
ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY 

z 21. júna 2013, 

o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami 
členských štátov, ktorých menou je euro 

(ECB/2013/19) 

(2013/361/EÚ) 

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, 

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk 
a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), 
a najmä na jeho článok 28.3, 

keďže: 

(1) V rozhodnutí ECB/2008/24 z 12. decembra 2008 o opat
reniach potrebných na splatenie základného imania 
Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými 
centrálnymi bankami ( 1 ) sa upravilo, akým spôsobom 
a v akej výške národné centrálne banky členských štátov, 
ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne 
banky eurozóny“), mali k 1. januáru 2009 povinnosť 
splatiť základné imanie Európskej centrálnej banky (ECB). 
Rozhodnutie ECB/2008/24 bolo doplnené rozhodnutím 
ECB/2010/27 z 13. decembra o splatení zvýšeného 
základného imania Európskej centrálnej banky národ
nými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých 
menou je euro ( 2 ). 

(2) Vzhľadom na to, že 1. júla 2013 pristúpi Chorvátsko 
k Európskej únii a jeho národná centrálna banka (NCB), 
Hrvatska narodna banka, sa stane súčasťou Európskeho 
systému centrálnych bánk, v rozhodnutí ECB/2013/17 
z 21. júna 2013 o percentuálnych podieloch národných 
centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného 
imania Európskej centrálnej banky ( 3 ) sa v súlade 
s článkom 29.1 štatútu ESCB ustanovuje kľúč na upiso
vanie základného imania ECB (ďalej len „kľúč základného 
imania“) a s účinnosťou od 1. júla 2013 sa ustanovujú 
nové vážené podiely pridelené každej centrálnej banke 
Únie v kľúči základného imania (ďalej len „vážené 
podiely v kľúči základného imania“). 

(3) Od 1. júla 2013 bude upísané základné imanie ECB 
10 825 007 069,61 EUR. 

(4) Rozšírenie kľúča základného imania ECB si vyžaduje 
prijatie nového rozhodnutia ECB, ktorým sa s účinnosťou 
od 1. júla 2013 zruší rozhodnutie ECB/2008/24 
a rozhodnutie ECB/2010/27 a určí sa akým spôsobom 
a v akej výške majú národné centrálne banky eurozóny 
povinnosť splatiť základné imanie ECB s účinnosťou od 
1. júla 2013, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 

Výška a forma upísaného a splateného základného imania 

Každá NCB eurozóny splatí svoj upísaný podiel na základnom 
imaní ECB v plnej výške s účinnosťou od 1. júla 2013. 

S prihliadnutím na vážené podiely v kľúči základného imania 
stanovené v článku 2 rozhodnutia ECB/2013/17, každá NCB 
eurozóny má upísaný a splatený podiel na základnom imaní 
v celkovej výške uvedenej vedľa jej názvu v tejto tabuľke: 

NCB eurozóny EUR 

Nationale Bank van België/Banque 
Nationale de Belgique 

261 705 370,91 

Deutsche Bundesbank 2 030 803 801,28 

Eesti Pank 19 268 512,58 

Banc Ceannais na hÉireann/Central 
Bank of Ireland 

120 276 653,55 

Bank of Greece 210 903 612,74 

Banco de España 893 420 308,48 

Banque de France 1 530 028 149,23 

Banca d’Italia 1 348 471 130,66 

Central Bank of Cyprus 14 429 734,42 

Banque centrale du Luxembourg 18 824 687,29 

Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of 
Malta 

6 873 879,49 

De Nederlandsche Bank 429 352 255,40 

Oesterreichische Nationalbank 209 680 386,94 

Banco de Portugal 190 909 824,68 

Banka Slovenije 35 397 773,12 

Národná banka Slovenska 74 486 873,65 

Suomen Pankki 134 836 288,06
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Článok 2 

Úprava splateného základného imania 

1. Vzhľadom na to, že všetky národné centrálne banky euro
zóny už splatili v plnej výške svoj podiel na upísanom 
základnom imaní ECB platný do 30. júna 2013 podľa rozhod
nutia ECB/2008/24 a rozhodnutia ECB/2010/27, každá z nich 
podľa potreby buď prevedie dodatočnú sumu na ECB, alebo jej 
ECB vráti sumu tak, aby sa dosiahli sumy uvedené v tabuľke 
v článku 1. 

2. Všetky prevody podľa tohto článku sa uskutočňujú 
v súlade s rozhodnutím ECB/2013/18 z 21. júna 2013 
o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európ
skej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami 
a úpravy splateného základného imania ( 1 ). 

Článok 3 

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie 

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2013. 

2. Rozhodnutie ECB/2008/24 a rozhodnutie ECB/2010/27 
sa zrušujú s účinnosťou od 1. júla 2013. 

3. Odkazy na rozhodnutie ECB/2008/4 a rozhodnutie 
ECB/2010/27 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie. 

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. júna 2013 

Prezident ECB 

Mario DRAGHI
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