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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 29. srpna 2013,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek
(ECB/2013/27)
(2014/29/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto
statutu,

„klíč pro přidělování bankovek“ a odkazuje na přílohu
I uvedeného rozhodnutí, která stanoví klíč pro přidělo
vání bankovek platný od 1. července 2013. Vzhledem
k tomu, že od 1. ledna 2014 budou platit nové vážené
podíly v klíči pro upisování základního kapitálu a že
Lotyšsko přijme k 1. lednu 2014 euro, je třeba rozhod
nutí ECB/2010/29 změnit, aby byl stanoven klíč pro
přidělování bankovek platný od 1. ledna 2014,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Rozhodnutí ECB/2013/28 ze dne 29. srpna 2013
o procentních podílech národních centrálních bank
v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské
centrální banky (1) upravuje klíč pro upisování základ
ního kapitálu Evropské centrální banky (ECB) (dále jen
„klíč pro upisování základního kapitálu“) v souladu
s článkem 29.3 statutu Evropského systému centrálních
bank a Evropské centrální banky a s účinkem od 1. ledna
2014 stanoví nové vážené podíly přidělené jednotlivým
národním centrálním bankám v upraveném klíči pro
upisování základního kapitálu (dále jen „vážené podíly
v klíči pro upisování základního kapitálu“).
Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2013/387/EU ze dne
9. července 2013 o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna
2014 (2), v souladu s čl. 140 odst. 2 Smlouvy, Lotyšsko
splňuje podmínky nezbytné pro přijetí eura a výjimka
v jeho prospěch podle článku 4 aktu o přistoupení
z roku 2003 (3) se s účinkem od 1. ledna 2014 zrušuje.
Čl. 1 písm. d) rozhodnutí ECB/2010/29 ze dne
13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (4) definuje

(1) Viz strana 53 v tomto čísle Úředního věstníku.
(2) Úř. věst. L 195, 18.7.2013, s. 24.
(3) Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky,
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské
republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko
a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena
Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).
(4) Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 26.

Článek 1
Změna
1.
V čl. 1 písm. d) rozhodnutí ECB/2010/29 se poslední věta
nahrazuje tímto:
„Příloha I tohoto rozhodnutí stanoví klíč pro přidělování
bankovek platný od 1. ledna 2014.“
2.
Příloha I rozhodnutí ECB/2010/29 se nahrazuje textem
uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2014.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 29. srpna 2013.
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA
KLÍČ PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BANKOVEK OD 1. LEDNA 2014
Evropská centrální banka

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2575 %

Deutsche Bundesbank

23,6605 %

Eesti Pank

0,2535 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5260 %

Bank of Greece

2,6730 %

Banco de España

11,6230 %

Banque de France

18,6415 %

Banca d’Italia

16,1850 %

Central Bank of Cyprus

0,1990 %

Latvijas Banka

0,3710 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2670 %

Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of Malta

0,0850 %

De Nederlandsche Bank

5,2635 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5810 %

Banco de Portugal

2,2920 %

Banka Slovenije

0,4540 %

Národná banka Slovenska

1,0155 %

Suomen Pankki

1,6520 %
CELKEM

100,0000 %“

