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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 12. října 1999
o jednacím řádu Výkonné rady Evropské centrální banky
(ECB/1999/7)∗

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na jednací řád Evropské centrální banky, a zejména na články 8 a 24 tohoto jednacího řádu,

vzhledem k tomu, že s cílem zajistit, aby Výkonná rada mohla kdykoli přijímat rozhodnutí ECB, je nutné
vytvořit postup pro přijímání rozhodnutí prostřednictvím telekonference a dále postup pro přenesení
pravomocí, přičemž v obou se zachovává zásada kolektivní odpovědnosti Výkonné rady,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Doplňující charakter
Toto rozhodnutí doplňuje jednací řád Evropské centrální banky. Výrazy použité v tomto rozhodnutí mají
stejný význam jako v jednacím řádu Evropské centrální banky.

Článek 2
Účast na zasedáních Výkonné rady
1.

Prezident jmenuje tajemníka z řad zaměstnanců Evropské centrální banky (ECB). Tajemník je
zodpovědný za přípravu a vyhotovování zápisů ze všech zasedání Výkonné rady.

∗

Toto je pouze neúřední překlad. Úřední překlad jednacího řádu Výkonné rady Evropské centrální banky není v českém
jazyce k dispozici.

2.

V nepřítomnosti prezidenta i viceprezidenta Výkonné radě předsedá v první řadě člen Výkonné
rady, který je ve funkci nejdéle, a jsou-li dva nebo více členů ve funkci stejně dlouho, předsedá
nejstarší z nich.

3.

Výkonná rada může ke svým zasedáním přizvat zaměstnance ECB.

Článek 3
Pořad jednání a zápis
1.

Pro každé zasedání přijme Výkonná rada pořad jednání. Předběžný pořad jednání sestavuje
prezident a zpravidla se zasílá spolu se souvisejícími dokumenty členům Výkonné rady nejméně
dva pracovní dny před příslušným zasedáním s výjimkou mimořádných případů, kdy prezident
jedná přiměřeně okolnostem.

2.

Zápis ze zasedání Výkonné rady se předkládá ke schválení členům Výkonné rady na jejich
následujícím zasedání (nebo dříve v písemném řízení, je-li to nutné) a podepisuje jej předseda.

Článek 4
Telekonference
1.

Na žádost prezidenta může Výkonná rada přijímat rozhodnutí prostřednictvím telekonference,
nevznesou-li námitky alespoň dva členové Výkonné rady. Prostřednictvím telekonference se
přijímají rozhodnutí pouze za zvláštních okolností. Povahu těchto okolností určuje prezident a
členové Výkonné rady mohou vyžadovat, aby byli předem informováni jak o telekonferenci, tak i o
otázkách, jež mají být předmětem rozhodnutí.

2.

Rozhodnutí prezidenta o zvláštních okolnostech a rozhodnutí, jež Výkonná rada přijme
prostřednictvím telekonference, se zaznamenávají v zápisu ze zasedání Výkonné rady.

Článek 5
Přenesení pravomocí
1.

Výkonná rada může zmocnit jednoho nebo více svých členů, aby jejím jménem a na její
odpovědnost přijali jasně vymezená opatření řídící nebo administrativní povahy, včetně opatření
v rámci přípravy rozhodnutí, které má být později přijato kolektivně členy Výkonné rady, a
opatření, kterými se provádí konečná rozhodnutí Výkonné rady.

2.

Výkonná rada může rovněž požádat jednoho nebo více členů, aby se souhlasem prezidenta přijali
(i) konečné znění opatření, jak je vymezeno v čl. 5 odst. 1, pod podmínkou, že podstata takového
opatření byla již v rámci diskuse určena, a (ii) konečná rozhodnutí, pokud se takové přenesení
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pravomocí týká omezených a jasně definovaných výkonných pravomocí, jejíchž výkon podléhá
přísnému přezkoumání s ohledem na objektivní kritéria stanovená Výkonnou radou.
3.

Přenesení pravomocí a rozhodnutí přijatá v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 se zaznamenávají v zápisu ze
zasedání Výkonné rady.

4.

Takto přenesené pravomoci mohou být dále přeneseny jen v případě, obsahuje-li rozhodnutí o
zmocnění zvláštní ustanovení, které to umožňuje.

Článek 6
Zveřejnění
Toto rozhodnutí se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropských společenství.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 12. října 1999.

Prezident ECB
Willem F. DUISENBERG
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