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Předmluva
Institucionální ustanovení Evropské centrální banky představují základní kámen
jejího právního rámce a nadále poskytují stabilní základ pro její činnost: základ, který
odolal zkouškám posledních let a vyšel z nich prakticky nezměněn. Tato příručka,
která poprvé vyšla v říjnu 2004 a jejíž poslední vydání bylo uveřejněno v listopadu
2012, byla nyní aktualizována, aby odrážela obě nedávné změny jednacího řádu
ECB, které zohledňují zřízení jednotného mechanismu dohledu jako nového
systému bankovního dohledu v Evropě a zřízení Etického výboru ECB.
Věříme, že tato příručka bude čtenářům i nadále užitečnou pomůckou jak při práci,
tak při studiu.
Frankfurt nad Mohanem, červen 2015

Yves Mersch
člen Výkonné rady ECB
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PROTOKOL (č. 4)
O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH
BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to
stanoví čl. 129 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,
PŘEJÍCE SI

na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii a ke
Smlouvě o fungování Evropské unie:
SE DOHODLY

KAPITOLA I

EVROPSKÝ SYSTÉM CENTRÁLNÍCH BANK
Článek 1
Evropský systém centrálních bank

V souladu s čl. 282 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie tvoří Evropská centrální banka (ECB)
a národní centrální banky Evropský systém centrálních bank (ESCB). ECB a národní centrální banky
členských států, jejichž měnou je euro, tvoří Eurosystém.

ESCB a ECB plní své úkoly a vyvíjejí svou činnost v souladu s ustanoveními Smluv a tohoto statutu.

KAPITOLA II

CÍLE A ÚKOLY ESCB
Článek 2
Cíle

Podle čl. 127 odst. 1 a čl. 282 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie je prvořadým cílem ESCB
udržovat cenovou stabilitu. Aniž je dotčen cíl cenové stability, podporuje ESCB obecné hospodářské
politiky v Unii se záměrem přispět k dosahování cílů Unie, jak jsou vymezeny v článku 3 Smlouvy
o Evropské unii. ESCB jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží,
čímž podporuje efektivní umisťování zdrojů, a ve shodě se zásadami stanovenými v článku 119
Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Článek 3
Úkoly

3.1.

Podle čl. 127 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie plní ESCB tyto základní úkoly:

— vymezuje a provádí měnovou politiku Unie,
— provádí devizové operace v souladu s článkem 219 uvedené smlouvy,
— drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států,
— podporuje plynulé fungování platebních systémů.
3.2.
Podle čl. 127 odst. 3 uvedené smlouvy se třetí odrážka článku 3.1 nevztahuje na držbu
a správu devizových provozních zůstatků vládami členských států.
3.3.
Podle čl. 127 odst. 5 uvedené smlouvy přispívá ESCB k řádnému řízení politik, které
provádějí příslušné orgány v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního
systému.
Článek 4
Poradní funkce

Podle čl. 127 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie:
a) je ECB konzultována:
— ke všem návrhům aktů Unie v oblasti její působnosti,
— vnitrostátními orgány ke všem návrhům právních předpisů z oblastí její působnosti, avšak
v mezích a za podmínek stanovených Radou postupem podle článku 41;
b) ECB může v záležitostech spadajících do oblastí její působnosti předkládat svá stanoviska orgá
nům, institucím nebo jiným subjektům Unie či vnitrostátním orgánům.
Článek 5
Shromažďování statistických informací

5.1.
Pro zajištění úkolů, kterými je pověřen ESCB, shromažďuje ECB ve spolupráci s národními
centrálními bankami nezbytné statistické informace buď od příslušných vnitrostátních orgánů, nebo
přímo od hospodářských subjektů. Za tím účelem spolupracuje s orgány, institucemi nebo jinými
subjekty Unie, s příslušnými orgány členských států nebo třetích zemí a s mezinárodními organiza
cemi.
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Úkoly popsané v článku 5.1 provádějí v rámci svých možností národní centrální banky.

5.3.
ECB je pověřena podle potřeby podporovat harmonizaci pravidel a postupů, kterými se řídí
shromažďování, sestavování a šíření statistických údajů v oblastech její působnosti.

5.4.
Postupem podle článku 41 určí Rada fyzické a právnické osoby podléhající zpravodajské
povinnosti, vymezí režim utajení a stanoví příslušná prováděcí a sankční ustanovení.

Článek 6
Mezinárodní spolupráce

6.1.
V oblasti mezinárodní spolupráce týkající se úkolů svěřených ESCB rozhoduje ECB o způsobu
zastoupení ESCB.

6.2.
ECB a s jejím souhlasem rovněž národní centrální banky se podílejí na činnosti mezinárod
ních měnových institucí.

6.3.

Články 6.1 a 6.2 se použijí, aniž je dotčen článek 138 Smlouvy o fungování Evropské unie.

KAPITOLA III

ORGANIZACE ESCB
Článek 7
Nezávislost

ECB, národní centrální banka ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů nesmějí v souladu
s článkem 130 Smlouvy o fungování Evropské unie při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povin
ností svěřených jim Smlouvami a tímto statutem vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů, institucí
nebo jiných subjektů Unie, od žádné vlády členského státu či od jakéhokoli jiného subjektu. Orgány,
instituce a jiné subjekty Unie a vlády členských států se zavazují zachovávat tuto zásadu a nesnažit se
ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů ECB ani národních centrálních bank při plnění jejich úkolů.

Článek 8
Obecná zásada

ESCB je řízen rozhodovacími orgány ECB.
Institucionální ustanovení, červen 2015
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Článek 9
Evropská centrální banka

9.1.
ECB, která má podle čl. 282 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie právní subjektivitu,
má ve všech členských státech nejširší způsobilost k právním úkonům přiznávanou podle vnitros
tátního práva právnickým osobám; ECB může zejména nabývat a zcizovat movitý majetek a nemo
vitosti a může vystupovat před soudy.
9.2.
ECB zajišťuje, aby úkoly svěřené ESCB podle čl. 127 odst. 2, 3 a 5 uvedené smlouvy byly
plněny její vlastní činností ve smyslu tohoto statutu nebo prostřednictvím národních centrálních
bank podle článků 12.1 a 14.
9.3.
Podle čl. 129 odst. 1 uvedené smlouvy jsou rozhodovacími orgány ECB Rada guvernérů
a Výkonná rada.
Článek 10
Rada guvernérů

10.1.
Podle čl. 283 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie se Rada guvernérů skládá z členů
Výkonné rady a z guvernérů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro.
10.2.
Každý člen Rady guvernérů má jeden hlas. Ode dne, kdy počet členů Rady guvernérů
přesáhne 21, má každý člen Výkonné rady jeden hlas a počet guvernérů s hlasovacím právem je
15. Tato hlasovací práva se rozdělí a střídají takto:
— ode dne, kdy počet guvernérů přesáhne 15, až do dne, kdy dosáhne počtu 22, jsou guvernéři
rozděleni do dvou skupin podle pořadí založeného na velikosti podílu členského státu dané
národní centrální banky na souhrnném hrubém domácím produktu v tržních cenách a na
celkové souhrnné rozvaze měnových finančních institucí členských států, jejichž měnou je
euro. Podílu na souhrnném hrubém domácím produktu v tržních cenách se přiděluje váha 5/6
a podílu na celkové souhrnné rozvaze měnových finančních institucí se přiděluje váha 1/6. První
skupina se skládá z pěti guvernérů a druhá skupina se skládá ze zbývajících guvernérů. Frekvence
hlasovacích práv guvernérů v první skupině není nižší než frekvence hlasovacích práv guvernérů
ve druhé skupině. S výhradou předchozí věty se první skupině přidělují čtyři hlasovací práva
a druhé skupině 11 hlasovacích práv;
— ode dne, kdy počet guvernérů dosáhne 22, se guvernéři rozdělí do tří skupin podle pořadí
založeném na výše uvedených kritériích. První skupina se skládá z pěti guvernérů a jsou jí
přidělena čtyři hlasovací práva. Druhá skupina se skládá z poloviny celkového počtu guvernérů,
přičemž se jakýkoli zlomek zaokrouhlí na celé vyšší číslo, a je jí přiděleno osm hlasovacích práv.
Třetí skupina se skládá ze zbývajících guvernérů a jsou jí přidělena tři hlasovací práva;
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— uvnitř každé skupiny mají guvernéři hlasovací právo po stejnou dobu;
— pro výpočet podílů na souhrnném hrubém domácím produktu v tržních cenách se použije článek
29.2. Celková souhrnná rozvaha měnových finančních institucí se vypočítá v souladu se statis
tickým rámcem, který se v Unii používá v době výpočtu;
— při jakékoli úpravě souhrnného hrubého domácího produktu v tržních cenách podle článku 29.3
nebo při jakémkoli zvýšení počtu guvernérů se podle výše uvedených zásad upraví velikost nebo
složení skupin;
— Rada guvernérů přijme dvoutřetinovou většinou všech svých členů, s hlasovacím právem i bez
něj, veškerá opatření nezbytná pro provádění výše uvedených zásad a může rozhodnout o odlo
žení zavedení rotačního systému až do dne, kdy počet guvernérů překročí 18.
Hlasovací právo se vykonává osobně. Odchylně od tohoto pravidla může jednací řád uvedený
v článku 12.3 stanovit, že členové Rady guvernérů mohou hlasovat prostřednictvím telekonference.
Jednací řád dále stanoví, že člen Rady guvernérů, který se delší dobu nemůže účastnit jejích zasedání,
smí za sebe jmenovat náhradníka jako člena Rady guvernérů.
Předchozími odstavci nejsou dotčena hlasovací práva všech členů Rady guvernérů, s hlasovacím
právem i bez něj, podle článků 10.3, 40.2 a 40.3.
Nestanoví-li tento statut jinak, rozhoduje Rada guvernérů prostou většinou členů s hlasovacím
právem. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta.
Rada guvernérů je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň dvou třetin členů s hlasovacím právem.
Není-li tato podmínka splněna, může prezident svolat mimořádné zasedání, na němž mohou být
rozhodnutí přijímána bez ohledu na uvedené kvórum.
10.3.
Při rozhodování podle článků 28, 29, 30, 32 a 33 mají hlasy členů Rady guvernérů váhu
podle podílů národních centrálních bank na upsaném základním kapitálu ECB. Hlasy členů Výkonné
rady mají nulovou váhu. Rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu je přijato, jestliže odevzdané
souhlasné hlasy představují alespoň dvě třetiny upsaného základního kapitálu ECB a současně
alespoň polovinu podílníků. Nemůže-li být některý z guvernérů přítomen, může určit náhradníka,
který odevzdá jeho vážený hlas.
10.4.
Zasedání jsou důvěrná. Rada guvernérů však může rozhodnout o zveřejnění výsledku svého
jednání.
10.5.

Rada guvernérů zasedá alespoň desetkrát ročně.
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Článek 11
Výkonná rada

11.1.
Podle čl. 283 odst. 2 prvního pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie se Výkonná
rada skládá z prezidenta, viceprezidenta a dalších čtyř členů.

Členové vykonávají svou funkci na plný pracovní úvazek. Žádný člen nesmí vykonávat jinou
výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost, pokud mu Rada guvernérů k tomu výjimečně
neudělí souhlas.

11.2.
Podle čl. 283 odst. 2 druhého pododstavce uvedené smlouvy jsou prezident, viceprezident
a další členové Výkonné rady jmenováni z uznávaných osobností s profesionální zkušeností v měno
vých nebo bankovních záležitostech Evropskou radou, která rozhoduje kvalifikovanou většinou na
základě doporučení Rady, po konzultaci s Evropským parlamentem a Radou guvernérů.

Jejich funkční období je osmileté a nemohou být jmenováni opakovaně.

Členy Výkonné rady mohou být pouze státní příslušníci členských států.

11.3.
Pracovní řád členů Výkonné rady, zejména jejich platy, důchody a jiné dávky sociálního
zabezpečení, jsou předmětem smluv s ECB a stanoví je Rada guvernérů na návrh výboru skládajícího
se ze tří členů jmenovaných Radou guvernérů a ze tří členů jmenovaných Radou. Členové Výkonné
rady nemají právo hlasovat o záležitostech uvedených v tomto odstavci.

11.4.
Přestane-li kterýkoli člen Výkonné rady splňovat podmínky nezbytné k výkonu své funkce
nebo se dopustí vážného pochybení, může být odvolán Soudním dvorem na žádost Rady guvernérů
nebo Výkonné rady.

11.5.
Každý osobně přítomný člen Výkonné rady má právo hlasovat a má k tomu účelu jeden
hlas. Není-li stanoveno jinak, rozhoduje Výkonná rada prostou většinou odevzdaných hlasů. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Pravidla hlasování jsou upřesněna v jednacím řádu
uvedeném v článku 12.3.

11.6.

Výkonná rada odpovídá za běžné záležitosti ECB.

