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PROTOKOL (č. 4)
O ŠTATÚTE EURÓPSKEHO SYSTÉMU CENTRÁLNYCH
BÁNK A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY
VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

si prijať Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, ako
ustanovuje článok 129 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
ŽELAJÚC

týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve
o fungovaní Európskej únie:
SA DOHODLI NA

KAPITOLA I

SYSTÉM EURÓPSKYCH CENTRÁLNYCH BÁNK
Článok 1
Európsky systém centrálnych bánk

V súlade s článkom 282 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Európska centrálna banka (ECB)
a národné centrálne banky tvoria Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). ECB a národné centrálne
banky tých členských štátov, ktorých menou je euro, tvoria Eurosystém.

ESCB a ECB plnia svoje úlohy a vykonávajú činnosť podľa ustanovení zmlúv a tohto štatútu.

KAPITOLA II

CIELE A ÚLOHY ESCB
Článok 2
Ciele

V súlade s článkom 127 ods. 1 a článkom 282 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
primárnym cieľom ESCB je udržiavať cenovú stabilitu. Pri rešpektovaní cieľa cenovej stability
ESCB podporuje všeobecné hospodárske politiky v Únii so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov
Únie stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii. ESCB koná v súlade s princípmi otvoreného
trhového hospodárstva s voľnou súťažou na podporu účinného rozdeľovania zdrojov v súlade so
zásadami stanovenými v článku 119 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
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Článok 3
Úlohy

3.1.

Podľa článku 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie základné úlohy ESCB sú:

— definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie,
— vykonávať devízové operácie v súlade s ustanoveniami článku 219 uvedenej zmluvy,
— viesť a riadiť úradné devízové rezervy členských štátov,
— podporovať hladký priebeh operácií platobných systémov.
3.2.
V súlade s článkom 127 ods. 3 uvedenej zmluvy sa tretia zarážka článku 3.1 netýka hoto
vostných devízových aktív, ktoré vedú a sú pod správou vlád členských štátov.
3.3.
V súlade s článkom 127 ods. 5 uvedenej zmluvy prispieva ESCB k hladkému uskutočňovaniu
politík prijatých príslušnými úradmi, ktoré sa týkajú kontrolného dohľadu nad úverovými inštitú
ciami a stability finančného systému.
Článok 4
Poradné funkcie

V súlade s článkom 127 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
a) porady s ECB sa vedú:
— pri všetkých návrhoch aktov Únie v oblasti jej pôsobnosti,
— uskutočňujú vnútroštátne orgány pri návrhoch právnych predpisov v oblasti jej pôsobnosti,
avšak v medziach a za podmienok stanovených Radou v súlade s postupom podľa článku 41;
b) ECB môže predkladať stanoviská inštitúciám, orgánom alebo úradom alebo agentúram Únie alebo
vnútroštátnym orgánom v záležitostiach z oblastí svojej pôsobnosti.
Článok 5
Zhromažďovanie štatistických údajov

5.1.
Na zabezpečenie úloh ESCB zhromažďuje ECB za pomoci národných centrálnych bánk
potrebné informácie od príslušných vnútroštátnych orgánov alebo priamo od hospodárskych subjek
tov. Za týmto účelom spolupracuje s orgánmi Únie, s príslušnými úradmi členských štátov alebo
tretích krajín a s medzinárodnými organizáciami.
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5.2.
Úlohy vymedzené v článku 5.1 uskutočňujú v primeranom rozsahu najmä národné centrálne
banky.

5.3.
Ak je to potrebné, ECB prispieva k zbližovaniu pravidiel a praktík, ktorými sa riadi zhro
mažďovanie, usporiadanie a rozširovanie štatistických údajov v oblasti jej pôsobnosti.

5.4.
V súlade s postupom stanoveným v článku 41 Rada vymedzí, ktoré fyzické a právnické
osoby sú povinné podávať informácie, ako aj pravidlá na ich utajenie a príslušné donucovacie
pravidlá.

Článok 6
Medzinárodná spolupráca

6.1.
O zastupovaní ESCB v oblasti medzinárodnej spolupráce týkajúcej sa úloh, ktorými je pove
rená ESCB, rozhodne ECB.

6.2.
ECB a s jej súhlasom aj národné centrálne banky sa môžu zúčastniť na činnosti medziná
rodných peňažných inštitúcií.

6.3.

Články 6.1 a 6.2 rešpektujú článok 138 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

KAPITOLA III

ORGANIZÁCIA ESCB
Článok 7
Nezávislosť

V súlade s článkom 130 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri výkone svojich povinností a úloh
zverených im zmluvami ECB, národné centrálne banky ani žiaden člen ich rozhodovacích orgánov
nesmú žiadať ani prijímať pokyny od inštitúcií, orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie, od vlády
členského štátu, ani od iného orgánu. Inštitúcie, orgány alebo úrady alebo agentúry Únie a vlády
členských štátov sa zaväzujú rešpektovať túto zásadu a neovplyvňovať členov orgánov ESCB
s rozhodovacími právomocami, ani národné centrálne banky pri plnení ich úloh.

