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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 29. srpna 2013
o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami členských
států, jejichž měnou je euro
(ECB/2013/30)
(2014/32/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

(5)

Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2013/387/EU ze dne
9. července 2013 o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna
2014 (3), v souladu s čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie, Lotyšsko splňuje podmínky nezbytné pro
přijetí eura a výjimka v jeho prospěch podle článku 4
aktu o přistoupení z roku 2003 (4) se s účinkem od
1. ledna 2014 zrušuje.

(6)

Povinnost Latvijas Banka splatit zbývající část svého
upsaného podílu na základním kapitálu ECB s účinkem
od 1. ledna 2014 s ohledem na upravený klíč pro upiso
vání základního kapitálu bude stanovena ve zvláštním
rozhodnutí Rady guvernérů o splacení základního kapi
tálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní
fondy a rezervy Evropské centrální banky ze strany
Latvijas Banka,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na článek 28.3 tohoto
statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí ECB/2013/19 ze dne 21. června 2013 o spla
cení základního kapitálu Evropské centrální banky národ
ními centrálními bankami členských států, jejichž měnou
je euro (1), stanovilo, jakým způsobem a v jaké výši byly
národní centrální banky členských států, jejichž měnou je
euro (dále jen „národní centrální banky eurozóny“),
povinny splatit základní kapitál Evropské centrální
banky (ECB) k 1. červenci 2013.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
(2)

Rozhodnutí ECB/2013/28 ze dne 29. srpna 2013
o procentních podílech národních centrálních bank
v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské
centrální banky (2) upravuje klíč pro upisování základ
ního kapitálu ECB (dále jen „klíč pro upisování základ
ního kapitálu“) v souladu s článkem 29.3 statutu Evrop
ského 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“).

(3)

Od 1. ledna 2014 bude upsaný základní kapitál ECB činit
10 825 007 069,61 EUR.

(4)

Úprava klíče pro upisování základního kapitálu ECB
vyžaduje přijetí nového rozhodnutí ECB, které s účinkem
od 1. ledna 2014 zruší rozhodnutí ECB/2013/19
a stanoví, jakým způsobem a v jaké výši jsou národní
centrální banky eurozóny povinny splatit základní kapitál
ECB s účinkem od 1. ledna 2014.

Výše a forma upsaného a splaceného základního kapitálu
Každá národní centrální banka eurozóny splatí svůj upsaný
podíl na základním kapitálu ECB v plné výši s účinkem od
1. ledna 2014.

S ohledem na vážené podíly v klíči pro upisování základního
kapitálu uvedené v článku 2 rozhodnutí ECB/2013/28 má
každá národní centrální banka eurozóny upsaný a splacený
podíl na základním kapitálu v celkové výši uvedené vedle jejího
názvu v následující tabulce:

Národní centrální banka eurozóny

Nationale Bank van België/Banque Nationale de
Belgique
Deutsche Bundesbank

(1) Úř. věst. L 187, 6.7.2013, s. 23.
(2) Viz strana 53 v tomto čísle Úředního věstníku.

Eesti Pank

v EUR

268 222 025,17

1 948 208 997,34
20 870 613,63

(3) Úř. věst. L 195, 18.7.2013, s. 24.
(4) 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).
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Článek 2

v EUR

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of
Ireland

125 645 857,06

Bank of Greece

220 094 043,74

Banco de España

957 028 050,02

Banque de France

1 534 899 402,41

Banca d’Italia

1 332 644 970,33

21.1.2014

Úprava splaceného základního kapitálu
1.
Vzhledem k tomu, že každá národní centrální banka euro
zóny již splatila v plné výši svůj podíl na upsaném základním
kapitálu ECB platný do 31. prosince 2013 podle rozhodnutí
ECB/2013/19, každá z těchto bank, s výjimkou Latvijas Banka,
buď převede dodatečnou částku na ECB, nebo případně obdrží
určitou částku od ECB zpět, tak aby bylo dosaženo částek
uvedených v tabulce v článku 1. Splacení základního kapitálu
ze strany Latvijas Banka bude upraveno zvláštním rozhodnutím
Rady guvernérů.

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

Latvijas Banka

30 537 344,94

2.
Všechny převody podle tohoto článku se provádějí
v souladu s rozhodnutím ECB/2013/29 ze dne 29. srpna
2013 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu
Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami
a pro úpravu splaceného základního kapitálu (1).

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

Článek 3

Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of Malta
De Nederlandsche Bank

7 014 604,58

1.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2014.

433 379 158,03

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

Banco de Portugal

188 723 173,25

Banka Slovenije

37 400 399,43

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

Suomen Pankki

Vstup v platnost a zrušení

136 005 388,82

2.
Rozhodnutí ECB/2013/19 se zrušuje s účinkem od
1. ledna 2014.
3.
Odkazy na rozhodnutí ECB/2013/19 se považují za
odkazy na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 29. srpna 2013.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

(1) Viz strana 55 v tomto čísle Úředního věstníku.

