
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 22. dubna 2004

o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými
národními centrálními bankami

(ECB/2004/6)

(2004/503/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na článek 28.3 tohoto
statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí ECB/2003/18 ze dne 18. prosince 2003
o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu
Evropské centrální banky zúčastněnými národními cent‐
rálními bankami (1) stanovilo, jakým způsobem a v jaké
výši mají dne 1. ledna 2004 národní centrální banky člen‐
ských států, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné národní
centrální banky“), splatit základní kapitál Evropské cent‐
rální banky (ECB).

(2) S ohledem na přistoupení České republiky, Estonské repu‐
bliky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské
republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské
republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky
Evropské unii a s ohledem na skutečnost, že se jejich
národní centrální banky k 1. květnu 2004 stanou součástí
Evropského systému centrálních bank (ESCB), rozhodnutí
ECB/2004/5 ze dne 22. dubna 2004 o procentních po
dílech národních centrálních bank v klíči pro upisování zá
kladního kapitálu Evropské centrální banky (2) stanoví
s účinkem od 1. května 2004 vážené podíly přidělené
zúčastněným národním centrálním bankám v klíči pro
upisování rozšířeného základního kapitálu ECB (dále jen
„vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu“
a „klíč pro upisování základního kapitálu“).

(3) Od 1. května 2004 bude upsaný základní kapitál činit
5 564 669 247,19 EUR.

(4) Rozšířený klíč pro upisování základního kapitálu vyžaduje
přijetí nového rozhodnutí ECB, které s účinkem od
1. května 2004 zrušuje rozhodnutí ECB/2003/18 a sta‐
noví, jakým způsobem a v jaké výši mají zúčastněné
národní centrální banky splatit základní kapitál ECB dne
1. května 2004,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Výše a způsob splacení základního kapitálu

Každá zúčastněná národní centrální banka splatí svůj upsaný
podíl na základním kapitálu ECB v plné výši dne 1. května 2004.
S ohledem na vážené podíly v klíči pro upisování základního
kapitálu stanovené v článku 2 rozhodnutí ECB/2004/5 splatí
každá zúčastněná národní centrální banka dne 1. května 2004
částku, která je uvedena v následující tabulce vedle názvu banky:

Zúčastněná národní centrální banka (v eurech)

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique 141 910 195,14

Deutsche Bundesbank 1 176 170 750,76

Bank of Greece 105 584 034,30

Banco de España 432 697 551,32

Banque de France 827 533 093,09

Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland 51 300 685,79

Banca d’Italia 726 278 371,47

Banque centrale du Luxembourg 8 725 401,38

De Nederlandsche Bank 222 336 359,77

Oesterreichische Nationalbank 115 745 120,34

Banco de Portugal 98 233 106,22

Suomen Pankki 71 711 892,59

Článek 2

Úprava splaceného základního kapitálu

Všechny zúčastněné národní centrální banky již splatily svůj podíl
na upsaném základním kapitálu ECB platný do 30. dubna 2004
v souladu s rozhodnutím ECB/2003/18. S ohledem na tuto sku‐
tečnost buď zúčastněná národní centrální banka převede dodateč‐
nou částku na ECB, nebo ECB převede částku zpět na zúčastně‐
nou národní centrální banku tak, aby bylo dosaženo částek
uvedených v tabulce v článku 1. Tyto převody se provádějí v sou‐
ladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí ECB/2004/7 ze
dne 22. dubna 2004 o podmínkách pro převody podílů na zák‐
ladním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními cent‐
rálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (3).

(1) Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 29.
(2) Viz strana tohoto 5 Úředního věstníku. (3) Viz strana tohoto 9 Úředního věstníku.
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Článke 3

Závěrečná ustanovení

1. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 23. dubna 2004.

2. Rozhodnutí ECB/2003/18 se zrušuje s účinkem od 1. května
2004.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22. dubna 2004.

Prezident ECB

Jean‐Claude TRICHET
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