Článok 8
Všeobecné zásady

ESCB riadia orgány ECB s rozhodovacími právomocami.
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Článok 9
Európska centrálna banka

9.1.
ECB, ktorá má podľa článku 282 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie právnu subjek
tivitu, má v každom členskom štáte čo najširšiu právnu spôsobilosť, akú ich právo priznáva práv
nickým osobám; ECB môže najmä nadobúdať a scudzovať nehnuteľný a hnuteľný majetok a byť
účastníkom súdneho konania.
9.2.
ECB zabezpečuje, aby sa úlohy zverené ESCB podľa článku 127 ods. 2, 3 a 5 uvedenej
zmluvy plnili buď vlastnou činnosťou podľa tohto štatútu, alebo prostredníctvom národných centrál
nych bánk podľa článku 12.1 a článku 14.
9.3.
Podľa článku 129 ods. 1 uvedenej zmluvy orgánmi ECB s rozhodovacími právomocami sú
Rada guvernérov a Výkonná rada.
Článok 10
Rada guvernérov

10.1.
V súlade s článkom 283 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Radu guvernérov tvoria
členovia Výkonnej rady a guvernéri národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je
euro.
10.2.
Každý člen Rady guvernérov má jeden hlas. Od dátumu, ku ktorému počet členov Rady
guvernérov bude vyšší ako 21, každý člen Výkonnej rady bude mať jeden hlas a počet guvernérov
s hlasovacím právom bude 15. Uvedené hlasovacie práva sa priraďujú a rotujú takto:
— od dátumu, ku ktorému počet guvernérov bude vyšší ako 15, až kým nedosiahne 22, guvernéri
sa zaradia do dvoch skupín podľa poradia veľkosti podielu členského štátu ich národnej
centrálnej banky na agregovanom hrubom domácom produkte v trhových cenách a na agrego
vanom bilančnom úhrne peňažných finančných inštitúcií členských štátov, ktorých menou je
euro. Podielom na agregovanom hrubom domácom produkte v trhových cenách sa priradí váha
5/6 a podielom na agregovanom bilančnom úhrne peňažných finančných inštitúcií sa priradí
váha 1/6. Prvá skupina sa skladá z piatich guvernérov a druhá skupina zo zostávajúcich guver
nérov. Frekvencia hlasovacích práv guvernérov zaradených do prvej skupiny nesmie byť nižšia
ako frekvencia hlasovacích práv guvernérov druhej skupiny. S výhradou predchádzajúcej vety sa
prvej skupine priradia štyri hlasovacie práva a druhej skupine jedenásť hlasovacích práv,
— od dátumu, ku ktorému počet guvernérov dosiahne 22, sa guvernéri zaradia do troch skupín
podľa poradia na základe uvedených kritérií. Prvá skupina sa skladá z piatich guvernérov
a priradia sa jej štyri hlasovacie práva. Druhá skupina sa skladá z polovice celkového počtu
guvernérov, pričom zlomky sa zaokrúhlia na najbližšie celé číslo, a priradí sa jej osem hlasovacích
práv. Tretia skupina sa skladá zo zostávajúcich guvernérov a priradia sa jej tri hlasovacie práva,
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— v rámci každej skupiny majú guvernéri hlasovacie práva rovnako dlhý čas,
— vo vzťahu k výpočtu podielov na agregovanom hrubom domácom produkte v trhových cenách
platí článok 29.2. Agregovaný bilančný úhrn peňažných finančných inštitúcií sa vypočíta v súlade
so štatistickým rámcom platným v Únii v čase výpočtu,
— vždy, keď sa agregovaný hrubý domáci produkt v trhových cenách upraví podľa článku 29.3
alebo vždy, keď sa zvýši počet guvernérov, veľkosť a/alebo zloženie skupín sa upraví v súlade
s uvedenými zásadami,
— Rada guvernérov, konajúca na základe dvojtretinovej väčšiny všetkých jej členov s hlasovaním
právom a bez neho, prijme všetky opatrenia potrebné na vykonávanie uvedených zásad a môže
rozhodnúť o posunutí začiatku systému rotácie až do dátumu, ku ktorému bude počet guver
nérov vyšší ako 18.
Právo voliť sa vykonáva osobne. V rokovacom poriadku, ktorý sa ustanovuje v článku 12.3, sa môže
odlišne od tohto pravidla ustanoviť, že členovia Rady guvernérov môžu hlasovať prostredníctvom
telekonferencie. V tomto poriadku sa tiež ustanoví, že člen Rady guvernérov, ktorý sa nemôže
zúčastňovať na zasadaní Rady guvernérov dlhšie obdobie, môže vymenovať náhradníka ako člena
Rady guvernérov.
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nedotýkajú hlasovacích práv žiadnych členov Rady guver
nérov bez hlasovacieho práva a s hlasovacím právom podľa článkov 10.3, 40.2 a 40.3.
Ak sa v tomto štatúte neustanovuje inak, Rada guvernérov koná na základe jednoduchej väčšiny
členov s hlasovacím právom. V prípade nerozhodného výsledku má predseda rozhodujúci hlas.
Na to, aby mohla Rada guvernérov hlasovať, musí sa dosiahnuť kvórum dvoch tretín členov s hlaso
vacím právom. Ak sa kvórum nedosiahne, predseda môže zvolať mimoriadne zasadanie, na ktorom
sa rozhodnutia môžu prijímať bez ohľadu na kvórum.
10.3.
Pri rozhodovaní podľa článkov 28, 29, 30, 32 a 33 sa hlasy v Rade guvernérov vážia podľa
podielu národných centrálnych bánk na upísanom kapitále ECB. Hlasy členov Výkonnej rady majú
nulovú váhu. Rozhodnutie vyžadujúce kvalifikovanú väčšinu je prijaté, ak súhlasné odovzdané hlasy
predstavujú aspoň dve tretiny upísaného kapitálu a aspoň polovicu podielnikov. Ak niektorý z guver
nérov nemôže byť prítomný, môže si určiť náhradníka, ktorý odovzdá jeho vážený hlas.
10.4.
Rokovania na zasadnutiach sú dôverné. Rada guvernérov môže rozhodnúť o zverejnení
výsledku svojho rokovania.
10.5.

Rada guvernérov zasadá minimálne desaťkrát do roka.
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Článok 11
Výkonná rada

11.1.
V súlade s článkom 283 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa
Výkonná rada skladá z prezidenta, viceprezidenta a štyroch ďalších členov.