11.7.
Jakékoli uvolněné místo ve Výkonné radě se obsazuje jmenováním nového člena podle
článku 11.2.
Institucionální ustanovení, červen 2015
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Článek 12
Úkoly rozhodovacích orgánů

12.1.
Rada guvernérů přijímá obecné zásady a činí rozhodnutí nezbytná pro zajištění plnění úkolů
svěřených ESCB Smlouvami a tímto statutem. Rada guvernérů určuje měnovou politiku Unie a popří
padě přijímá rozhodnutí týkající se střednědobých měnových cílů, klíčových úrokových sazeb a vytvá
ření měnových rezerv ESCB, přičemž přijme obecné zásady nezbytné k jejich provedení.
Výkonná rada provádí měnovou politiku v souladu s obecnými zásadami a rozhodnutími Rady
guvernérů. V tomto směru dává Výkonná rada nezbytné pokyny národním centrálním bankám.
Navíc na ni může Rada guvernérů rozhodnutím přenést určité pravomoci.
V míře považované za možnou a přiměřenou, a aniž je dotčen tento článek, se ECB obrací na
národní centrální banky se žádostmi o provedení operací, které patří k úkolům ESCB.
12.2.

Výkonná rada odpovídá za přípravu zasedání Rady guvernérů.

12.3.
Rada guvernérů přijme jednací řád upravující vnitřní organizaci ECB a jejích rozhodovacích
orgánů.
12.4.

Rada guvernérů vykonává poradní funkce uvedené v článku 4.

12.5.

Rada guvernérů přijímá rozhodnutí uvedená v článku 6.
Článek 13
Prezident

13.1.
Prezident ECB, nebo v jeho nepřítomnosti viceprezident, předsedá Radě guvernérů
a Výkonné radě ECB.
13.2.
Aniž je dotčen článek 38, zastupuje ECB navenek prezident nebo osoba jím k tomuto
určená.
Článek 14
Národní centrální banky

14.1.
Podle článku 131 Smlouvy o fungování Evropské unie zajistí každý členský stát, aby jeho
vnitrostátní právní předpisy, včetně statutu národní centrální banky, byly slučitelné se Smlouvami a s
tímto statutem.
14.2.
Statuty národních centrálních bank stanoví zejména, že funkční období guvernéra národní
centrální banky trvá nejméně pět let.
Institucionální ustanovení, červen 2015
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Guvernér může být z funkce odvolán pouze tehdy, přestane-li splňovat podmínky požadované
k jejímu výkonu nebo se dopustí vážného pochybení. V případě odvolání guvernéra z funkce
může dotyčný guvernér národní centrální banky nebo Rada guvernérů podat žalobu k Soudnímu
dvoru, a to z důvodu porušení Smluv nebo některé právní normy vydané k jejich provedení. Tyto
žaloby je nutné podat do dvou měsíců ode dne vyhlášení či oznámení žalobci nebo v případě, že se
tak nestalo, do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce o rozhodnutí dozvěděl.

14.3.
Národní centrální banky jsou nedílnou součástí ESCB a jednají v souladu s obecnými
zásadami a pokyny ECB. K dodržování obecných zásad a pokynů ECB přijímá Rada guvernérů
nezbytná opatření a vyžaduje, aby jí byly poskytovány veškeré dostupné informace.

14.4.
Národní centrální banky mohou vykonávat i jiné funkce než ty, jež jsou uvedeny v tomto
statutu, pokud Rada guvernérů dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů nerozhodne, že tyto
funkce jsou v rozporu s cíli a úkoly ESCB. Tyto funkce jsou vykonávány na vlastní odpovědnost
a na vlastní účet národních centrálních bank a nejsou pokládány za součást činnosti ESCB.

Článek 15
Povinnost předkládat zprávy

15.1.

ECB vypracovává a zveřejňuje zprávy o činnosti ESCB alespoň jednou za čtvrt roku.

15.2.

Každý týden je uveřejňován konsolidovaný finanční výkaz ESCB.

15.3.
Podle čl. 284 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie předkládá ECB výroční zprávu
o činnosti ESCB a o měnové politice za uplynulý i běžný rok Evropskému parlamentu, Radě, Komisi
a také Evropské radě.

15.4.

Zprávy a výkazy uvedené v tomto článku se poskytují zájemcům zdarma.

Článek 16
Bankovky

Podle čl. 128 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie má Rada guvernérů výhradní právo
povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Tyto bankovky mohou vydávat ECB a národní centrální
banky. Bankovky vydávané ECB a národními centrálními bankami jsou jedinými bankovkami, které
mají v Unii status zákonného platidla.

Je-li to možné, respektuje ECB stávající zvyklosti ve vydávání a v grafické úpravě bankovek.
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KAPITOLA IV

MĚNOVÉ FUNKCE A OPERACE ESCB
Článek 17
Účty u ECB a u národních centrálních bank

ECB a národní centrální banky mohou pro provádění svých operací otevírat účty úvěrovým institu
cím, veřejnoprávním subjektům a jiným účastníkům trhu a jako zajištění přijímat aktiva včetně
zaknihovaných cenných papírů.

Článek 18
Operace na volném trhu a úvěrové operace

18.1.

Pro dosažení cílů ESCB a uskutečnění jeho úkolů mohou ECB a národní centrální banky:

— obchodovat na finančních trzích s pohledávkami a obchodovatelnými cennými papíry znějícími
na euro nebo na jiné měny a s drahými kovy formou promptních nebo termínovaných nákupů
a prodejů, formou dohod o zpětném odkupu nebo formou výpůjček či půjček,

— provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a s ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry
jsou dostatečně zajištěny.

18.2.
ECB stanoví obecné zásady operací na volném trhu a úvěrových operací prováděných ECB
nebo národními centrálními bankami včetně zásad pro vyhlašování podmínek, za nichž jsou národní
centrální banky připraveny takové operace provádět.

Článek 19
Minimální rezervy

19.1.
S výhradou článku 2 může ECB požadovat na úvěrových institucích usazených v členských
státech, aby v souladu s cíli měnové politiky udržovaly na účtech u ECB a u národních centrálních
bank minimální rezervy. Rada guvernérů může vydat nařízení týkající se výpočtu a určování poža
dované výše minimálních rezerv. V případech jejich nedodržení je ECB oprávněna vybírat úroky
z prodlení a ukládat jiné sankce s rovnocenným účinkem.

19.2.
Za účelem použití tohoto článku určí Rada postupem podle článku 41 základ pro mini
mální rezervy a nejvýše přípustný poměr mezi těmito rezervami a jejich základem, jakož i přiměřené
sankce pro případy jejich nedodržení.
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Článek 20
Jiné nástroje měnové kontroly

Rada guvernérů může rozhodnout dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů o použití dalších
operativních metod měnové kontroly, které považuje s přihlédnutím k článku 2 za vhodné.
Zakládá-li použití takových metod závazky pro třetí strany, stanoví Rada postupem podle článku 41
rozsah jejich použití.
Článek 21
Operace s veřejnoprávními subjekty

21.1.
Podle článku 123 Smlouvy o fungování Evropské unie je zakázáno přečerpávání účtů nebo
jakýkoli jiný typ úvěrování od ECB nebo od národních centrálních bank ve prospěch orgánů, institucí
nebo jiných subjektů Unie, ústředních vlád, regionálních, místních nebo jiných veřejných orgánů,
jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků členských států; ECB nebo národním
centrálním bankám je rovněž zakázán přímý nákup jejich dluhových cenných nástrojů.
21.2.
ECB a národní centrální banky mohou působit pro subjekty uvedené v článku 21.1 jako
fiskální agenti.
21.3.
Tento článek se nevztahuje na úvěrové instituce ve veřejném vlastnictví, kterým národní
centrální banky a ECB poskytují stejné zacházení v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků
centrálními bankami jako soukromým úvěrovým institucím.
Článek 22
Zúčtovací a platební systémy

ECB a národní centrální banky mohou poskytovat facility a ECB může vydávat nařízení proto, aby
byly zajištěny účinné a spolehlivé zúčtovací a platební mechanismy uvnitř Unie a ve styku se třetími
zeměmi.
Článek 23
Operace se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

ECB a národní centrální banky mohou:
— navazovat vztahy s centrálními bankami a s finančními institucemi ve třetích zemích, a je-li to
účelné, i s mezinárodními organizacemi,
— nabývat a prodávat promptně i termínovaně všechny typy devizových aktiv a drahé kovy. Pojem
„devizové aktivum“ zahrnuje cenné papíry a všechna další aktiva v měnách kterékoli země nebo
v zúčtovacích jednotkách bez ohledu na formu jejich držení,
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— držet a spravovat aktiva uvedená v tomto článku,
— provádět ve vztahu k třetím zemím a k mezinárodním organizacím všechny typy bankovních
operací včetně zápůjčních a výpůjčních operací.
Článek 24
Jiné operace

Kromě operací vyplývajících z jejich úkolů mohou ECB a národní centrální banky provádět operace
pro potřeby svého provozu nebo svých zaměstnanců.
KAPITOLA V

DOHLED
Článek 25
Dohled

25.1.
ECB může vydávat stanoviska a být konzultována Radou, Komisí a příslušnými orgány
členských států ohledně působnosti a používání právních aktů Unie týkajících se dohledu nad
úvěrovými institucemi a stabilitou finančního systému.
25.2.
V souladu s nařízeními Rady podle čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie
může ECB plnit zvláštní úkoly týkající se dohledu nad úvěrovými a dalšími finančními institucemi
s výjimkou pojišťovacích podniků.
KAPITOLA VI

FINANČNÍ USTANOVENÍ ESCB
Článek 26
Účetní závěrka

26.1.
Účetní rok ECB a národních centrálních bank začíná prvním lednem a končí třicátým
prvním prosincem.
26.2.
Roční účetní závěrku ECB sestavuje Výkonná rada v souladu se zásadami stanovenými
Radou guvernérů. Závěrku schvaluje Rada guvernérů a poté je závěrka zveřejněna.
26.3.
Pro analytické a provozní účely sestavuje Výkonná rada konsolidovanou rozvahu ESCB
zahrnující ta aktiva a pasiva národních centrálních bank, která náleží ESCB.
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26.4.
K používání tohoto článku stanoví Rada guvernérů pravidla nezbytná pro standardizaci
účtování a vykazování operací národních centrálních bank.

Článek 27
Audit účetnictví

27.1.
Účetnictví ECB a národních centrálních bank ověřují nezávislí externí auditoři doporučení
Radou guvernérů a schválení Radou. Auditoři jsou oprávněni zkoumat veškeré účetnictví ECB
a národních centrálních bank a obdržet veškeré informace o provedených operacích.

27.2.
Článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie se vztahuje výlučně na zkoumání výkon
nosti správy ECB.

Článek 28
Základní kapitál ECB

28.1.
Základní kapitál ECB činí 5 miliard eur. Základní kapitál může být zvýšen rozhodnutím
Rady guvernérů kvalifikovanou většinou stanovenou v článku 10.3 v mezích a za podmínek, které
stanoví Rada postupem podle článku 41.

28.2.
Národní centrální banky jsou jedinými upisovateli a držiteli základního kapitálu ECB.
Základní kapitál je upisován podle klíče stanoveného v souladu s článkem 29.

28.3.
Rada guvernérů určí kvalifikovanou většinou podle článku 10.3, v jaké výši a jakým
způsobem má být základní kapitál splacen.

28.4.
S výhradou článku 28.5 nesmějí být podíly národních centrálních bank na upsaném
základním kapitálu ECB převedeny, zastaveny nebo se stát předmětem výkonu rozhodnutí.

28.5.
Bude-li klíč uvedený v článku 29 upraven, převedou národní centrální banky mezi sebou
příslušné podíly na základním kapitálu tak, aby rozdělení těchto podílů odpovídalo upravenému klíči.
Rada guvernérů určí podmínky těchto převodů.
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Článek 29
Klíč pro upisování základního kapitálu

29.1.
Klíč pro upisování základního kapitálu ECB stanovený poprvé v roce 1998, kdy byl ESCB
zřízen, se stanoví tak, že se každé národní centrální bance v tomto klíči přidělí vážený podíl, který se
rovná součtu:
— 50 % podílu příslušného členského státu na počtu obyvatel Unie v předposledním roce před
zřízením ESCB,
— 50 % podílu příslušného členského státu na hrubém domácím produktu Unie v tržních cenách
zaznamenaných za posledních pět let předcházejících předposlednímu roku před zřízením ESCB.
Procenta se zaokrouhlují směrem nahoru nebo dolů na nejbližší násobek 0,0001 %.
29.2.
Statistické údaje nezbytné pro plnění tohoto článku poskytuje Komise v souladu s pravidly
přijatými Radou postupem podle článku 41.
29.3.
Vážené podíly přidělené národním centrálním bankám budou po založení ESCB upravovány
každých pět let, přičemž se přiměřeně použije článek 29.1. Upravený klíč platí od prvního dne
následujícího roku.
29.4.

