tieto 
usmernenia, alebo v opačnom prípade musia uviesť dôvody ich nedodržania. Ak príslušné 
orgány v stanovenej lehote nedoručia žiadne oznámenie, orgán EBA ich bude považovať za 
príslušné orgány, ktoré tieto usmernenia nedodržiavajú. Oznámenia je potrebné zaslať 
prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle orgánu EBA s uvedením 
referenčného čísla „EBA/GL/2020/08“. Oznámenia majú predkladať osoby, ktoré sú oprávnené 
podávať správy o dodržiavaní usmernení v mene svojich príslušných orgánov. Orgánu EBA je 
potrebné takisto oznámiť akúkoľvek zmenu stavu dodržiavania usmernení. 

4. Oznámenia budú uverejnené na webovom sídle orgánu EBA v súlade s článkom 16 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. 

  

                                                            
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 
dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 
2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12). 
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2. Adresáti 

5. Tieto usmernenia sú určené príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 2 bode i) 
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a úverovým inštitúciám vymedzeným v článku 4 ods. 1 bode 1 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 

3. Vykonávanie 

Dátum začatia uplatňovania 

6. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 25. júna 2020. 
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4. Zmeny 

7. Odsek 10 písm. f) usmernení EBA/GL/2020/02 o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách 
na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 sa 
mení takto: 

„f) moratórium sa zaviedlo v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 a uplatnilo sa pred 
30. septembrom 2020. Tento termín sa však môže v budúcnosti zmeniť v závislosti 
od vývoja aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.“ 
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