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ECB-PUBLIC
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*]
ze dne 10. dubna 2015
o celkové výši ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015
(ECB/2015/17)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za
dohled (ECB/2014/41) , a zejména na článek 9 a čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,
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vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská centrální banka (ECB) je povinna stanovit pro každou kategorii dohlížených subjektů a
dohlížených skupin celkovou výši ročních poplatků za dohled, které mají být vybrány vydáním
výzev k zaplacení poplatku, a zveřejnit tuto informaci na svých internetových stránkách do 30.
dubna příslušného období placení poplatku.

(2)

Výzva k zaplacení poplatku za první období placení poplatku, tj. listopad až prosinec 2014, má být
vydána spolu s výzvou k zaplacení poplatku za období placení poplatku roku 2015. Celková výše
ročních poplatků za dohled uložených v roce 2015 by tedy měla odrážet výdaje, které ECB
vynaloží v souvislosti se svými úkoly v oblasti dohledu od listopadu 2014.

(3)

Tyto výdaje sestávají v první řadě z nákladů, které přímo souvisejí s úkoly ECB v oblasti dohledu,
tj. dohled nad významnými subjekty, dozor nad výkonem dohledu nad méně významnými subjekty
a provádění horizontálních úkolů a specializovaných služeb. Zahrnují také náklady, které s úkoly
ECB v oblasti dohledu souvisejí nepřímo, např. za služby poskytované podpůrnými oblastmi ECB,
např. v oblasti správy majetku, řízení lidských zdrojů a informačních technologií.

(4)

Za účelem výpočtu ročního poplatku za dohled, který se platí za každý dohlížený subjekt nebo
dohlíženou skupinu, se celkové náklady dělí na dvě části: významné subjekty a skupiny a méně
významné subjekty a skupiny. Náklady byly rozděleny na základě výdajů příslušných funkčních
oblastí, které vykonávají přímý dohled nad významnými dohlíženými subjekty a nepřímý dohled
nad méně významnými dohlíženými subjekty.

*
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Toto číslo bude přiděleno Úřadem pro úřední tisky Evropské unie při zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku.
Úř. věst. L 311, 31.10. 2014, s. 23.
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(5)

Výdaje související s úkoly v oblasti bankovního dohledu, které ECB vynaložila v prvním období
placení poplatku a které lze získat zpět prostřednictvím poplatků za dohled, byly zahrnuty do roční
účetní závěrky ECB za rok 2014 .
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(6)

Odhadované roční výdaje za období placení poplatku roku 2015 jsou odvozeny ze schváleného
rozpočtu ECB, a to s přihlédnutím k vývoji odhadovaných ročních výdajů ECB, který byl v době
přípravy tohoto rozhodnutí znám,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Definice
Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v nařízení Evropské centrální banky (EU)
č. 468/2014 (ECB/2014/17) a nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).
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Článek 2
Celková výše ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015
1.

Celková výše ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015 činí
325 986 085 EUR, což odpovídá skutečným nákladům ECB za listopad a prosinec 2014 a
odhadovaným ročním nákladům ECB za rok 2015, jež jsou uvedeny v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.

Každá kategorie dohlížených subjektů a dohlížených skupin uhradí celkovou výši ročních poplatků
za dohled, jak je uvedeno v příloze II tohoto rozhodnutí.

2
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Zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu v únoru 2015.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce
Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného
mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141,
14.5.2014, s. 1).
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Článek 3
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2015.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. dubna 2015.

[podpis]

Prezident ECB
Mario DRAGHI
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ECB-PUBLIC
Příloha I

2014

2015

Celkem

EUR

EUR

EUR

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Nájem a údržba budov

2 199 243

22,563 517

24 762 760

Další provozní výdaje

9 316 824

121 783 921

131 100 745

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Mzdy a požitky

Celkem
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Příloha I

Poplatky za dohled

2014

2015

Celkem

EUR

EUR

EUR

29 973 012

296 013 073

325 986 085

25 622 812

264 068 941

289 691 753

4 350 200

31 944 132

36 294 332

z toho:
Poplatky uložené významným subjektům nebo významným skupinám
Poplatky uložené méně významným subjektům nebo méně významným skupinám
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