Rada guvernérů učiní všechna další opatření nezbytná k použití tohoto článku.
Článek 30
Převod devizových rezerv na ECB

30.1.
Aniž je dotčen článek 28, poskytují národní centrální banky ECB devizové rezervy v jiných
měnách než v měnách členských států, v eurech, v rezervních pozicích u Mezinárodního měnového
fondu a ve zvláštních právech čerpání až do protihodnoty rovnající se 50 miliardám eur. Rada
guvernérů rozhodne o části, která by měla být ECB poskytnuta po jejím založení, a o částkách
poskytovaných v pozdějších termínech. ECB má plné právo držet a spravovat devizové rezervy, které
na ni byly převedeny, a využívat je pro účely stanovené v tomto statutu.
30.2.
Příspěvky jednotlivých národních centrálních bank se stanoví v poměru k jejich podílu na
upsaném základním kapitálu ECB.
30.3.
ECB připíše ve prospěch každé národní centrální banky pohledávku ve výši jejího příspěvku.
Rada guvernérů rozhoduje o denominaci a úročení těchto pohledávek.
30.4.
ECB může podle článku 30.2 vyzvat ke složení dalších devizových rezerv nad limit stano
vený v článku 30.1 v mezích a za podmínek, které stanoví Rada postupem podle článku 41.
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30.5.
ECB může držet a spravovat rezervní pozice u Mezinárodního měnového fondu a zvláštní
práva čerpání a zajišťovat sdružování těchto rezerv.
30.6.

Rada guvernérů přijme veškerá další opatření nezbytná k používání tohoto článku.
Článek 31
Devizové rezervy národních centrálních bank

31.1.
Národní centrální banky jsou oprávněny provádět operace k plnění svých závazků vůči
mezinárodním organizacím v souladu s článkem 23.
31.2.
Všechny ostatní operace s devizovými rezervami zbývajícími národním centrálním bankám
po převodech provedených podle článku 30 a transakce členských států s jejich devizovými
provozními zůstatky překračujícími částku stanovenou podle článku 31.3 podléhají schválení ECB
s cílem zajistit soulad s devizovou a měnovou politikou Unie.
31.3.

Rada guvernérů stanoví obecné zásady s cílem usnadnit tyto operace.
Článek 32
Přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank

32.1.
Příjmy dosažené národními centrálními bankami při uskutečňování úkolů v rámci měnové
politiky ESCB (dále jen „měnové příjmy“) jsou na konci každého účetního roku přerozdělovány
v souladu s tímto článkem.
32.2.
Částka měnových příjmů každé národní centrální banky se rovná jejímu ročnímu příjmu
z aktiv, která drží jako protihodnotu bankovek v oběhu, a závazků z vkladů úvěrových institucí. Tato
aktiva vedou národní centrální banky odděleně v souladu s obecnými zásadami přijatými Radou
guvernérů.
32.3.
Jestliže po zavedení eura Rada guvernérů usoudí, že struktura bilancí národních centrálních
bank nedovoluje použití článku 32.2, může Rada guvernérů kvalifikovanou většinou rozhodnout, že
odchylně od článku 32.2 bude měnový příjem vypočítáván podle jiné metody, a to po dobu
nepřesahující pět let.
32.4.
Výše měnového příjmu každé národní centrální banky se snižuje o částku rovnající se
úrokům, které tato centrální banka platí ze závazků z vkladů úvěrových institucí podle článku 19.
Rada guvernérů může rozhodnout o odškodnění národních centrálních bank za náklady spojené
s vydáváním bankovek nebo za výjimečných okolností za zvláštní ztráty vzniklé z operací měnové
politiky prováděných ve prospěch ESCB. Odškodnění bude provedeno ve formě, jakou bude Rada
guvernérů považovat za vhodnou; tyto částky se mohou vzájemně započítat proti měnovým
příjmům národních centrálních bank.
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32.5.
Úhrnný měnový příjem národních centrálních bank se rozdělí mezi národní centrální banky
v poměru k jejich splaceným podílům na základním kapitálu ECB, nerozhodne-li Rada guvernérů
podle článku 33.2 jinak.
32.6.
Vzájemné zúčtování a vypořádání zůstatků vzniklých při přerozdělování měnových příjmů
provede ECB v souladu s obecnými zásadami přijatými Radou guvernérů.
32.7.

Rada guvernérů přijme veškerá další opatření nezbytná k používání tohoto článku.
Článek 33
Rozdělování čistých zisků a ztrát ECB

33.1.

Čistý zisk ECB je převáděn v tomto pořadí:

a) částka, již určí Rada guvernérů a jež nesmí překročit 20 % čistého zisku, se převede do všeobec
ného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu,
b) zbývající čistý zisk se rozděluje podílníkům ECB v poměru k jejich splaceným podílům.
33.2.
Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán ze všeobecného rezervního fondu
ECB, a bude-li to nezbytné, na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnového příjmu příslušného
účetního roku, a to poměrně až do výše částek přidělených národním centrálním bankám podle
článku 32.5.
KAPITOLA VII

OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 34
Právní akty

34.1.

Podle článku 132 Smlouvy o fungování Evropské unie Evropská centrální banka:

— přijímá nařízení v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vymezených v čl. 3.1 první odrážce,
v článcích 19.1, 22 nebo 25.2 tohoto statutu a v případech stanovených právními akty Rady, jež
jsou uvedeny v článku 41,
— přijímá rozhodnutí nezbytná pro plnění úkolů svěřených ESCB Smlouvami a tímto statutem,
— vydává doporučení a zaujímá stanoviska.
34.2.

ECB může rozhodnout o zveřejnění svých rozhodnutí, doporučení a stanovisek.
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34.3.
V mezích a za podmínek stanovených Radou postupem podle článku 41 statutu je ECB
oprávněna ukládat podnikům peněžité pokuty nebo penále za neplnění povinností vyplývajících
z jejích nařízení a rozhodnutí.

Článek 35
Soudní kontrola a záležitosti s ní související

35.1.
Jednání nebo opomenutí ECB podléhají přezkoumání nebo výkladu Soudního dvora
Evropské unie v případech a za podmínek stanovených Smlouvami. ECB je oprávněna podat žalobu
v případech a za podmínek stanovených Smlouvami.

35.2.
Spory mezi ECB na jedné straně a jejími věřiteli, dlužníky či jakoukoli jinou osobou na
straně druhé rozhodují příslušné národní soudy, není-li dána pravomoc Soudního dvora Evropské
unie.

35.3.
ECB podléhá úpravě odpovědnosti podle článku 340 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Odpovědnost národních centrálních bank se řídí příslušným vnitrostátním právem.

35.4.
Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsa
žené ve veřejnoprávní nebo v soukromoprávní smlouvě uzavřené ECB nebo na její účet.

35.5.

Rozhodnutí ECB o předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie přijímá Rada guvernérů.

35.6.
Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc ve sporech týkajících se závazků, které mají podle
Smluv a tohoto statutu plnit národní centrální banky. Usoudí-li ECB, že některá národní centrální
banka nesplnila povinnost vyplývající ze Smluv a tohoto statutu, poskytne dotyčné národní centrální
bance příležitost předložit své připomínky a poté vydá ve věci odůvodněné stanovisko. Nevyhoví-li
dotyčná národní centrální banka tomuto stanovisku ve lhůtě stanovené ECB, může ECB předložit věc
Soudnímu dvoru Evropské unie.

Článek 36
Zaměstnanci

36.1.

Na návrh Výkonné rady přijme Rada guvernérů pracovní řád pro zaměstnance ECB.

36.2.
Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat jakékoli spory mezi ECB a jejími
zaměstnanci v mezích a za podmínek stanovených v pracovním řádu.
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Článek 37 (bývalý článek 38)
Služební tajemství

37.1.
Členové řídicích orgánů a zaměstnanci ECB a národních centrálních bank jsou povinni i po
skončení svého pracovního poměru zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou předmětem
služebního tajemství.

37.2.
Osoby mající přístup k údajům, na něž se vztahují právní předpisy Unie ukládající povinnost
mlčenlivosti, podléhají těmto předpisům.

Článek 38 (bývalý článek 39)
Osoby s podpisovým právem

Vůči třetím stranám ECB právně zavazují její prezident nebo dva členové Výkonné rady nebo
podpisy dvou zaměstnanců ECB, kteří byli k podepisování jménem ECB jejím prezidentem řádně
zmocněni.

Článek 39 (bývalý článek 40)
Výsady a imunity

ECB požívá na území členských států výsad a imunit nezbytných pro plnění svých úkolů za
podmínek stanovených v Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.

KAPITOLA VIII

ZMĚNY STATUTU A DOPLŇUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Článek 40 (bývalý článek 41)
Zjednodušený postup pro přijímání změn

40.1.
Podle čl. 129 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie mohou Evropský parlament
a Rada řádným legislativním postupem měnit články 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26,
32.2, 32.3, 32.4, 32.6, čl. 33.1 písm. a) a článek 36 tohoto statutu buď na doporučení ECB a po
konzultaci s Komisí, anebo na návrh Komise a po konzultaci s ECB.

40.2.
Evropská rada může změnit článek 10.2 jednomyslně rozhodnutím na doporučení Evropské
centrální banky a po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí, anebo na doporučení Komise
a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou. Tyto změny vstoupí
v platnost po schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.
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Doporučení ECB podle tohoto článku vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Rady guvernérů.

Článek 41 (bývalý článek 42)
Doplňující právní předpisy

V souladu s čl. 129 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie přijme Rada na návrh Komise a po
konzultaci s Evropským parlamentem a ECB, anebo na doporučení ECB a po konzultaci s Evropským
parlamentem a Komisí předpisy uvedené v článcích 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 a 34.3 tohoto
statutu.

KAPITOLA IX

PŘECHODNÁ A JINÁ USTANOVENÍ O ESCB
Článek 42 (bývalý článek 43)
Obecná ustanovení

42.1.
Na základě výjimky uvedené v článku 139 Smlouvy o fungování Evropské unie nezakládají
následující články tohoto statutu práva ani neukládají povinnosti pro dotyčný členský stát: 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.
Centrální banky členských států, na které se vztahuje výjimka podle článku 139 uvedené
smlouvy, si zachovají své pravomoci v oblasti měnové politiky podle příslušného vnitrostátního
práva.

42.3.
V článcích 3, 11.2 a 19 tohoto statutu se „členskými státy“ rozumějí podle článku 139
uvedené smlouvy členské státy, jejichž měnou je euro.

42.4.
V článcích 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 a 49 tohoto
statutu se „národními centrálními bankami“ rozumějí centrální banky členských států, jejichž měnou
je euro.

42.5.
V článcích 10.3 a 33.1 se „podílníky“ rozumějí rovněž centrální banky členských států,
jejichž měnou je euro.

42.6.
V článcích 10.3 a 30.2 se „upsaným základním kapitálem ECB“ rozumí základní kapitál
upsaný centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro.
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Článek 43 (bývalý článek 44)
Přechodné úkoly ECB

ECB převezme dřívější úkoly Evropského měnového institutu uvedené v čl. 141 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie, které v důsledku výjimek vztahujících se na jeden nebo několik členských
států musí být ještě splněny po zavedení eura.
Při přípravách na zrušení výjimek uvedených v článku 140 uvedené smlouvy plní ECB poradní
funkci.
Článek 44 (bývalý článek 45)
Generální rada ECB

44.1.
Aniž je dotčen čl. 129 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, zřizuje se Generální
rada jako třetí rozhodovací orgán ECB.
44.2.
Generální rada je složena z prezidenta a viceprezidenta ECB a z guvernérů národních
centrálních bank. Zasedání Generální rady se mohou účastnit další členové Výkonné rady, avšak
bez hlasovacího práva.
44.3.

Povinnosti Generální rady taxativně vymezuje článek 46 tohoto statutu.
Článek 45 (bývalý článek 46)
Jednací řád Generální rady

45.1.

Generální radě ECB předsedá prezident, nebo v jeho nepřítomnosti viceprezident ECB.

45.2.
Předseda Rady a jeden člen Komise se mohou účastnit zasedání Generální rady, avšak bez
hlasovacího práva.
45.3.

Zasedání Generální rady připravuje prezident.

45.4.

Odchylně od článku 12.3 přijme Generální rada svůj jednací řád.

45.5.

ECB zřídí sekretariát Generální rady.
Článek 46 (bývalý článek 47)
Povinnosti Generální rady

46.1.

Generální rada:

— plní úkoly uvedené v článku 43,
— přispívá k plnění poradních funkcí uvedených v článcích 4 a 25.1.
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Generální rada přispívá k:

— shromažďování statistických informací, jak je uvedeno v článku 5,
— podávání zpráv o činnosti ECB, jak je uvedeno v článku 15,
— stanovení pravidel uvedených v článku 26.4 nezbytných k používání článku 26,
— přijímání veškerých dalších opatření uvedených v článku 29.4 nezbytných k používání článku 29,
— přijetí pracovního řádu pro zaměstnance ECB podle článku 36.
46.3.
Generální rada se podílí na přípravách nezbytných pro neodvolatelné stanovení přepočíta
cích koeficientů měn členských států, na které se vztahuje výjimka, vůči euru, jak je uvedeno v čl.
140 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.
46.4.