Členovia plnia svoje povinnosti v rámci plného úväzku. Člen nesmie vykonávať iné zárobkové, ani
nezárobkové povolanie, ak mu Rada guvernérov neudelí mimoriadnu výnimku.

11.2.
V súlade s článkom 283 ods. 2 druhý pododsek uvedenej zmluvy prezident, viceprezident
a ostatní členovia Výkonnej rady sú vymenovaní Európskou radou, ktorá sa uznáša kvalifikovanou
väčšinou, na odporúčanie Rady a po porade s Európskym parlamentom a Radou guvernérov
spomedzi osobností uznávaných a skúsených v menovej a bankovej problematike.

Ich funkčné obdobie je osemročné a nemožno ich menovať znova.

Členmi Výkonnej rady môžu byť len štátni príslušníci členských štátov.

11.3.
Podmienky zamestnania členov Výkonnej rady, najmä ich plat, dôchodky a iné
sociálneho zabezpečenia, sú predmetom zmlúv s ECB a stanoví ich Rada guvernérov na
výboru skladajúceho sa z troch členov, ktorých menuje Rada guvernérov, a z troch členov
novaných Radou. Členovia Výkonnej rady nemajú právo hlasovať o záležitostiach uvedených v
odseku.

dávky
návrh
vyme
tomto

11.4.
Ak člen Výkonnej rady neplní podmienky požadované pre výkon svojej funkcie alebo ak sa
dopustil závažného pochybenia, môže ho Súdny dvor na žiadosť Rady guvernérov alebo Výkonnej
rady odvolať.

11.5.
Každý prítomný člen Výkonnej rady má právo hlasovať a na tento účel má jeden hlas. Ak sa
nestanoví inak, Výkonná rada rozhoduje jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov. Pri rovnosti
hlasov rozhoduje hlas prezidenta. Pravidlá o hlasovaní presne vymedzí rokovací poriadok uvedený
v článku 12.3.

11.6.

Výkonná rada je zodpovedná za bežný chod ECB.

11.7.

Uvoľnené miesto vo Výkonnej rade sa doplní menovaním nového člena podľa článku 11.2.
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Článok 12
Povinnosti orgánov s rozhodovacími právomocami

12.1.
Rada guvernérov prijíma usmernenia a rozhodnutia na zabezpečenie úloh, ktorými je ESCB
poverená zmluvami a štatútom. Rada guvernérov formuluje menovú politiku Únie vrátane vhodných
rozhodnutí týkajúcich sa stredne dlhých menových cieľov, kľúčových úrokových sadzieb a vytvárania
rezerv ESCB a ustanoví potrebné opatrenia na ich vykonávanie.
Výkonná rada uskutočňuje menovú politiku v súlade s usmerneniami stanovenými Radou guverné
rov. Pritom Výkonná rada vydá potrebné pokyny národným centrálnym bankám. Okrem toho
Výkonnej rade možno udeliť určité právomoci aj rozhodnutím Rady guvernérov.
Za predpokladu, že je to možné a primerané pri rešpektovaní tohto článku, ECB sa obracia na
národné centrálne banky, aby uskutočnili operácie, ktoré sú súčasťou úloh ESCB.
12.2.

Výkonná rada zodpovedá za prípravu zasadnutí Rady guvernérov.

12.3.
Rada guvernérov prijme rokovací poriadok, ktorý určí vnútornú organizáciu ECB a jej
orgánov s rozhodovacími právomocami.
12.4.

Rada guvernérov vykonáva poradné funkcie uvedené v článku 4.

12.5.

Rada guvernérov prijíma rozhodnutia uvedené v článku 6.
Článok 13
Prezident

13.1.
Prezident, alebo v jeho neprítomnosti viceprezident, predsedá Rade guvernérov a Výkonnej
rade ECB.
13.2.
Pri rešpektovaní článku 38 zastupuje ECB navonok prezident alebo ním menovaný
zástupca.
Článok 14
Národné centrálne banky

14.1.
V súlade s článkom 131 Zmluvy o fungovaní Európskej únie každý členský štát zabezpečí,
aby jeho vnútroštátne právne predpisy vrátane štatútu jeho národnej centrálnej banky boli zlučiteľné
so zmluvami a s týmto štatútom.
14.2.
Štatúty národných centrálnych bánk najmä stanovia, že funkčné obdobie guvernéra
národnej centrálnej banky je minimálne päť rokov.
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Guvernéra možno z funkcie uvoľniť, len ak už nespĺňa podmienky požadované pre výkon tejto
funkcie, alebo ak sa dopustil závažného pochybenia. Z dôvodu porušenia zmlúv alebo vykonávacieho
predpisu s nimi súvisiacimi môže príslušný guvernér alebo Rada guvernérov požiadať o rozhodnutie
Súdny dvor. Také konanie sa musí začať do dvoch mesiacov od zverejnenia rozhodnutia alebo od
jeho oznámenia žalobcovi, prípadne, ak sa tak nestalo, odo dňa, keď sa o tomto rozhodnutí žalobca
dozvedel.

14.3.
Národné centrálne banky sú neoddeliteľnou súčasťou ESCB a konajú v súlade s usmerne
niami a pokynmi ECB. Rada guvernérov podnikne potrebné kroky na zabezpečenie plnenia usmer
není a pokynov ECB a vyžaduje, aby sa jej poskytovali všetky potrebné informácie.

14.4.
Národné centrálne banky môžu vykonávať aj iné funkcie než tie, ktoré sú uvedené v tomto
štatúte, za predpokladu, že Rada guvernérov dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov neroz
hodne, že ide o zasahovanie do cieľov a úloh ESCB. Také funkcie vykonávajú národné centrálne
banky na vlastnú zodpovednosť a nepokladajú sa za súčasť funkcií ESCB.

