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Sme agentúra EÚ a máme 215 
zamestnancov z celej Európy.

EBA je tu pre vás

Počas pandémie Covid-19 sme vypracovali 
122 regulačných produktov vrátane 
technických predpisov, usmernení, stanovísk 
a správ na budovanie bezpečnejšieho 
finančného sektoru pre vás.

Rozdelenie podľa
pohlavia

Ženy 48,8 %
Muži 51,2 %

Naše stále poslanie

Prispievame k príprave 
jednotného súboru 
záväzných pravidiel 
finančných inštitúcií 
EÚ. Rovnaké 
podmienky posilnia 
bankový sektor EÚ a 
pomôžu chrániť 
sporiteľov, 
investorov, 
spotrebiteľov a vás.

Znižovanie rizík
Obdobie od 2021 až 2025 je poslednou etapou v 
príprave nových pravidiel pre investičné 
spoločnosti.

29 regulačných produktov prispôsobených 
veľkosti a činnosti spoločností prispeje ku 
kontrole rizík a zlepšeniu transparentnosti.
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Chránime vaše peniaze

Pri bankrote spoločností majú straty 
kompenzovať investori a akcionári - nie 
daňovníci.

V roku 2022 vypracujeme správu o 
minimálnych zdrojoch (MREL). Po nej bude 
nasledovať posúdenie dôsledkov.

2.2. štvrťrok 2022 Správa

4. štvrťrok 2022

Posúdenie dôsledkov

Údaje jedenkrát definovať a 
jedenkrát vykázať

Pracujeme na integrovanom vykazovacom 
systéme, ktorým by sa mal vytvoriť jednotný 
ekosystém na efektívne vykazovanie 
údajov pre oznamujúce inštitúcie a orgány.

ÚDAJOVÝ SLOVNÍK

CENTRÁLNE MIESTO 
ZBERU ÚDAJOV

• Zber a výmena údajov
• Jednorazové vykázanie

RIADENIE
• Spoločný výbor
• Koordinovanie medzi

orgánmi

• Minimálne požiadavky
• Granularita údajov
• Jednorazová definícia

Harmonizácia dodržiavania 
pravidiel trhového rizika

Pri pohybe trhových cien hrozia inštitúciám 
straty. Pomáhame harmonizovať 
dodržiavanie nový rámec EÚ pre trhové 
riziko a posilňovať jeho technickú základňu.

Jan 2022 - fáza 1 
Výskum  - 12 mesiacov

Jan 2023 - fáza 2 
Príprava  - 6 mesiacov

Jan 2024 - fáza 3 
Vývoj  - 18 mesiacov

https://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf
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150+EBA

Posúdili sme vplyv a udržateľnosť plnenia 
rámca Bazilej lll v EÚ.

Dokončenie globálneho režimu 
kapitálových požiadaviek

odporúčaní

Prínos prevažuje náklady

Náklady vyšších kapitálových požiadaviek 
budú vyvážené makroekonomickým 
prínosom v podobe silnejšieho bankového 
sektora.

Náklady budú v priebehu času klesať, ale 
prínos zostane.

Monitorovanie dôsledkov

Zberom údajov pomáhame EÚ sledovať 
pokrok a dosah rámca Bazilej III.
Naše najnovšie posúdenie zahŕňa 99 bánk 
zo 17 krajín.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
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EBA prispela vo vysokej miere k zmierneniu 
sociálno-ekonomického dosahu pandémie 
Covid-19 svojou pohotovou, presvedčivou 
a koordinovanou odpoveďou v mnohých 
oblastiach.
Banky preto mohli zaistiť kontinuitu 
činnosti a poskytovať svojím zákazníkom 
primeranú úroveň služieb.

Naša reakcia na Covid-19

Pohotová

Presvedčivá

Koordinovaná

Prispeli sme k zvoľneniu vykazovacej 
povinnosti a vyzvali sme banky, aby 
pozastavili vyplácanie dividend.

Tak sa uvoľnilo takmer 179 mld. EUR 
určených na pokrytie strát a podporu 
nových úverov.

Zmiernenie náporu

179 miliárd EUR

Keďže počet bezkontaktných 
platieb kartou sa zvýšil, navrhli 
sme zvýšenie maximálneho 
limitu na 50 EUR na platbu.

O šesť týždňov neskôr sa to 
stalo skutočnosťou vo 
všetkých členských štátoch 
EÚ s výnimkou jedného.