Generální radu informuje o rozhodnutích Rady guvernérů prezident ECB.
Článek 47 (bývalý článek 48)
Přechodná ustanovení o základním kapitálu ECB

V souladu s článkem 29.1 je každé národní centrální bance přidělen vážený podíl podle klíče pro
upisování základního kapitálu ECB. Odchylně od článku 28.3 nesplácejí centrální banky členských
států, na které se vztahuje výjimka, svůj upsaný základní kapitál, nerozhodne-li Generální rada
většinou představující alespoň dvě třetiny upsaného základního kapitálu ECB a alespoň polovinu
podílníků, že musí být splacen minimální procentní podíl jako příspěvek na úhradu provozních
nákladů ECB.
Článek 48 (bývalý článek 49)
Odložené splácení základního kapitálu, rezervních fondů a rezerv ECB

48.1.
Centrální banka členského státu, na který se přestala vztahovat výjimka, splácí svůj upsaný
podíl na základním kapitálu ECB ve stejném rozsahu jako centrální banky členských států, jejichž
měnou je euro, a v souladu s článkem 30.1 převádí své devizové rezervy na ECB. Výše těchto
převodů se určuje násobkem hodnoty devizových rezerv, které již byly v souladu s článkem 30.1
převedeny na ECB, vyjádřené v eurech podle platných směnných kurzů, a poměru mezi počtem
podílů upsaných dotyčnou národní centrální bankou a počtem podílů již splacených ostatními
národními centrálními bankami.
48.2.
Kromě platby, jež má být provedena podle článku 48.1, přispívá dotyčná centrální banka do
rezervních fondů ECB a do rezerv rovnocenných rezervním fondům a na částku, jež má být ještě
vyčleněna na rezervní fondy a rezervy odpovídající zůstatku účtu zisků a ztrát k 31. prosinci roku,
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který předcházel roku zrušení výjimky. Částka určená k převodu se vypočítá jako násobek výše
rezerv, jak byly výše definovány a schváleny v bilanci ECB, a poměru mezi počtem podílů upsaných
dotyčnou centrální bankou a počtem podílů již splacených ostatními národními centrálními
bankami.
48.3.
Jakmile se jedna nebo více zemí stanou členskými státy a jejich národní centrální banky se
stanou součástí ESCB, upsaný základní kapitál ECB a horní hranice částky devizových rezerv, které
mohou být převedeny na ECB, budou automaticky zvýšeny. V rámci rozšířeného klíče pro upisování
základního kapitálu se zvýšení určí vynásobením dosavadních částek poměrem vážených podílů
vstupujících národních centrálních bank k váženým podílům národních centrálních bank, které již
jsou členy ESCB. Vážený podíl každé národní centrální banky v klíči pro upisování základního
kapitálu se vypočte obdobně podle článku 29.1 a v souladu s článkem 29.2. Pro statistické údaje
se použijí referenční období totožná s těmi, která byla použita při poslední pětileté úpravě vážených
podílů podle článku 29.3.
Článek 49 (bývalý článek 52)
Výměna bankovek v měnách členských států

Po neodvolatelném stanovení přepočítacích koeficientů v souladu s čl. 140 odst. 3 Smlouvy o fungo
vání Evropské unie přijme Rada guvernérů opatření nezbytná k zajištění toho, aby bankovky znějící
na měny s neodvolatelně stanovenými přepočítacími koeficienty byly vyměňovány národními centrál
ními bankami za své jmenovité hodnoty.
Článek 50 (bývalý článek 53)
Použitelnost přechodných ustanovení

Články 42 až 47 jsou použitelné po dobu existence členských států, na které se vztahuje výjimka.
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►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 19. února 2004,
kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky
(ECB/2004/2)
(Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33)

Ve znění:
Úřední věstník
Č.
►M1
►M2
►M3

Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2009/5 ze dne 19. března
2009
Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/1 ze dne 22. ledna
2014
Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2015/8 ze dne 12. února
2015
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▼B
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 19. února 2004,
kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky
(ECB/2004/2)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské
centrální banky, a zejména na článek 12.3 tohoto statutu,
ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek
Jednací řád Evropské centrální banky, pozměněný dne 22. dubna 1999
a ve znění rozhodnutí ECB/1999/6 ze dne 7. října 1999, kterým se mění
jednací řád Evropské centrální banky (1), se nahrazuje tímto zněním,
které vstupuje v platnost dnem 1. března 2004.
JEDNACÍ ŘÁD EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ÚVODNÍ KAPITOLA

▼M2
Článek 1
Definice
1.1
Tento jednací řád doplňuje Smlouvu o fungování Evropské unie
a statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální
banky. Aniž je dotčen článek 1.2, výrazy použité v tomto jednacím
řádu mají stejný význam jako ve Smlouvě a ve statutu.
1.2
Výrazy „zúčastněný členský stát“, „vnitrostátní příslušný orgán“
a „vnitrostátní pověřený orgán“ mají stejný význam jako v nařízení
Rady (EU) č. 1024/2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují
zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu
dohledu nad úvěrovými institucemi (2).
▼B
KAPITOLA 1
RADA GUVERNÉRŮ

Článek 2
Den a místo zasedání Rady guvernérů
2.1
Rada guvernérů určuje dny svých zasedání na návrh prezidenta.
Rada guvernérů se v zásadě schází pravidelně podle harmonogramu,
který stanoví s dostatečným předstihem před začátkem každého kalen
dářního roku.
(1) Úř. věst. L 314, 8.12.1999, s. 32.
(2) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
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2.2
Prezident svolává zasedání Rady guvernérů, pokud o to požádají
alespoň tři její členové.

2.3
Prezident může rovněž svolat zasedání Rady guvernérů, kdykoli
to považuje za nezbytné.

2.4

Rada guvernérů obvykle zasedá v prostorách ECB.

2.5
Zasedat lze rovněž prostřednictvím telekonference, nevznesou-li
alespoň tři guvernéři námitky.

Článek 3
Účast na zasedáních Rady guvernérů
3.1
Nestanoví-li tento jednací řád jinak, mohou se zasedání Rady
guvernérů účastnit pouze její členové, předseda Rady Evropské unie
a člen Komise Evropských společenství.

3.2

Každý guvernér může být obvykle doprovázen jednou osobou.

3.3
Nemůže-li se guvernér zasedání zúčastnit, může písemně
jmenovat svého náhradníka, aniž je tím dotčen článek 4. Toto písemné
jmenování se včas před zahájením zasedání zasílá prezidentovi. Náhrad
níka může obvykle doprovázet jedna osoba.

3.4
Prezident jmenuje tajemníka z řad zaměstnanců ECB. Tajemník
je Výkonné radě nápomocen při přípravě zasedání Rady guvernérů
a pořizuje z nich zápis.

3.5
Považuje-li to za vhodné, může Rada guvernérů ke svým
zasedáním přizvat rovněž další osoby.

▼M1
Článek 3a
Rotační systém
D1Guvernéři jsou rozděleni do skupin, jak je uvedeno v první
a druhé odrážce článku 10.2 statutu.

D9 souladu se zvyklostmi platnými v rámci EU jsou guvernéři
v každé skupině řazeni podle seznamu svých národních centrálních
bank, v němž jsou abecedně řazeny podle názvů členských států
v národních jazycích. Rotace hlasovacích práv v rámci jednotlivé
skupiny se řídí tímto pořadím. Rotace začne v náhodném bodě seznamu.

3D.Hlasovací práva v každé skupině rotují každý měsíc počínaje
prvním dnem prvního měsíce zavedení rotačního systému.
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D4V první skupině je počet hlasovacích práv, která rotují každý
jeden měsíc, jedno hlasovací právo; ve druhé a třetí skupině se počet
hlasovacích práv, která rotují každý jeden měsíc, rovná rozdílu mezi
počtem guvernérů přidělených do skupiny a počtem hlasovacích práv
přidělených dané skupině minus dvě.

D5Dojde-li k úpravě složení skupin podle páté odrážky článku 10.2
statutu, řídí se rotace hlasovacích práv v každé skupině i nadále
seznamem uvedeným v odstavci 2. Ode dne, kdy počet guvernérů
dosáhne 22, začne rotace ve třetí skupině v náhodném bodě seznamu.
S cílem zamezit situaci, kdy někteří guvernéři jsou vždy v tomtéž
období roku bez hlasovacího práva, může Rada guvernérů rozhodnout
o změně pořadí rotace ve druhé a třetí skupině.

D6Seznam členů Rady guvernérů s hlasovacím právem zveřejní ECB
předem na internetových stránkách ECB.

D7Podíl členského státu jednotlivé národní centrální banky na
celkové souhrnné rozvaze měnových finančních institucí se vypočte
na základě ročního průměru měsíčních průměrných údajů za poslední
kalendářní rok, za nějž jsou údaje dostupné. Dojde-li k úpravě
souhrnného hrubého domácího produktu v tržních cenách podle článku
29.3 statutu nebo stane-li se země členským státem a její národní
centrální banka se stane součástí Evropského systému centrálních
bank, celková souhrnná rozvaha měnových finančních institucí člen
ského státu, který přijal euro, se přepočte na základě údajů týkajících
se posledního kalendářního roku, za nějž jsou údaje dostupné.

▼B
Článek 4
Hlasování
4.1
►M1 Rada guvernérů je schopná se usnášet za přítomnosti
alespoň dvou třetin svých členů s hlasovacím právem. ◄ Není-li tato
podmínka splněna, může prezident svolat mimořádné zasedání, na němž
mohou být rozhodnutí přijímána bez ohledu na uvedené kvórum.

4.2
Rada guvernérů hlasuje na žádost prezidenta. Prezident dá rovněž
podnět k hlasování, požádá-li o to některý z členů Rady guvernérů.

4.3
Zdržení se hlasování nebrání tomu, aby Rada guvernérů přijala
rozhodnutí podle článku 41.2 statutu.

4.4
Nemůže-li se člen Rady guvernérů účastnit hlasování po delší
dobu (tj. více než jeden měsíc), může za sebe jmenovat náhradníka
jako člena Rady guvernérů.
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4.5
Nemůže-li některý guvernér hlasovat o rozhodnutí podle článků
28, 29, 30, 32, 33 a 51 statutu, může jeho vážený hlas v souladu
s článkem 10.3 statutu odevzdat jím jmenovaný náhradník.

4.6
Prezident může dát podnět k tajnému hlasování, požádají-li o to
alespoň tři členové Rady guvernérů. Pokud se návrh rozhodnutí podle
článků 11.1, 11.3 nebo 11.4 statutu osobně týká členů Rady guvernérů,
je hlasování tajné. V takových případech dotčení členové Rady guver
nérů nehlasují.

4.7
►M3 Není-li výslovně uvedeno v článku 4.8, lze rozhodnutí
rovněž přijímat v písemném řízení, nevznesou-li námitky alespoň tři
členové Rady guvernérů. Písemné řízení vyžaduje: i) obvykle nejméně
pět pracovních dnů pro posouzení každým členem Rady guvernérů, ii)
výslovný nebo tacitní osobní souhlas každého člena Rady guvernérů
(nebo jeho náhradníka v souladu s článkem 4.4) a iii) uvedení tohoto
rozhodnutí v zápisu z následujícího zasedání Rady guvernérů. Rozhod
nutí přijímaná v písemném řízení schvalují členové Rady guvernérů,
kteří mají hlasovací právo v době schválení. ◄

▼M3

4.8
V rámci článků 13g až 13i lze rozhodnutí rovněž přijímat
v písemném řízení, nevznese-li námitky alespoň pět členů Rady guver
nérů. Při písemném řízení musí mít každý člen Rady guvernérů nejvýše
pět, nebo v případě článku 13h dva pracovní dny na posouzení.

4.9
Pro jakékoli písemné řízení může člen Rady guvernérů (nebo
jeho náhradník v souladu s článkem 4.4) výslovně zmocnit jinou osobu,
aby podepsala jeho hlas nebo věcnou připomínku, které osobně schválil.