Článok 15
Záväzné podávanie správ

15.1.

ECB vypracúva a zverejňuje správy o činnosti ESCB minimálne štvrťročne.

15.2.

Konsolidovaná účtovná uzávierka ESCB sa zverejňuje každý týždeň.

15.3.
V súlade s článkom 284 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ECB podáva výročné
správy o činnosti ESCB a o menovej politike za predchádzajúci a bežný rok Rade, Komisii a Európ
skemu parlamentu a taktiež Európskej rade.

15.4.

Správy a závierky uvedené v tomto článku sa záujemcom poskytujú zdarma.

Článok 16
Bankovky

V súlade s článkom 128 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Rada guvernérov má výlučné
právo povoliť vydávanie eurobankoviek v Únii. Takéto bankovky môžu vydávať ECB a národné
centrálne banky. Bankovky vydané ECB a národnými centrálnymi bankami sú jedinými bankovkami,
ktoré majú v Únii postavenie zákonného platidla.

ECB, ak je to možné, rešpektuje existujúce zvyklosti vydávania a dizajnu bankoviek.
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KAPITOLA IV

MENOVÉ FUNKCIE A OPERÁCIE ESCB
Článok 17
Účty vedené v ECB a v národných centrálnych bankách

Na vykonávanie svojich operácií ECB a národné centrálne banky môžu otvárať účty úverovým
inštitúciám, verejnoprávnym inštitúciám a iným účastníkom trhu a ako zábezpeky prijímať majetkové
hodnoty vrátane zaknihovaných cenných papierov.

Článok 18
Operácie na voľnom trhu a úverové operácie

18.1.

Na dosiahnutie cieľov a úloh ESCB môžu ECB a národné centrálne banky:

— obchodovať na finančných trhoch s pohľadávkami, obchodovateľnými cennými papiermi
a drahými kovmi v rámci priamych voľných alebo termínovaných nákupov a predajov alebo
dohodou o spätnej kúpe, uskutočňovať výpožičné alebo pôžičkové obchody, a to v eurách alebo
v iných menách,

— uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa
požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky.

18.2.
ECB stanoví všeobecné zásady operácií na voľnom trhu a úverových operácií, ktoré usku
točňuje sama alebo národné centrálne banky, vrátane zásad oznamovania podmienok, na základe
ktorých sú pripravené uzatvárať takéto operácie.

Článok 19
Minimálne rezervy

19.1.
V zmysle článku 2 ECB môže od úverových inštitúcií zriadených v členských štátoch
vyžadovať, aby v súlade s cieľmi menovej politiky na účtoch v ECB a v národných centrálnych
bankách udržiavali minimálne rezervy. Nariadenia týkajúce sa výpočtu a určenia požadovaných
minimálnych rezerv môže vydať Rada guvernérov. Ak sa nedodržiavajú, Rada guvernérov je opráv
nená uložiť úroky z omeškania a uložiť aj iné sankcie s porovnateľným účinkom.

19.2.
Na uplatnenie tohto článku Rada v súlade s postupom podľa článku 41 stanoví základ pre
minimálne rezervy a najvyšší prípustný pomer medzi týmito rezervami a ich základom, ako aj
primerané sankcie pre prípad, že sa nedodržia.
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Článok 20
Iné nástroje menovej kontroly

Rada guvernérov môže dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov rozhodnúť o použití iných
operatívnych nástrojov menovej kontroly, ktoré pokladá za vhodné, pričom rešpektuje článok 2.
Ak tieto nástroje vytvárajú záväzky pre tretie strany, Rada postupom podľa článku 41 stanoví rozsah
týchto nástrojov.
Článok 21
Operácie s verejnoprávnymi inštitúciami

21.1.
Podľa článku 123 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je prečerpanie účtu alebo získanie
úveru akéhokoľvek iného druhu v ECB alebo v národných centrálnych bankách inštitúciami, orgánmi
alebo úradmi alebo agentúrami Únie, ústrednými vládami, inými úradmi štátnej, regionálnej a miestnej
správy, inými orgánmi podnikmi spravovanými verejným právom členských štátov zakázané,
rovnako ako je zakázané priame odkúpenie ich pohľadávok a dlhov Európskou centrálnou bankou
a národnými centrálnymi bankami.
21.2.
ECB a národné centrálne banky môžu pre subjekty uvedené v článku 21.1. pôsobiť ako
finanční zástupcovia.
21.3.
Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na úverové inštitúcie vo verejnom vlastníctve,
s ktorými národné centrálne banky a ECB v oblasti ponuky finančných rezerv centrálnymi bankami
zaobchádzajú ako so súkromnými úverovými inštitúciami.
Článok 22
Zúčtovacie a platobné systémy

ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na
zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči
iným krajinám.
Článok 23
Externé operácie

ECB a centrálne národné banky môžu:
— nadviazať vzťahy s centrálnymi bankami a s finančnými inštitúciami v iných krajinách, a ak je to
vhodné, aj s medzinárodnými organizáciami,
— získavať a predávať voľné a terminované devízové aktíva všetkých druhov a drahé kovy; termín
„devízové aktíva“ zahŕňa cenné papiere a všetky ostatné aktíva v ktorejkoľvek mene alebo
zúčtovacej jednotke v akejkoľvek forme,
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— viesť a riadiť aktíva uvedené v tomto článku,
— uskutočňovať s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami bankové operácie všetkých
druhov vrátane pôžičkových a výpožičných operácií.
Článok 24
Iné operácie

ECB a národné centrálne banky okrem operácií vyplývajúcich z ich úloh môžu uskutočniť transakcie
pre potreby svojej prevádzky alebo zamestnancov.
KAPITOLA V