Reálna ekonomika

S pribúdajúcou teleprácou 
a digitálnymi bankovými 
službami sme vydali 
usmernenia na zachovanie 
kontinuity činností.

Finančné inštitúcie 
nenahlásili príslušným 
orgánom žiadne prípady 
závažného narušenia v 
dôsledku kybernetických 
útokov a kontexte 
pandémie Covid-19.

Počítačová kriminalita

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
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Ochrana platieb

EBA posilnila bezpečnosť
miliárd elektronických transakcií, ktoré
sa každý mesiac uskutočnia v EÚ: transakcie
sa musia autentifikovať dvomi z
troch možných faktorov:

niečím, čo poznáte iba vy

niečím, čo vlastníte iba vy

niečím, čím ste iba vy

Koordinovanie finančnej gramotnosti
Spotrebitelia potrebujú pomoc, aby 
pochopili fungovanie financií. Preto sme 
uverejnili archív a správu o finančnom 
vzdelávaní.

Nájdete tam prehľad najbežnejších 
prístupov vnútroštátnych orgánov, ako aj 
získané poznatky pre možné postupy v 
budúcnosti.

Doplnkový 
nástroj regulácie 

a dohľadu
finančnej správy

Pozornosť 
upriamená na 
vzdelávanie o 

finančných 
inováciách 

Osobitné cieľové 
skupiny: mládež
a staršie osoby

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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Finančné inštitúcie sú stále závislejšie od 
technológií vo svojej každodennej práci s 
klientmi.

60 % bánk hlásilo navýšenie rozpočtu na 
digitálne inovácie a využívanie nových 
technológií.

Technologický pokrok

Inteligentnejšie financie

V súlade novými 
pravidlami EÚ o umelej 
inteligencii budeme 
skúmať spôsoby, ako 
zabezpečiť ich bezpečné, 
spoľahlivé a etické 
používanie vo finančnom 
sektore.

Vaše znalostné centrum

Založili sme znalostné centrum EBA FinTech, 
kde ponúkame osvedčené postupy z 
finančného sektora na posilnenie inovácií.

Prepája sa tu ekosystém zainteresovaných 
strán so záujmami v oblasti nových 
finančných technológií.

ZNALOSTNÉ 
CENTRUM

EBA FINTECH 

Technologická podpora 
na zlepšenie regulácie

Podporujeme rozširovanie inovácií v záujme 
dodržiavania predpisov.

Štyri z piatich finančných spoločností sú 
presvedčené, že sa im podarí zlepšiť riadenie 
rizík, pričom väčšina regulačných orgánov sa 
domnieva, že sa tým zvýši výkonnosť.

Zvýšiť výkonnosť

Zlepšiť riadenie 
rizík

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf
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EBA

Podľa globálnych odhadov sa každý rok
preperie až 1,87 bilióna EUR*.

Špinavými peniazmi sa financuje 
organizovaná trestná činnosť a terorizmus.

Boj proti praniu špinavých peňazí

1,87 bilióna EUR

* zdroj Europo

Riadenie rizík

EBA vedie, koordinuje a monitoruje
boj EÚ proti praniu špinavých peňazí.

Vypracúvame politiky, stanovujeme 
priority ainiciujeme vyšetrovania.
Našich 20 usmernení prispieva k znižovaniu 
súvisiacich rizík.

VEDIE

MONITORUJE KOORDINUJE

Zodpovedné riadenie

Pri zvažovaní nákladov a prínosov našich
20 usmernení očakávame, že čistý vplyv na 
príslušné orgány by sa mal blížiť k nule.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf
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Prečo je ESG dôležité

Sociálne: starostlivosť o ľudí

Správa a riadenie: lepšie podnikanie

Banky musia zvážiť riziká spojené s faktormi 
ESG environmentálne a sociálne faktory a 
faktory v oblasti správy a riadenia

Environmentálne: starostlivosť o planétu

Naša práca v oblasti ESG pre vás

S vašou pomocou integrujeme faktory ESG
do našej činnosti.

Na základe údajov od 1 200 ľudí, ktorí 
sa zúčastnili na našich konzultáciách, sme 
vyvinuli regulačné predpisy o zverejňovaní 
ESG pre finančné produkty.

1 200

Zelenšia Európa začína doma

Ako prvý krok na našej ceste k udržateľnosti 
a neustáleho zlepšovania zavádzame 
systéme environmentálneho manažérstva.

Spoločne môžeme presadiť zmenu.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Communication%20materials/Factsheets/1015657/ESG%20risk%20Factsheet.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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