▼B
Článek 5
Organizace zasedání Rady guvernérů
5.1
Pro každé zasedání přijme Rada guvernérů pořad jednání. Před
běžný pořad jednání sestavuje Výkonná rada a zasílá se spolu se souvi
sejícími dokumenty členům Rady guvernérů a dalším oprávněným
účastníkům nejméně osm dnů před příslušným zasedáním, s výjimkou
mimořádných případů, kdy Výkonná rada jedná přiměřeně okolnostem.
Na návrh prezidenta nebo jiného člena Rady guvernérů může Rada
guvernérů rozhodnout o stažení některých bodů z předběžného pořadu
jednání nebo o zařazení některých bodů na předběžný pořad jednání.
►M1 Pokud související dokumenty nebyly členům Rady guvernérů
předloženy včas, je bod na žádost nejméně tří členů Rady guvernérů
s hlasovacím právem stažen z pořadu jednání. ◄
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5.2
►M1 Zápis z jednání Rady guvernérů schvalují na následujícím
zasedání (nebo dříve v písemném řízení, je-li to nezbytné) členové Rady
guvernérů, kteří měli hlasovací právo na jednání, k němuž se zápis
vztahuje, a podepisuje jej prezident. ◄

5.3
Rada guvernérů může stanovit interní pravidla pro rozhodování
v mimořádných situacích.

▼M2
Článek 5a
Kodex chování členů Rady guvernérů
5a.1
Rada guvernérů přijímá a aktualizuje kodex chování pro své
členy, který se zveřejňuje na internetových stránkách ECB.

5a.2
Každý guvernér zajistí, aby osoby, které ho doprovázejí ve
smyslu článku 3.2, jakož i jeho náhradníci ve smyslu článku 3.3 pode
psali prohlášení o dodržování kodexu chování před tím, než se zúčastní
zasedání Rady guvernérů.

▼B
KAPITOLA II
VÝKONNÁ RADA

Článek 6
Den a místo zasedání Výkonné rady
6.1

Den zasedání určuje Výkonná rada na návrh prezidenta.

6.2
Prezident může rovněž svolat zasedání Výkonné rady, kdykoli to
považuje za nezbytné.

Článek 7
Hlasování
7.1
Výkonná rada je v souladu s článkem 11.5 statutu schopná se
usnášet za přítomnosti alespoň dvou třetin jejích členů. Není-li tato
podmínka splněna, může prezident svolat mimořádné zasedání, na
němž mohou být rozhodnutí přijímána bez ohledu na uvedené kvórum.

7.2
Rozhodnutí lze rovněž přijímat v písemném řízení, nevznesou-li
námitky alespoň dva členové Výkonné rady.

7.3
Členové Výkonné rady, jichž se osobně týká případné rozhodnutí
podle článků 11.1, 11.3 nebo 11.4 statutu, se hlasování neúčastní.
Institucionální ustanovení, červen 2015

29

2004D0002 — CS — 12.02.2015 — 003.001 — 7
▼B
Článek 8
Organizace zasedání Výkonné rady
Výkonná rada rozhoduje o organizaci svých zasedání.

KAPITOLA III
ORGANIZACE EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

▼M2
Článek 9
Výbory Eurosystému/ESCB
9.1
Rada guvernérů zřizuje a ruší výbory. Tyto výbory pomáhají
rozhodovacím orgánům ECB při plnění jejich úkolů a podávají zprávy
Radě guvernérů prostřednictvím Výkonné rady.

9.2
Pokud jde o politické otázky týkající se obezřetnostního dohledu
nad úvěrovými institucemi, podávají výbory, které pomáhají při plnění
úkolů svěřených ECB nařízením (EU) č. 1024/2013, zprávy Radě
dohledu, popřípadě Radě guvernérů. Rada dohledu v souladu s vlastními
postupy pověří místopředsedu, aby o veškeré této činnosti prostřednic
tvím Výkonné rady podával zprávy Radě guvernérů.

9.3
Výbory tvoří nejvýše dva členové z každé národní centrální
banky Eurosystému jmenovaní příslušným guvernérem a nejvýše dva
členové z ECB jmenovaní Výkonnou radou.

9.4
Napomáhají-li výbory rozhodovacím orgánům ECB při plnění
úkolů, jež byly ECB svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013, skládají
se z jednoho člena z centrální banky a jednoho člena z vnitrostátního
příslušného orgánu každého zúčastněného členského státu, jmenovaných
příslušným guvernérem po konzultaci s vnitrostátním příslušným
orgánem v případech, kdy vnitrostátním příslušným orgánem není
centrální banka.

9.5
Rada guvernérů vymezí působnost výborů a jmenuje jejich před
sedy. Předsedou je zpravidla jmenován zaměstnanec ECB. Rada guver
nérů a Výkonná rada jsou oprávněny od výborů vyžadovat, aby vypra
covaly studie k určitým tématům. Úkoly sekretariátu výborů zajišťuje
ECB.

9.6
Každá národní centrální banka mimo Eurosystém může jmenovat
až dva zaměstnance, aby se účastnili zasedání výboru, jedná-li se
o záležitosti spadající do pravomoci Generální rady a považují-li to
předseda výboru a Výkonná rada za vhodné.

9.7
Zástupci jiných orgánů a institucí Unie a třetí osoby mohou být
rovněž přizvány k účasti na zasedání výboru, považují-li to předseda
výboru a Výkonná rada za vhodné.
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Článek 9a
Rada guvernérů může rozhodnout o zřízení výborů ad hoc pověřených
zvláštními poradními úkoly.
▼M2
Článek 9b
Výbor pro audit
Rada guvernérů zřídí výbor pro audit a vymezí jeho působnost a složení
s cílem posílit stávající vnitřní a vnější úrovně kontroly a dále zlepšit
správu a řízení ECB a Eurosystému.
▼B
Článek 10
Vnitřní uspořádání
10.1
Výkonná rada po projednání s Radou guvernérů rozhoduje
o počtu, názvech a oblastech působnosti jednotlivých pracovních útvarů
ECB. Toto rozhodnutí se zveřejňuje.
10.2
Všechny pracovní útvary ECB řídí Výkonná rada. Výkonná
rada rozhoduje o osobních úkolech svých členů ve vztahu k pracovním
útvarům a informuje o nich Radu guvernérů, Generální radu a zaměst
nance ECB. Tato rozhodnutí lze přijímat pouze za přítomnosti všech
členů Výkonné rady a nikoli proti hlasu prezidenta.

Článek 11
Zaměstnanci ECB
11.1
Každý zaměstnanec ECB je obeznámen se svým postavením
v rámci uspořádání ECB, se svými nadřízenými a se svými pracovními
povinnostmi.
11.2
Aniž jsou dotčeny články 36 a 47 statutu, vydává Výkonná rada
organizační předpisy (dále jen „administrativní oběžníky“), které jsou
pro zaměstnance ECB závazné.
▼M2
11.3
Výkonná rada přijímá a aktualizuje kodex chování pro své členy
a zaměstnance ECB, který se zveřejňuje na internetových stránkách
ECB.
▼B
KAPITOLA IV
ÚČAST GENERÁLNÍ RADY NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ EVROPSKÉHO
SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK

Článek 12
Vztah mezi Radou guvernérů a Generální radou
12.1
Generální radě ECB se poskytne příležitost podat připomínky
dříve, než Rada guvernérů přijme:
— stanoviska podle článků 4 a 25.1 statutu,
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— doporučení v oblasti statistiky podle článku 42 statutu,
— výroční zprávu,
— pravidla pro standardizaci účetních pravidel a vykazování operací,
— opatření k použití článku 29 statutu,
— pracovní řád pro zaměstnance ECB,
— stanovisko ECB v souvislosti s přípravami na neodvolatelné stano
vení směnných kurzů buď podle čl. 123 odst. 5 Smlouvy, nebo
týkající se právních předpisů Společenství, které mají být přijaty,
dojde-li ke zrušení výjimky.
12.2
Je-li Generální rada požádána o podání připomínek podle
prvního odstavce tohoto článku, je jí k tomu poskytnuta přiměřená
lhůta, která nesmí být kratší než deset pracovních dnů. V případě nalé
havosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět
pracovních dnů. Prezident může rozhodnout o uplatnění písemného
řízení.
12.3
Prezident informuje Generální radu v souladu s článkem 47.4
statutu o rozhodnutích přijatých Radou guvernérů.

Článek 13
Vztah mezi Výkonnou radou a Generální radou
13.1
Generální radě ECB se poskytne příležitost podat připomínky
dříve, než Výkonná rada:
— provede právní akty Rady guvernérů, u nichž je v souladu s výše
uvedeným článkem 12.1 vyžadována součinnost Generální rady,
— přijme na základě pravomocí, které na ni přenesla Rada guvernérů
v souladu s článkem 12.1 statutu, právní akty, u nichž je v souladu
s článkem 12.1 tohoto jednacího řádu vyžadována součinnost Gene
rální rady.
13.2
Je-li Generální rada požádána o podání připomínek podle
prvního odstavce tohoto článku, je jí k tomu poskytnuta přiměřená
lhůta, která nesmí být kratší než deset pracovních dnů. V případě nalé
havosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět
pracovních dnů. Prezident může rozhodnout o uplatnění písemného
řízení.
▼M2
KAPITOLA IVa
ÚKOLY V OBLASTI DOHLEDU

Článek 13a
Rada dohledu
Podle čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 Rada dohledu jako
vnitřní orgán ECB plánuje a plní úkoly svěřené ECB v souvislosti
s obezřetnostním dohledem nad úvěrovými institucemi (dále jen „úkoly
v oblasti dohledu“). Úkoly Rady dohledu nejsou dotčeny pravomoci
rozhodovacích orgánů ECB.
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Článek 13b
Složení Rady dohledu
13b.1
Rada dohledu se skládá z předsedy, místopředsedy, čtyř
zástupců ECB a jednoho zástupce vnitrostátního příslušného orgánu
v každém zúčastněném členském státě. Všichni členové Rady dohledu
jednají v zájmu Unie jako celku.

13b.2
Není-li vnitrostátním příslušným orgánem zúčastněného člen
ského státu centrální banka, může být příslušný člen Rady dohledu
doprovázen zástupcem z centrální banky příslušného členského státu.
Pro účely hlasování se zástupci jednoho členského státu považují za
jednoho člena.

13b.3
Rada guvernérů po vyslechnutí Rady dohledu přijme návrh na
jmenování předsedy a místopředsedy Rady dohledu, který se předkládá
Evropskému parlamentu ke schválení.

13b.4
Pracovněprávní podmínky pro předsedu Rady dohledu,
zejména jeho plat, důchod a jiné dávky sociálního zabezpečení, jsou
předmětem smlouvy s ECB a stanoví je Rada guvernérů.

13b.5
Funkční období místopředsedy Rady dohledu je pětileté
a opakované jmenování není možné. Funkční období skončí nejpozději
uplynutím jeho mandátu člena Výkonné rady.

13b.6
Na návrh Výkonné rady jmenuje Rada guvernérů do Rady
dohledu čtyři zástupce ECB, kteří nesmějí vykonávat úkoly bezpro
středně související s měnovou politikou.

Článek 13c
Hlasování podle čl. 26 odst. 7 nařízení (EU) č. 1024/2013
Pro účely přijímání návrhů rozhodnutí podle čl. 26 odst. 7 nařízení (EU)
č. 1024/2013 a na základě článku 16 Smlouvy o Evropské unii, čl. 238
odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a Protokolu (č. 36)
o přechodných ustanoveních platí tato pravidla:

i) Do 31. října 2014 se má za to, že rozhodnutí je přijato, pokud pro
něj hlasuje alespoň 50 % členů Rady dohledu, kteří zastupují
alespoň 74 % celkového počtu vážených hlasů a 62 % celkového
počtu obyvatel.

ii) Od 1. listopadu 2014 se má za to, že rozhodnutí je přijato, pokud
pro něj hlasuje alespoň 55 % členů Rady dohledu, kteří zastupují
alespoň 65 % celkového počtu obyvatel. Blokační menšina musí
sestávat alespoň z minimálního počtu členů Rady dohledu, kteří
zastupují 35 % celkového počtu obyvatel, a jednoho dalšího člena;
při nedodržení tohoto počtu je kvalifikované většiny dosaženo.
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iii) Pokud o to zástupce vnitrostátního příslušného orgánu nebo
zástupce ECB v Radě dohledu požádá, má se od 1. listopadu
2014 do 31. března 2017 za to, že rozhodnutí je přijato, pokud
pro něj hlasuje alespoň 50 % členů Rady dohledu, kteří zastupují
alespoň 74 % celkového počtu vážených hlasů a 62 % celkového
počtu obyvatel.

iv) Každý ze čtyř zástupců ECB jmenovaných Radou guvernérů má
hlas, jehož váha odpovídá váze mediánového hlasu zástupců vnit
rostátních příslušných orgánů zúčastněných členských států, jež se
vypočte podle metody vymezené v příloze.

v) Hlasy předsedy a místopředsedy mají nulovou váhu a počítají se pouze
při vymezení většiny, pokud se týká počtu členů Rady dohledu.

Článek 13d
Jednací řád Rady dohledu
Po konzultaci s Radou guvernérů přijme Rada dohledu svůj jednací řád.
Jednací řád zajistí rovné zacházení se všemi zúčastněnými členskými
státy.

Článek 13e
Kodex chování členů Rady dohledu
13e.1
Rada dohledu přijímá a aktualizuje kodex chování pro své
členy, který se zveřejňuje na internetových stránkách ECB.