DOHĽAD
Článok 25
Dohľad

25.1.
ECB môže poskytovať rady a konzultácie Rade, Komisii a príslušným úradom členských
štátov týkajúce sa rozsahu platnosti a plnenia právnych predpisov Únie o dohľade nad úverovými
inštitúciami a stabilite finančného systému.
25.2.
V súlade s nariadením Rady podľa článku 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
môže ECB plniť zvláštne úlohy týkajúce sa politiky dohľadu nad úverovými a ďalšími finančnými
inštitúciami, s výnimkou poisťovacích podnikov.
KAPITOLA VI

FINANČNÉ USTANOVENIA ESCB
Článok 26
Účtovná závierka

26.1.
Hospodársky rok ECB a národných centrálnych bánk sa začína 1. januára a končí 31.
decembra.
26.2.
Ročnú účtovnú závierku ECB vypracúva Výkonná rada v súlade so zásadami stanovenými
Radou guvernérov. Ročnú uzávierku schváli Rada guvernérov a potom ju zverejní.
26.3.
Na analytické a prevádzkové účely Výkonná rada vypracúva jednotnú konsolidovanú
uzávierku ESCB, zahrňujúcu tie aktíva a pasíva národných centrálnych bánk, ktoré spadajú pod ESCB.
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26.4.
Na uplatnenie tohto článku Rada guvernérov stanoví pravidlá potrebné na štandardizovanie
účtovníctva a podávanie správ o operáciách, ktoré uskutočnili národné centrálne banky.

Článok 27
Audit

27.1.
Účty ECB a národných centrálnych bánk auditujú nezávislí externí audítori odporúčaní
Radou guvernérov a schválení Radou. Audítori majú plné právo preskúmať všetky účtovné knihy
a účty ECB a národných centrálnych bánk a dostávať úplné informácie o ich transakciách.

27.2.
Ustanovenia článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vzťahujú len na skúmanie
prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB.

Článok 28
Kapitál ECB

28.1.
Kapitál ECB je 5 miliárd euro. Môže sa zvyšovať rozhodnutím Rady guvernérov prijatým
kvalifikovanou väčšinou podľa článku 10.3 v medziach a za podmienok stanovených Radou
postupom podľa článku 41.

28.2.
Národné centrálne banky sú jediní upisovatelia a držitelia kapitálu ECB. Kapitál sa upisuje
podľa kľúča stanoveného v súlade s článkom 29.

28.3.
Rada guvernérov kvalifikovanou väčšinou stanovenou v článku 10.3 určí rozsah a formu
splácania kapitálu.

28.4.
V zmysle článku 28.5 sa na podieloch národných centrálnych bánk na upísanom kapitáli
nesmú robiť prevody, obstávky, ani sa nesmú dať do zálohu.

28.5.
V prípade zmeny kľúča uvedeného v článku 29 národné centrálne banky si medzi sebou
urobia prevody kapitálových podielov tak, aby rozdelenie kapitálových podielov zodpovedalo zmene
nému kľúču. Rada guvernérov určí lehoty a podmienky takýchto prevodov.
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Článok 29
Kľúč na upisovanie kapitálu

29.1.
Kľúč na upisovanie kapitálu ECB stanovený po prvýkrát v roku 1998, keď bol zriadený
ESCB, sa určí tak, že každej národnej centrálnej banke sa v tomto kľúči pridelí vážený podiel, ktorý
sa rovná súčtu:
— 50 % podielu príslušného členského štátu na počte obyvateľstva Únie v predposlednom roku,
ktorý predchádzal založeniu ESCB,
— 50 % podielu príslušného členského štátu na hrubom domácom produkte v trhových cenách
Únie za posledných päť rokov predchádzajúcich predposlednému roku pred založením ESCB.
Percentá sa zaokrúhľujú smerom nahor alebo nadol na najbližší násobok 0,0001 percentuálneho
bodu.
29.2.
Štatistické údaje, ktoré sa majú použiť pri uplatnení tohto článku, poskytuje Komisia v súlade
s pravidlami prijatými Radou postupom podľa článku 41.
29.3.
Vážené podiely pridelené národným centrálnym bankám sa upravujú každých päť rokov po
založení ESCB analogickým postupom podľa článku 29.1. Upravený kľuč sa použije od prvého dňa
nasledujúceho roka.
29.4.

Rada guvernérov prijme všetky ďalšie opatrenia potrebné na uplatnenie tohto článku.
Článok 30
Prevod devízových rezerv na ECB

30.1.
Národné centrálne banky, rešpektujúc článok 28, poskytujú devízové rezervy v iných
menách ako v menách členských štátov, v euro, v rezervných pozíciách v Medzinárodnom menovom
fonde a pri zvláštnych právach čerpania až do protihodnoty rovnajúcej sa 50 miliardám eur. Rada
guvernérov rozhodne o čiastke, ktorá sa poskytne ECB po jej založení, a o čiastkach, ktoré sa
poskytnú v neskorších termínoch. ECB má plné právo viesť a spravovať devízové rezervy, ktoré sa
na ňu previedli, a využívať ich na účely stanovené v tomto štatúte.
30.2.
Príspevky jednotlivých národných centrálnych bánk sa určia v pomere k podielu na
upísanom kapitále ECB.
30.3.
Rada guvernérov pripíše v prospech každej národnej centrálnej banky pohľadávku vo výške
zodpovedajúcej jej príspevku. Rada guvernérov rozhoduje o denominácii a úročení týchto
pohľadávok.
30.4.
Ďalšie požiadavky na poskytnutie devízových rezerv, presahujúcich limit stanovený v článku
30.1, sa môžu predkladať ECB podľa článku 30.2 v medziach a za podmienok stanovených Radou
postupom podľa článku 41.
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30.5.
ECB môže držať a spravovať rezervné pozície Medzinárodného menového fondu a osobitné
práva čerpania a tieto aktíva združovať.
30.6.