13e.2
Každý člen zajistí, aby osoby, které ho doprovázejí, náhradníci
a zástupci národní centrální banky, pokud vnitrostátní příslušný orgán
není centrální bankou, podepsali prohlášení o dodržování kodexu
chování před tím, než se zúčastní zasedání Rady dohledu.

Článek 13f
Zasedání Rady dohledu
Rada dohledu obvykle zasedá v prostorách ECB. Jakmile je schválen,
poskytuje se zápis ze zasedání Rady dohledu pro informaci Radě guver
nérů.
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Článek 13g
Přijímání rozhodnutí pro účely plnění úkolů uvedených v článku 4
nařízení (EU) č. 1024/2013
13g.1
Rada dohledu navrhuje Radě guvernérů konečné návrhy
rozhodnutí pro účely plnění úkolů uvedených v článku 4 nařízení
(EU) č. 1024/2013 spolu s vysvětlivkami, které vymezují pozadí a hlavní
důvody, z nichž návrh rozhodnutí vychází. Tyto návrhy rozhodnutí se
současně předávají vnitrostátním příslušným orgánům dotčených zúčast
něných členských států spolu s informací o lhůtě, která byla dána Radě
guvernérů v souladu s článkem 13g.2.

13g.2
Návrh rozhodnutí ve smyslu článku 13g.1 se považuje za
přijatý, pokud Rada guvernérů nevznese námitky ve lhůtě deseti pracov
ních dnů. V mimořádných situacích Rada dohledu vymezí přiměřenou
lhůtu, která nesmí být delší než 48 hodin. Rada guvernérů všechny
námitky písemně zdůvodní. Rozhodnutí se předává Radě dohledu a vnit
rostátním příslušným orgánům dotčených členských států.

13g.3
Zúčastněný členský stát mimo eurozónu informuje ECB
o odůvodněném nesouhlasu s návrhem rozhodnutí Rady dohledu do
pěti pracovních dnů od obdržení návrhu rozhodnutí podle článku 13g.1.
Prezident ECB předá odůvodněný nesouhlas bezodkladně Radě guver
nérů a Radě dohledu. Při rozhodování o dané věci ve lhůtě pěti pracov
ních dnů od doručení informace o odůvodněném nesouhlasu Rada
guvernérů v plném rozsahu zohlední důvody obsažené v posudku vypra
covaném Radou dohledu. Rozhodnutí se s písemným odůvodněním
předává Radě dohledu a vnitrostátnímu příslušnému orgánu dotčeného
členského státu.

13g.4
Zúčastněný členský stát mimo eurozónu informuje ECB
o odůvodněném nesouhlasu s námitkou Rady guvernérů proti návrhu
rozhodnutí Rady dohledu do pěti pracovních dnů od obdržení této
námitky podle článku 13g.2. Prezident ECB předá odůvodněný nesou
hlas bezodkladně Radě guvernérů a Radě dohledu. Rada guvernérů vydá
své stanovisko k odůvodněnému nesouhlasu, který vyjádřil členský stát,
do 30 dnů a s odůvodněním potvrdí nebo vezme zpět svou námitku.
Rozhodnutí o potvrzení nebo zpětvzetí námitky Rady guvernérů se
předává vnitrostátnímu příslušnému orgánu dotčeného členského státu.
Pokud Rada guvernérů vezme námitku zpět, má se za to, že návrh
rozhodnutí Rady dohledu je přijat dnem zpětvzetí této námitky.

Článek 13h
Přijímání rozhodnutí pro účely plnění úkolů uvedených v článku 5
nařízení (EU) č. 1024/2013
13h.1
Pokud vnitrostátní příslušný nebo pověřený orgán oznámí ECB
svůj záměr uplatňovat požadavky týkající se kapitálových rezerv nebo
jakákoli další opatření zaměřená na řešení systémových nebo makro
obezřetnostních rizik podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013,
předává se oznámení, které obdržel tajemník Radydohledu,
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bezodkladně Radě guvernérů a Radě dohledu. Na základě návrhu, který
vypracovala Rada dohledu a který vychází z podnětu a zohledňuje
příspěvek příslušného výboru a příslušné vnitřní struktury, Rada guver
nérů o této věci rozhodne do tří pracovních dnů. Má-li Rada guvernérů
námitky vůči oznámenému opatření, písemně je odůvodní dotčenému
vnitrostátnímu příslušnému nebo pověřenému orgánu do pěti pracovních
dnů od oznámení ECB.

13h.2
Má-li Rada guvernérů na základě návrhu, který vypracovala
Rada dohledu a který vychází z podnětu a zohledňuje příspěvek přísluš
ného výboru a příslušné vnitřní struktury, záměr uplatňovat vyšší poža
davky týkající se kapitálových rezerv nebo má-li záměr uplatňovat přís
nější opatření zaměřená na řešení systémových nebo makroobezřetnost
ních rizik podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013, oznámí tento
záměr dotčenému vnitrostátnímu příslušnému nebo pověřenému orgánu
alespoň deset pracovních dnů před přijetím tohoto rozhodnutí.
Vyrozumí-li dotčený vnitrostátní příslušný nebo pověřený orgán ECB
písemně o své odůvodněné námitce do pěti pracovních dnů od přijetí
tohoto oznámení, předává se oznámení, které obdržel tajemník Rady
dohledu, bezodkladně Radě guvernérů a Radě dohledu. Rada guvernérů
o věci rozhodne na základě návrhu, který vypracovala Rada dohledu
a který vychází z podnětu a zohledňuje příspěvek příslušného výboru
a příslušné vnitřní struktury. Rozhodnutí se předává dotčenému vnitros
tátnímu příslušnému nebo pověřenému orgánu.

13h.3
Rada guvernérů má právo schvalovat, vznášet námitky nebo
měnit návrhy Rady dohledu ve smyslu článku 13h.1 a článku 13h.2.
Rada guvernérů má rovněž právo požadovat, aby Rada dohledu před
ložila návrh ve smyslu článku 13h.1 a článku 13h.2 nebo aby provedla
určitou analýzu. Pokud Rada dohledu v návaznosti na tento požadavek
nepředloží žádné návrhy, může rozhodnutí v případě neexistence návrhu
Rady dohledu přijmout Rada guvernérů, která při tom zohlední
příspěvek příslušného výboru a příslušné vnitřní struktury.

Článek 13i
Přijímání rozhodnutí podle čl. 14 odst. 2 až 4 nařízení (EU)
č. 1024/2013
Pokud vnitrostátní příslušný orgán vyrozumí ECB o svém návrhu
rozhodnutí podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013, předá
Rada dohledu tento návrh rozhodnutí spolu se svým posouzením do
pěti pracovních dnů Radě guvernérů. Má se za to, že návrh rozhodnutí
je přijat, pokud Rada guvernérů nevznese námitky do 10 pracovních
dnů od oznámení ECB; tuto lhůtu lze v řádně odůvodněných případech
jednou prodloužit.
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Článek 13j
Obecný rámec podle čl. 6 odst. 7 nařízení (EU) č. 1024/2013
Rada guvernérů přijímá rozhodnutí, kterými se stanoví obecný rámec
pro provedení článku 6 nařízení (EU) č. 1024/2013, po konzultaci
s vnitrostátními příslušnými orgány a na základě návrhu Rady dohledu,
na který se nevztahuje postup, podle něhož se návrh rozhodnutí pova
žuje za přijatý, nevznese-li Rada guvernérů námitky.

Článek 13k
Oddělení měnové politiky a úkolů v oblasti dohledu
13k.1
ECB provádí úkoly, které jsou jí svěřeny nařízením (EU)
č. 1024/2013, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky
a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů.

13k.2
ECB přijme veškerá opatření, která jsou nezbytná k zajištění
toho, aby funkce měnové politiky a funkce dohledu byly odděleny.

13k.3
Oddělení funkce měnové politiky a funkce dohledu nevylu
čuje, aby si tyto dvě funkční oblasti vyměňovaly informace nezbytné
pro splnění úkolů ECB a ESCB.

Článek 13l
Organizace zasedání Rady guvernérů, pokud se týká úkolů v oblasti
dohledu
13l.1
Zasedání Rady guvernérů, pokud se týká úkolů v oblasti
dohledu, se konají odděleně od pravidelných zasedání Rady guvernérů
a mají samostatný pořad jednání.

13l.2
Na návrh Rady dohledu sestavuje Výkonná rada předběžný
pořad jednání a zasílá jej spolu se souvisejícími dokumenty, které
připravila Rada dohledu, členům Rady guvernérů a dalším oprávněným
účastníkům nejméně osm dnů před příslušným zasedáním. To neplatí
v mimořádných případech, kdy Výkonná rada jedná přiměřeně okolnos
tem.

13l.3
Před tím, než vznese námitku vůči návrhu rozhodnutí, který
připravila Rada dohledu a který je určen vnitrostátním příslušným
orgánům ve vztahu k úvěrovým institucím usazeným v zúčastněných
členských státech mimo eurozónu, konzultuje Rada guvernérů ECB
guvernéry národních centrálních bank mimo Eurosystém ze zúčastně
ných členských států. Stejně se postupuje i v případě, kdy dotčené
vnitrostátní příslušné orgány informují Radu guvernérů o svém odůvod
něném nesouhlasu s takovým návrhem rozhodnutí Rady dohledu.
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13l.4
Není-li v této kapitole stanoveno jinak, platí obecná ustanovení
o zasedání Rady guvernérů obsažená v kapitole I i pro zasedání Rady
guvernérů, pokud se týká úkolů v oblasti dohledu.

Článek 13m
Vnitřní struktura, pokud se týká úkolů v oblasti dohledu
13m.1
Pravomoc Výkonné rady ve vztahu k vnitřní struktuře ECB
a zaměstnancům ECB zahrnuje úkoly v oblasti dohledu. Výkonná rada
k této vnitřní struktuře konzultuje předsedu a místopředsedu Rady
dohledu. Články 10 a 11 se použijí přiměřeně.

13m.2
Rada dohledu může po dohodě s Výkonnou radou zřizovat
a rušit dočasné dílčí struktury, kterými jsou například pracovní skupiny
nebo skupiny pro plnění určitého úkolu. Tyto dočasné dílčí struktury
napomáhají při plnění úkolů v oblasti dohledu a podávají zprávy Radě
dohledu.

13m.3
Prezident ECB po konzultaci s předsedou Rady dohledu
jmenuje tajemníka Rady dohledu a řídícího výboru z řad zaměstnanců
ECB. Tajemník je předsedovi a v jeho nepřítomnosti místopředsedovi
nápomocen při přípravě zasedání Rady dohledu a odpovídá za pořízení
zápisu z těchto jednání.

13m.4
Při přípravě zasedání Rady guvernérů, pokud se týká úkolů
v oblasti dohledu, tajemník postupuje v součinnosti s tajemníkem Rady
guvernérů a odpovídá za pořízení zápisu z těchto jednání.

Článek 13n
Zpráva podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013
Na návrh Rady dohledu předložený Výkonnou radou přijímá Rada
guvernérů výroční zprávy určené Evropskému parlamentu, Radě,
Komisi a Euroskupině ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EU)
č. 1024/2013.

Článek 13o
Zástupci ECB u Evropského orgánu pro bankovnictví
13o.1
Prezident ECB na návrh Rady dohledu jmenuje a odvolává
zástupce ECB v radě orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankov
nictví podle čl. 40 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evrop
ského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně
rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise
2009/78/ES (3).
(3) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
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13o.2
Prezident jmenuje druhého zástupce v radě orgánů dohledu
Evropského orgánu dohledu, který má odborné znalosti týkající se
úkolů centrálního bankovnictví.
▼B
KAPITOLA V
ZVLÁŠTNÍ PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 14
Přenesení pravomocí
14.1
Přenesení pravomocí Rady guvernérů na Výkonnou radu podle
poslední věty druhého pododstavce článku 12.1 statutu se oznámí
dotčeným osobám nebo se popřípadě zveřejní, mají-li rozhodnutí přijatá
na základě přenesených pravomocí právní účinky vůči třetím osobám.
O aktech přijatých na základě přenesených pravomocí je Rada guver
nérů okamžitě informována.
14.2
Seznam oprávněných osob s podpisovým právem za ECB,
sestavený na základě rozhodnutí přijatých podle článku 39 statutu, se
poskytuje zainteresovaným osobám.

Článek 15
Rozpočtový proces
▼M2
15.1
Před koncem každého účetního roku přijímá Rada guvernérů na
návrh Výkonné rady, předložený v souladu se všemi zásadami stanove
nými Radou guvernérů, rozpočet ECB na následující účetní rok. Výdaje
související s úkoly v oblasti dohledu jsou v rozpočtu samostatně iden
tifikovatelné a konzultují se s předsedou a místopředsedou Rady
dohledu.
▼B
15.2
Pro pomoc v otázkách souvisejících s rozpočtem ECB zřídí
Rada guvernérů rozpočtový výbor a vymezí jeho působnost a složení.

Článek 16
Zprávy a roční účetní závěrky
16.1
Rada guvernérů přijímá výroční zprávu vyžadovanou podle
článku 15.3 statutu.
16.2
Pravomoc schvalovat a zveřejňovat čtvrtletní zprávy podle
článku 15.1 statutu, týdenní konsolidované finanční výkazy podle
článku 15.2 statutu, konsolidovanou rozvahu podle článku 26.3 statutu
a jiné zprávy se přenáší na Výkonnou radu.
16.3
Výkonná rada v souladu se zásadami stanovenými Radou
guvernérů vypracovává v průběhu prvního měsíce následujícího účet
ního roku roční účetní závěrku ECB. Závěrka se předkládá externímu
auditorovi.
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16.4
Rada guvernérů schvaluje roční účetní závěrku ECB v průběhu
prvního čtvrtletí následujícího roku. Zpráva externího auditora se před
kládá Radě guvernérů před schválením závěrky.

Článek 17
Právní nástroje ECB
17.1
Nařízení ECB přijímá Rada guvernérů a podepisuje je jejím
jménem prezident.

17.2
Obecné zásady ECB přijímá Rada guvernérů, následně jsou
oznamovány v jednom z úředních jazyků Evropských společenství
a za Radu guvernérů je podepisuje prezident. Obecné zásady obsahují
odůvodnění. Oznámení národním centrálním bankám lze poslat faxem,
elektronickou poštou nebo telexem, anebo v tištěné podobě. Všechny
obecné zásady ECB, jež mají být úředně zveřejněny, se překládají do
úředních jazyků Evropských společenství.

17.3
Rada guvernérů může své normotvorné pravomoci přenést na
Výkonnou radu za účelem provedení svých nařízení a obecných zásad.
Dané nařízení nebo obecné zásady blíže určují opatření, která mají být
provedena, jakož i meze a rozsah přenesených pravomocí.

17.4
Rozhodnutí a doporučení ECB přijímá Rada guvernérů nebo
Výkonná rada v oblasti své působnosti a podepisuje je prezident.
Rozhodnutí ECB ukládající sankce třetím osobám podepisuje prezident,
viceprezident nebo jiní dva členové Výkonné rady. Rozhodnutí
a doporučení obsahují odůvodnění. Doporučení týkající se sekundárních
právních předpisů Společenství podle článku 42 statutu přijímá Rada
guvernérů.

▼M2
17.5
Aniž je dotčen článek 43 druhý odstavec a článek 46.1 první
odrážka statutu, přijímá stanoviska ECB Rada guvernérů. Avšak za
mimořádných okolností a jestliže alespoň tři guvernéři nevyjádří přání
ponechat Radě guvernérů pravomoc přijímat určitá stanoviska, může
stanoviska ECB přijímat Výkonná rada v souladu s připomínkami
Rady guvernérů a při zachování práv součinnosti Generální rady.
Výkonná rada je oprávněna dokončit stanoviska ECB, která se týkají
velmi technických záležitostí, a zapracovávat věcné změny či opravy.
Stanoviska ECB podepisuje prezident. Rada guvernérů může v případě
stanovisek ECB přijímaných v oblasti obezřetnostního dohledu nad
úvěrovými institucemi konzultovat Radu dohledu.

▼B
17.6
Pokyny ECB přijímá Výkonná rada, následně jsou oznamovány
v jednom z úředních jazyků Evropských společenství a za Výkonnou
radu je podepisuje prezident nebo dva členové Výkonné rady. Ozná
mení národním centrálním bankám lze poslat faxem, elektronickou
poštou nebo telexem, anebo v tištěné podobě. Všechny instrukce
ECB, jež mají být úředně zveřejněny, se překládají do úředních jazyků
Evropských společenství.
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17.7
Všechny právní nástroje ECB jsou pro usnadnění identifikace
postupně číslovány. Výkonná rada zajistí, aby byly bezpečně uschovány
jejich originály, aby byly oznámeny adresátům nebo konzultovaným
orgánům a aby v Úředním věstníku Evropské unie byla ve všech úřed
ních jazycích Evropské unie zveřejněna nařízení ECB, stanoviska ECB
k návrhům právních předpisů Společenství a další právní nástroje ECB,
o jejichž zveřejnění bylo výslovně rozhodnuto.

▼M2
17.8
Nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském
společenství (4 ) se použije na právní akty uvedené v článku 34 statutu.

Článek 17a
Právní nástroje ECB související s úkoly v oblasti dohledu
17a.1
Není-li v nařízeních, jež ECB přijme na základě nařízení (EU)
č. 1024/2013, a v tomto článku stanoveno jinak, použije se článek 17 na
právní nástroje ECB související s úkoly v oblasti dohledu.

17a.2
Obecné zásady ECB související s úkoly v oblasti dohledu
podle čl. 4 odst. 3 a čl. 6 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1024/2013
přijímá Rada guvernérů a poté je oznamuje a jménem Rady guvernérů
podepisuje prezident. Oznámení vnitrostátním příslušným orgánům lze
poslat faxem, elektronickou poštou nebo telexem, anebo v tištěné
podobě.

17a.3
Pokyny ECB související s úkoly v oblasti dohledu podle čl. 6
odst. 3, čl. 6 odst. 5 písm. a), čl. 7 odst. 1, čl. 7 odst. 4, čl. 9 odst. 1
a čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 1024/2013 přijímá Rada guvernérů
a poté je oznamuje a jménem Rady guvernérů podepisuje prezident.
Musí obsahovat odůvodnění. Oznámení vnitrostátním orgánům
příslušným k dohledu nad úvěrovými institucemi lze poslat faxem,
elektronickou poštou nebo telexem, anebo v tištěné podobě.

17a.4
Rozhodnutí ECB ve vztahu k dohlíženým subjektům a subjek
tům, které podaly žádost o povolení k přístupu k činnosti úvěrové
instituce, přijímá Rada guvernérů a jejím jménem je podepisuje
prezident. Poté se oznamují osobám, kterým jsou určena.

Článek 18
Postup podle čl. 128 odst. 2 Smlouvy
Schválení podle čl. 128 odst. 2 Smlouvy pro následující rok uděluje
jediným rozhodnutím Rada guvernérů pro všechny členské státy, jejichž
měnou je euro, v průběhu posledního čtvrtletí každého roku.

(4 ) Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58.
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Článek 19
Zakázky
19.1
Při zadávání zakázek na zboží a služby pro ECB je brán nále
žitý zřetel na zásady veřejnosti, transparentnosti, rovného přístupu, nedi
skriminace a účinné správy.
19.2
S výjimkou zásady účinné správy se lze od výše uvedených
zásad odchýlit v případech naléhavosti, z důvodů bezpečnosti nebo
utajení, existuje-li jediný dodavatel, v případě dodávek národních
centrálních bank Evropské centrální bance a k zajištění kontinuity
dodávek.
▼M2

__________

▼B
Článek 21
Pracovní řád
21.1
Pracovní řád a pravidla pro zaměstnance upravují pracovní
poměry mezi ECB a jejími zaměstnanci.
21.2
Rada guvernérů schvaluje pracovní řád na návrh Výkonné rady
a po projednání s Generální radou.
21.3
Výkonná rada přijímá pravidla pro zaměstnance, kterými se
provádí pracovní řád.
21.4
Před přijetím nového pracovního řádu nebo pravidel pro zaměst
nance je konzultován výbor zaměstnanců. Jeho stanovisko se předkládá
Radě guvernérů nebo Výkonné radě.

Článek 22
Sdělení a oznámení
Obecná sdělení a oznámení o rozhodnutích přijatých rozhodovacími
orgány ECB lze zveřejňovat na webové stránce ECB, v Úředním věst
níku Evropské unie nebo prostřednictvím tiskových agentur běžných na
finančních trzích anebo prostřednictvím jiných médií.

Článek 23
Důvěrnost dokumentů ECB a přístup k nim
▼M2
23.1
Jednání rozhodovacích orgánů ECB a všech výborů či skupin
jimi zřízených, jakož i jednání Rady dohledu, jejího řídícího výboru
a všech jejích dočasných dílčích struktur jsou důvěrná, pokud Rada
guvernérů nezmocní prezidenta, aby výsledky jejich jednání zveřejnil.
Před tím, než učiní takové rozhodnutí ohledně jednání Rady dohledu,
jejího řídícího výboru a všech jejích dočasných dílčích struktur, konzul
tuje prezident předsedu Rady dohledu.
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▼B
23.2
Přístup veřejnosti k dokumentům, jež ECB vypracuje nebo které
má v držení, se řídí rozhodnutím Rady guvernérů.
23.3
►M2 Dokumenty, které ECB vypracuje nebo uchovává, se
označují jako tajné a zachází se s nimi v souladu s organizačními
předpisy, které se týkají služebního tajemství a správy a důvěrnosti
informací. ◄ Nerozhodnou-li rozhodovací orgány jinak, jsou tyto
dokumenty po uplynutí třiceti let volně přístupné.
▼M2
Článek 23a
Důvěrnost a služební tajemství v souvislosti s úkoly v oblasti
dohledu
23a.1
Členové Rady dohledu, řídícího výboru a všech dílčích
struktur zřízených Radou dohledu jsou i po skončení svých funkcí
povinni zachovávat služební tajemství ve smyslu článku 37 statutu.
23a.2
Pozorovatelé nemají přístup k důvěrným informacím týkajícím
se jednotlivých institucí.
23a.3
Dokumenty vypracované Radou dohledu, řídícím výborem
a všemi dočasnými dílčími strukturami zřízenými Radou dohledu jsou
dokumenty ECB, a označují se proto jako tajné a zachází se s nimi
v souladu s článkem 23.3.
▼B
KAPITOLA VI
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 24
Změny tohoto jednacího řádu
Rada guvernérů může tento jednací řád změnit. Generální rada může
navrhovat změny a Výkonná rada může přijímat dodatečná pravidla
v oblasti své působnosti.
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▼M2
PŘÍLOHA
(ve smyslu čl. 13c bodu iv))
1.

Pro účely hlasování podle článku 13c musí být čtyřem zástupcům ECB
v souladu s následujícími odstavci přidělen medián vážených hlasů zúčast
něných členských států podle kritéria vážených hlasů, medián obyvatel
zúčastněných členských států podle kritéria počtu obyvatel a vzhledem
k jejich členství v Radě dohledu hlas podle kritéria počtu členů.

2.

Při řazení vážených hlasů přidělených zúčastněným členským státům podle
článku 3 Protokolu (č. 36) o přechodných ustanoveních ve vzestupném
pořadí pro členy zastupující zúčastněné členské státy je medián vážených
hlasů vymezen jako střed vážených hlasů, je-li počet zúčastněných členských
států lichý, a jako průměr dvou prostředních čísel zaokrouhlených na
nejbližší celé číslo, je-li jejich počet sudý. K celkovému počtu vážených
hlasů zúčastněných členských států musí být přidán čtyřnásobek mediánu
vážených hlasů. Výsledný počet vážených hlasů tvoří „celkový počet váže
ných hlasů“.

3.

Medián obyvatel je vymezen v souladu se stejnou zásadou. Za tímto účelem
se použijí číselné údaje zveřejněné Radou Evropské unie v příloze III, článku
1 a 2 rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se
přijímá jednací řád Rady (5 ). K celkovému počtu obyvatel všech zúčastně
ných členských států je třeba přidat čtyřnásobek mediánu obyvatel zúčast
něných členských států. Výsledný počet obyvatel tvoří „celkový počet
obyvatel“.

(5 ) Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35.
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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.
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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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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 17. června 2004,
kterým se přijímá jednací řád Generální rady
Evropské centrální banky
(ECB/2004/12)*
GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na
1
článek 46.4 tohoto statutu,
ROZHODLA TAKTO:
Jediný článek
Jednací řád Generální rady Evropské centrální banky ze dne 1. září 1998 se nahrazuje tímto zněním,
které vstupuje v platnost dnem 1. července 2004.

JEDNACÍ ŘÁD GENERÁLNÍ RADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ÚVODNÍ KAPITOLA
Článek 1
Definice
2

Tento jednací řád doplňuje Smlouvu o založení Evropského společenství a statut Evropského systému
centrálních bank a Evropské centrální banky. Výrazy použité v tomto jednacím řádu mají stejný význam
jako ve Smlouvě a ve statutu.

KAPITOLA I
GENERÁLNÍ RADA
Článek 2
Den a místo zasedání Generální rady
1.

Generální rada určuje dny svých zasedání na návrh prezidenta.

2.

Prezident svolává zasedání Generální rady, pokud o ně požádají alespoň tři její členové.

3.

Prezident může rovněž svolat zasedání Generální rady, kdykoli to považuje za nezbytné.

4.

Generální rada obvykle zasedá v prostorách Evropské centrální banky (ECB).

5.

Zasedat lze rovněž prostřednictvím telekonference, nevznesou-li námitky alespoň tři guvernéři.