Rada guvernérov prijme všetky ďalšie opatrenia potrebné na uplatnenie tohto článku.
Článok 31
Devízové rezervy národných centrálnych bánk

31.1.
Národné centrálne banky sú oprávnené uskutočňovať operácie pri plnení svojich záväzkov
voči medzinárodným organizáciám podľa článku 23.
31.2.
Všetky ostatné operácie s devízovými rezervami, ktoré zostanú národným centrálnym
bankám po prevodoch podľa článku 30, a transakcie členských štátov s využiteľnými devízovými
aktívami nad určitý limit, stanovený v zmysle článku 31.3, musí schváliť ECB, aby sa zabezpečil súlad
s kurzovou a menovou politikou Únie.
31.3.

Rada guvernérov vydá hlavné zásady na uľahčenie týchto operácií.
Článok 32
Rozdeľovanie menových príjmov národných centrálnych bánk

32.1.
Príjmy, ktoré patria národným centrálnym bankám z plnenia úloh menovej politiky ESCB
(ďalej len „menové príjmy“), sa rozdeľujú koncom každého hospodárskeho roku podľa tohto článku.
32.2.
Výška menového príjmu každej národnej centrálnej banky sa rovná jej ročnému príjmu z jej
aktív vedených ako protihodnota bankoviek v obehu a depozitných záväzkov úverových inštitúcií.
Národné centrálne banky vedú tieto aktíva oddelene v súlade s usmerneniami, ktoré stanoví Rada
guvernérov.
32.3.
Ak po zavedení eura štruktúra bilancií národných centrálnych bánk neumožní na základe
posúdenia Rady guvernérov použiť ustanovenia článku 32.2, môže Rada guvernérov kvalifikovanou
väčšinou rozhodnúť, aby sa odlišne od postupu uvedeného v článku 32.2, v období maximálne
piatich rokov menový príjem meral podľa inej metódy.
32.4.
Čiastka menového príjmu každej národnej centrálnej banky sa znižuje o čiastku rovnajúcu
sa úrokom, ktoré táto centrálna národná banka platí úverovým inštitúciám za deponované vklady
podľa článku 19.
Rada guvernérov môže rozhodnúť, že národným centrálnym bankám nahradí náklady spojené
s emisiou bankoviek alebo, za výnimočných okolností, osobitné straty vzniknuté v súvislosti s operá
ciami menovej politiky, uskutočňovanými v prospech ESCB. Náhrady sa poskytujú v takej forme, akú
Rada guvernérov pokladá za vhodnú; tieto čiastky sa môžu započítať do menového príjmu národ
ných centrálnych bánk.
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32.5.
Celkový menový príjem národných centrálnych bánk sa rozdelí medzi národné centrálne
banky v pomere, ktorý zodpovedá ich podielom splateným v kapitále ECB, okrem rozhodnutí
prijatých Radou guvernérov podľa článku 33.2.
32.6.
Započítanie a vyrovnanie zostatkov po rozdelení menového príjmu vykoná ECB podľa
usmernení stanovených Radou guvernérov.
32.7.

Rada guvernérov prijme všetky ďalšie opatrenia potrebné na uplatnenie tohto článku.
Článok 33
Rozdelenie čistých ziskov a strát ECB

33.1.

Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí:

a) čiastka, ktorú určí Rada guvernérov a ktorá nesmie prekročiť 20 % čistého zisku, sa prevedie do
všeobecného rezervného fondu až do výšky 100 % kapitálu;
b) zvyšný čistý zisk sa rozdelí podielnikom ECB v pomere k ich splateným podielom.
33.2.
V prípade, že ECB zaznamená stratu, môže ju uhradiť zo svojho všeobecného rezervného
fondu, a ak je to potrebné, po rozhodnutí Rady guvernérov z menového príjmu príslušného hospo
dárskeho roka v pomere jej splatených podielov až do výšky čiastok rozdelených národným
centrálnym bankám podľa článku 32.5.
KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 34
Právne akty

34.1.

V súlade s článkom 132 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ECB:

— vydáva nariadenia v rozsahu, ktorý je potrebný na plnenie úloh vymedzených v článku 3.1 prvej
zarážky, v článkoch 19.1, 22 alebo 25.2 štatútu ESCB a ECB a v prípadoch, ktoré sa stanovia
v aktoch Rady uvedených v článku 41,
— prijíma rozhodnutia, ktoré sú potrebné na uskutočnenie úloh zverených ESCB zmluvami a týmto
štatútom,
— podáva odporúčania a zaujíma stanoviská.
34.2.

ECB môže rozhodnúť, že zverejní rozhodnutia, odporúčania a stanoviská.
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34.3.
V medziach a za podmienok prijatých Radou postupom podľa článku 41 je ECB oprávnená
ukladať pokuty alebo periodické penále podnikom za neplnenie záväzkov vyplývajúcich z nariadení
a rozhodnutí.
Článok 35
Súdna kontrola a súvisiace záležitosti

35.1.
Konania alebo opomenutia ECB podliehajú preskúmaniu alebo výkladu Súdneho dvora
Európskej únie za podmienok stanovených zmluvami. ECB môže zahájiť súdne konanie v prípadoch
a za podmienok stanovených zmluvami.
35.2.
Spory medzi ECB na jednej strane a jej veriteľmi, dlžníkmi alebo akoukoľvek inou osobou
na strane druhej rozhodujú príslušné vnútroštátne súdy, okrem prípadu, ak je daná právomoc
Súdneho dvora Európskej únie.
35.3.
Na ECB sa vzťahuje úprava o zodpovednosti podľa článku 340 Zmluvy o fungovaní Európ
skej únie. Zodpovednosť národných centrálnych bánk sa riadi príslušným vnútroštátnym právom.
35.4.
Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať na základe akýchkoľvek arbitrážnych
doložiek zahrnutých v zmluve uzatvorenej Úniou alebo v jej mene bez ohľadu na to, či má zmluva
verejnoprávny alebo súkromnoprávny charakter.
35.5.
rov.

Rozhodnutie ECB o predložení veci Súdnemu dvoru Európskej únie prijme Rada guverné

35.6.
Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať o sporoch týkajúcich sa plnenia
povinností národných centrálnych bánk podľa zmlúv a tohto štatútu. Ak sa ECB domnieva, že
národná centrálna banka si nesplnila povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv, podá stanovisko s odôvod
nením a umožní danej národnej banke vyjadriť pripomienky. Ak národná centrálna banka nevyhovie
stanovisku ECB v stanovenej lehote, ECB môže predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie.
Článok 36
Zamestnanci

36.1.
ECB.

Rada guvernérov na návrh Výkonnej rady stanoví podmienky zamestnávania zamestnancov

36.2.
Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať spory medzi ECB a jej zamestnancami
podľa podmienok stanovených v podmienkach zamestnávania.
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Článok 37 (pôvodný článok 38)
Služobné tajomstvo

37.1.
Členovia riadiacich orgánov a zamestnanci ECB a národných centrálnych bánk sú povinní,
a to aj po skončení ich funkcie, nevyzradiť informácie, ktoré svojou povahou predstavujú služobné
tajomstvo.

37.2.
Na osoby, ktoré majú prístup k informáciám, na ktoré sa vzťahujú predpisy Únie ukladajúce
povinnosť mlčanlivosti, sa vzťahujú tieto predpisy.

Článok 38 (pôvodný článok 39)
Osoby s podpisovým právom

ECB vzniká právny záväzok voči tretím krajinám podpisom prezidenta alebo dvoch členov Výkonnej
rady alebo podpismi dvoch zamestnancov ECB riadne splnomocnených prezidentom na podpiso
vanie v mene ECB.

Článok 39 (pôvodný článok 40)
Výsady a imunity

ECB na územiach členských štátov požíva výsady a imunity potrebné na plnenie podmienok stano
vených v Protokole o výsadách a imunitách Európskej únie.

KAPITOLA VIII

ZMENY ŠTATÚTU A DOPLŇUJÚCE PREDPISY
Článok 40 (pôvodný článok 41)
Zjednodušený postup pri prijímaní zmien

40.1.
Podľa článku 129 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môžu Európsky parlament
a Rada články 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, článok 33.1 písm.
a) a článok 36 tohto štatútu meniť v súlade s riadnym legislatívnym postupom na odporúčanie ECB
a po porade s Komisiou alebo na návrh Komisie a po porade s ECB.

40.2.
Článok 10.2 môže byť zmenený a doplnený rozhodnutím Európskej rady, ktorá sa uznáša
jednomyseľne, a to buď na základe odporúčania Európskej centrálnej banky a po porade s Európskym
parlamentom a Komisiou, alebo na základe odporúčania Komisie a po porade s Európskym parla
mentom a Európskou centrálnou bankou. Tieto zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť po schvá
lení členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.
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Odporúčanie ECB vydané podľa tohto článku si vyžaduje jednomyseľnosť Rady guvernérov.

Článok 41 (pôvodný článok 42)
Doplňujúce predpisy

Podľa článku 129 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Rada na návrh Komisie a po porade
s Európskym parlamentom alebo na odporúčanie ECB a po porade s Európskym parlamentom
a Komisiou prijme pravidlá uvedené v článkoch 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 a 34.3 tohto
štatútu.

KAPITOLA IX

PRECHODNÉ A INÉ USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA ESCB
Článok 42 (pôvodný článok 43)
Všeobecné ustanovenia

42.1.
Výnimka uvedená v článku 139 Zmluvy o fungovaní Európskej únie spôsobuje, že nasle
dujúce články tohto štatútu nezakladajú práva ani záväzky pre daný členský štát: 3, 6, 9.2, 12.1,
14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 a 49.

42.2.
Centrálne národné banky členských štátov, pre ktoré platí výnimka podľa článku 139
uvedenej zmluvy, si zachovajú právomoci v oblasti menovej politiky podľa národného práva.

42.3.
V súlade s článkom 139 uvedenej zmluvy sa pod termínom „členské štáty“ v článkoch 3,
11.2 a 19 tohto štatútu rozumejú „členské štáty, ktorých menou je euro“.

42.4.
Termín „národné centrálne banky“ v článkoch 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27,
30, 31, 32, 33.2 a 49 tohto štatútu označuje „centrálne banky členských štátov, ktorých menou je
euro“.

42.5.
Pod termínom „podielnici“ v článkoch 10.3 a 33.1 sa rozumejú „centrálne banky členských
štátov, ktorých menou je euro“.

42.6.
Termín „upísaný kapitál ECB“ v článkoch 10.3 a 30.2 označuje „kapitál ECB upísaný
centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro“.
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Článok 43 (pôvodný článok 44)
Prechodné úlohy ECB

ECB prevezme tie bývalé úlohy EMI uvedené v článku 141 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie, ktoré je potrebné plniť aj po zavedení eura v dôsledku výnimiek, ktoré platia pre jeden alebo
viac členských štátov.
ECB poskytuje konzultácie pri prípravách na zrušenie výnimiek uvedených v článku 140 uvedenej
zmluvy.
Článok 44 (pôvodný článok 45)
Generálna rada ECB

44.1.
Rešpektujúc článok 129 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ustanoví sa Generálna
rada ECB ako tretí orgán ECB s rozhodovacou právomocou.
44.2.
Generálna rada sa skladá z prezidenta a viceprezidenta ECB a guvernérov národných centrál
nych bánk. Ďalší členovia Výkonnej rady sa môžu zúčastňovať zasadnutí Generálnej rady bez
hlasovacieho práva.
44.3.

Povinnosti Generálnej rady sú taxatívne vymedzené v článku 46 tohto štatútu.
Článok 45 (pôvodný článok 46)
Rokovací poriadok Generálnej rady

45.1.

Generálnej rade predsedá prezident alebo v jeho neprítomnosti viceprezident ECB.

45.2.
Predseda Rady alebo člen Komisie sa môžu zúčastniť na zasadnutí Generálnej rady bez
hlasovacieho práva.
45.3.

Zasadnutie Generálnej rady pripravuje jej prezident.

45.4.

Generálna rada bez ohľadu na článok 12.3 prijme svoj rokovací poriadok.

45.5.

Sekretariát Generálnej rady zabezpečuje ECB.
Článok 46 (pôvodný článok 47)
Povinnosti Generálnej rady

46.1.

Generálna rada:

— plní úlohy uvedené v článku 43,
— prispieva k plneniu poradných funkcií uvedených v článku 4 a článku 25.1.
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Generálna rada prispieva nasledujúcimi činnosťami k:

— zhromažďovaniu štatistických informácií, ako sa uvádza v článku 5,
— podávaniu správ ECB, ako sa uvádza v článku 15,
— stanoveniu pravidiel potrebných na uplatnenie článku 26 podľa článku 26.4,
— prijatiu všetkých ďalších opatrení potrebných na uplatnenie článku 29 podľa článku 29.4,
— stanoveniu podmienok zamestnania zamestnancov ECB podľa článku 36.
46.3.
Generálna rada prispieva k prípravám potrebným na neodvolateľné stanovenie kurzov mien
členských štátov, pre ktoré platí výnimka, voči euru, ako je uvedené v článku 140 ods. 3 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.
46.4.

Prezident ECB informuje Generálnu radu o rozhodnutiach Rady guvernérov ECB.
Článok 47 (pôvodný článok 48)
Prechodné ustanovenia o kapitále ECB

Podľa článku 29.1. sa každej národnej centrálnej banke pridelí vážený podiel podľa kľúča na
upisovanie kapitálu ECB. Odlišne od článku 28.3 centrálne banky členských štátov, pre ktoré platí
výnimka, nesplácajú upísaný kapitál, pokiaľ Generálna rada kvalifikovanou väčšinou predstavujúcou
aspoň dve tretiny upísaného kapitálu ECB a najmenej polovicu podielnikov nerozhodne, že sa musí
splatiť minimálne percento ako príspevok na prevádzkové náklady ECB.
Článok 48 (pôvodný článok 49)
Odložené splátky kapitálu, rezerv a doplatkov ECB

48.1.
Centrálna banka členského štátu, ktorému je zrušená výnimka, spláca upísaný podiel kapi
tálu ECB v rovnakom rozsahu ako národné centrálne banky iných členských štátov, ktorých menou
je euro, a devízové rezervy prevádza do ECB podľa článku 30.1. Výška týchto prevodov sa určí
vynásobením hodnoty devízových rezerv vyjadrených v euro podľa platného menového kurzu, ktoré
už boli prevedené do ECB v súlade s článkom 30.1., koeficientom vyjadrujúcim pomer medzi
počtom podielov upísaného kapitálu danou národnou centrálnou bankou a počtom podielov už
splatených ostatnými národnými centrálnymi bankami.
48.2.
Dodatkom k platbe, ktorá sa má vykonať v súlade s článkom 48.1, daná centrálna banka
prispieva do rezerv ECB a zásob, ktoré sa rovnajú rezervám ako aj do sumy, ktorá sa má poskytnúť
podľa zostatku účtu ziskov a strát k 31. decembru roku, ktorý predchádzal zrušeniu výnimky. Suma,
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ktorá má tvoriť príspevok, sa určí vynásobením sumy rezerv podľa vyššie uvedenej definície a schvá
lenej v bilancii ECB koeficientom vyjadrujúcim pomer medzi počtom podielov upísaných danou
centrálnou bankou a počtom podielov už splatených ostatnými národnými centrálnymi bankami.
48.3.
Potom, čo sa jeden alebo viaceré štáty stanú členskými štátmi a ich národné centrálne banky
sa stanú súčasťou ESCB, zvýši sa automaticky upísaný kapitál ECB a limit devízových aktív, ktoré
môžu byť prevedené na ECB. Zvýšenie sa určí vynásobením príslušných vtedy platných čiastok
činiteľom, ktorý vyjadruje pomer medzi podielom pristupujúcich národných centrálnych bánk
a národných centrálnych bánk, ktoré sú už členmi ESCB, v rámci už rozšíreného kľúča upisovania
kapitálu. Váha každej národnej centrálnej banky v kľúči na upisovanie kapitálu sa vypočíta analogicky
podľa článku 29.1 a v súlade s článkom 29.2. Ako referenčné obdobia pre štatistické údaje sa
použijú rovnaké obdobia, ktoré sa použili pri ostatnej úprave váženia podľa článku 29.3.
Článok 49 (pôvodný článok 52)
Výmena bankoviek v menách členských štátov

Rada guvernérov ECB v nadväznosti na neodvolateľné stanovenie menových kurzov prijme v súlade
s článkom 140 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie opatrenia potrebné na to, aby bankovky
stanovené v menách s neodvolateľnými menovými kurzami vymieňali národné centrálne banky za
ich nominálne hodnoty.
Článok 50
Uplatňovanie prechodných ustanovení

Články 42 až 47 platia dovtedy, kým budú existovať členské štáty, pre ktoré platia výnimky.