*
1
2

Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 61.
Nyní článek 45.4 statutu.
Nyní SFEU.
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Článek 3
Účast na zasedáních Generální rady
1.
Nestanoví-li tento jednací řád jinak, mohou se zasedání Generální rady účastnit pouze její
členové, ostatní členové Výkonné rady, předseda Rady Evropské unie a člen Komise Evropských
3
společenství .
2.

Každý guvernér může být obvykle doprovázen jednou osobou.

3.
Nemůže-li se člen Generální rady zasedání zúčastnit, může písemně jmenovat svého
náhradníka, který se zúčastní zasedání a hlasuje jeho jménem. Toto písemné jmenování se včas před
zahájením zasedání zasílá prezidentovi. Náhradníka může obvykle doprovázet jedna osoba.
4.
Prezident jmenuje tajemníka z řad zaměstnanců ECB. Tajemník pomáhá Prezidentovi při
přípravě zasedání Generální rady a pořizuje z nich zápis.
5.

Považuje-li to za vhodné, může Generální rada ke svým zasedáním přizvat rovněž další osoby.
Článek 4
Hlasování

1.
Generální rada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň dvou třetin svých členů nebo jejich
náhradníků. Není-li tato podmínka splněna, může prezident svolat mimořádné zasedání, na němž mohou
být rozhodnutí přijímána bez ohledu na uvedené kvórum.
2.

Nestanoví-li statut jinak, jsou rozhodnutí přijímána prostou většinou.

3.
Generální rada přistoupí k hlasování na žádost prezidenta. Prezident dá rovněž podnět k
hlasování, požádá-li o to některý z členů Generální rady.
4.
Rozhodnutí lze rovněž přijímat v písemném řízení, nevznesou-li námitky alespoň tři členové
Generální rady. Písemné řízení vyžaduje:
obvykle nejméně deset pracovních dnů pro posouzení každým členem Generální rady. V případě
i)
naléhavosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět pracovních dnů;

ii)

vlastnoruční podpis každého člena Generální rady; a

iii)

záznam tohoto rozhodnutí v zápisu z následujícího zasedání Generální rady.
Článek 5
Organizace zasedání Generální rady

1.
Pro každé zasedání přijme Generální rada pořad jednání. Předběžný pořad jednání sestavuje
prezident a zasílá se spolu se souvisejícími dokumenty členům Generální rady a dalším oprávněným
účastníkům nejméně osm dnů před příslušným zasedáním s výjimkou mimořádných případů, kdy
prezident jedná přiměřeně okolnostem. Na návrh prezidenta nebo jiného člena Generální rady může
Generální rada rozhodnout o stažení některých bodů z předběžného pořadu jednání nebo o zařazení
některých bodů na předběžný pořad jednání. Pokud související dokumenty nebyly členům Generální
rady předloženy včas, je bod na žádost nejméně tří členů Generální rady stažen z pořadu jednání.
2.
Zápis z jednání Generální rady se předkládá jejím členům ke schválení na následujícím zasedání
(nebo dříve v písemném řízení, je-li to nezbytné) a podepisuje jej prezident.

3

Nyní Evropská komise.
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KAPITOLA II
ÚČAST GENERÁLNÍ RADY NA PLNĚNÍ ÚKOLŮ EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK
Článek 6
Vztah mezi Generální radou a Radou guvernérů
4

1.
Aniž by byly dotčeny ostatní povinnosti Generální rady, včetně úkolů podle článku 44 statutu,
Generální rada přispívá zejména k plnění úkolů uvedených v článku 6.2 až 6.8.
2.

Generální rada přispívá k plnění poradních úkolů ECB podle článku 4 a článku 25.1 statutu.

3.

Příspěvek Generální rady k plnění úkolů ECB v oblasti statistiky spočívá v:

– posilování spolupráce mezi všemi národními centrálními bankami Evropské unie s cílem napomoci
plnění úkolů ECB v oblasti statistiky,
– podpoře harmonizace pravidel a postupů, kterými se řídí shromažďování, sestavování a šíření
statistických údajů všemi národními centrálními bankami Evropské unie, je-li to nezbytné, a
– předkládání připomínek Radě guvernérů k návrhům doporučení v oblasti statistiky podle článku 42
statutu před jejich přijetím.

5

4.
Generální rada přispívá k plnění povinnosti ECB předkládat zprávy podle článku 15 statutu tím,
že Radě guvernérů předkládá připomínky k výroční zprávě před jejím přijetím.
5.
Generální rada přispívá ke standardizaci účetních pravidel a vykazování operací podle článku
26.4 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k návrhům pravidel před jejich přijetím.
6.
Generální rada přispívá k přijímání dalších opatření v souvislosti s článkem 29.4 statutu tím, že
Radě guvernérů předkládá připomínky k návrhům těchto opatření před jejich přijetím.
7.
Generální rada se podílí na pracovním řádu pro zaměstnance Evropské centrální banky tím, že
Radě guvernérů předkládá připomínky k návrhu tohoto řádu před jeho přijetím.
8.
Generální rada se podílí na přípravách na neodvolatelné stanovení směnných kurzů podle
6
článku 47.3 statutu tím, že Radě guvernérů předkládá připomínky k:
7

– návrhům stanovisek ECB podle čl. 123 odst. 5 Smlouvy,
8

– jiným návrhům stanovisek ECB k právním aktům Společenství , jež mají být přijaty, dojde-li ke zrušení
výjimky, a
– k rozhodnutím podle odstavce 10 Protokolu o některých ustanoveních týkajících se Spojeného
9
království Velké Británie a Severního Irska .
9.
Je-li Generální rada požádána, aby přispěla k plnění úkolů ECB podle předchozích odstavců, je jí
k tomu poskytnuta přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než deset pracovních dnů. V případě
naléhavosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět pracovních dnů. Prezident
může rozhodnout o uplatnění písemného řízení.
10.
4
5
6
7
8
9
10

Prezident informuje Generální radu v souladu s článkem 47.4

10

statutu o rozhodnutích přijatých

Nyní článek 43 statutu.
Nyní článek 41 statutu.
Nyní článek 46.3 statutu.
Nyní čl. 140 odst. 3 SFEU.
Nyní „Unie“.
Nyní Protokol č. 15 ke Smlouvám.
Nyní článek 46.4 statutu.
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Radou guvernérů.
Článek 7
Vztah mezi Generální radou a Výkonnou radou
1.

Generální radě ECB se poskytne příležitost předložit připomínky dříve, než Výkonná rada:

– provede právní akty Rady guvernérů, u nichž je v souladu s článkem 12.1 jednacího řádu Evropské
centrální banky vyžadován příspěvek Generální rady,
– přijme na základě pravomocí, které na ni přenesla Rada guvernérů v souladu s článkem 12.1 statutu,
právní akty, u nichž je v souladu s článkem 12.1 jednacího řádu Evropské centrální banky vyžadován
příspěvek Generální rady.
2.
Je-li Generální rada požádána o předložení připomínek podle prvního odstavce tohoto článku, je
jí k tomu poskytnuta přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než deset pracovních dnů. V případě
naléhavosti, jež musí být v žádosti odůvodněna, lze tuto lhůtu zkrátit na pět pracovních dnů. Prezident
může rozhodnout o uplatnění písemného řízení.
Článek 8
Výbory Evropského systému centrálních bank
1.
Generální rada může v oblasti své působnosti vyžadovat, aby výbory zřízené Radou guvernérů
podle článku 9 jednacího řádu Evropské centrální banky vypracovaly studie na určitá témata.
2.
Národní centrální banka nezúčastněného členského státu může jmenovat až dva zaměstnance,
aby se účastnili zasedání výboru, jedná-li se o záležitosti spadající do působnosti Generální rady a
považují-li to předseda výboru a Výkonná rada za vhodné.

KAPITOLA III
ZVLÁŠTNÍ PROCESNÍ USTANOVENÍ
Článek 9
Právní nástroje
11

12

1.
Rozhodnutí ECB podle článku 46.4 a článku 48 statutu a podle tohoto jednacího řádu, jakož i
13
doporučení ECB a stanoviska ECB přijatá Generální radou podle článku 44 statutu podepisuje
prezident.
2.
Všechny právní nástroje ECB jsou číslovány, oznamovány a zveřejňovány v souladu s
článkem 17.7 jednacího řádu Evropské centrální banky.
Článek 10
Důvěrnost dokumentů ECB a přístup k nim
1.
Jednání Generální rady a výborů nebo skupin, které se zabývají záležitostmi v působnosti
Generální rady, jsou důvěrná, pokud Generální rada nezmocní prezidenta, aby výsledky jejich jednání
zveřejnil.
2.

11
12
13

Přístup veřejnosti k dokumentům vypracovaným Generální radou a výbory nebo skupinami, které

Nyní článek 45.4 statutu.
Nyní článek 47 statutu.
Nyní článek 43 statutu.
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se zabývají záležitostmi v působnosti Generální rady, se řídí rozhodnutím Generální rady přijatým podle
článku 23.2 jednacího řádu Evropské centrální banky.
3.
Dokumenty vypracované Generální radou a výbory nebo skupinami, které se zabývají
záležitostmi v působnosti Generální rady, se označují jako tajné a zachází se s nimi v souladu s pravidly
stanovenými v administrativním oběžníku přijatém podle článku 23.3 jednacího řádu Evropské centrální
banky. Nerozhodnou-li rozhodovací orgány jinak, budou tyto dokumenty po uplynutí třiceti let volně
přístupné.
Článek 11
Pozbytí použitelnosti
14

Zruší-li Rada Evropské unie v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy veškeré výjimky a dojde-li k přijetí
rozhodnutí uvedených v Protokolu o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska, Generální rada se rozpustí a tento jednací rád se přestává uplatňovat.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. června 2004.

Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

14

Nyní čl. 140 odst. 2 první pododstavec SFEU. První věta čl. 122 odst. 2 Smlouvy byla zrušena.
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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/433
ze dne 17. prosince 2014
o zřízení Etického výboru a jeho jednacím řádu (ECB/2014/59)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální
banky (1), a zejména na článek 9a uvedeného rozhodnutí,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Zřízením Etického výboru Evropské centrální banky (dále jen „Etický výbor“) Rada guvernérů usiluje o posílení
stávajících etických pravidel a o další zlepšení správy a řízení Evropské centrální banky (ECB), Evropského
systému centrálních bank (ESCB), Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu.

(2)

Povědomí veřejnosti o otázkách správy a řízení a o etických pravidlech se v posledních letech zvýšilo. Po zřízení
jednotného mechanismu dohledu nabyly otázky správy a řízení pro ECB na významu. Zvýšená míra informo
vanosti a kontroly ze strany veřejnosti vyžaduje, aby ECB měla v zájmu zajištění své integrity a předcházení
riziku poškození dobré pověsti zavedena nejmodernější etická pravidla a přísně tato pravidla dodržovala.

(3)

Etická pravidla pro členy orgánů, které se podílejí na rozhodovacích procesech ECB (dále jen „adresáti“), by se
měla zakládat na stejných zásadách, jaké se uplatňují ve vztahu k zaměstnancům ECB, a měla by být úměrná
příslušným povinnostem adresátů. Proto by měla být různá pravidla, která tvoří etický rámec ECB, tj. kodex
chování členů Rady guvernérů (2), doplňkový kodex etických kritérií pro členy Výkonné rady (3), kodex chování
členů Rady dohledu a pravidla pro zaměstnance ECB, vykládána konzistentním způsobem.

(4)

Etická pravidla se musí opírat o dobře fungující monitorování, mechanismy podávání zpráv a postupy tak, aby
bylo zajištěno jejich náležité a důsledné uplatňování, při němž bude hrát Etický výbor klíčovou roli.

(5)

S cílem zajistit účinnou interakci mezi těmi aspekty etických pravidel, které se týkají zejména praktického
provádění, a aspekty, které souvisejí zejména s institucionálními a rámcovými otázkami, by alespoň jeden z členů
Výboru pro audit ECB (dále jen „Výbor pro audit“) měl být rovněž členem Etického výboru.

(6)

Členem Etického výboru by měl být externí člen Výboru pro audit. Externí členové Výboru pro audit jsou
vybíráni z řad vysoce postavených pracovníků se zkušenostmi v oblasti centrálního bankovnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Zřízení a složení
1.

Zřizuje se Etický výbor.

2.

Etický výbor se skládá ze tří externích členů, přičemž alespoň jedním z nich je externí člen Výboru pro audit.

3.
Členy Etického výboru jsou uznávané osobnosti z členských států, které poskytují veškeré záruky nezávislosti
a které mají důkladnou znalost cílů, úkolů a řízení ECB, ESCB, Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu. Členy
Etického výboru nemohou být současní zaměstnanci ECB ani současní členové orgánů podílejících se na rozhodovacích
procesech ECB, národních centrálních bank nebo vnitrostátních příslušných orgánů ve smyslu nařízení Rady (EU)
č. 1024/2013 (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.
Úř. věst. C 123, 24.5.2002, s. 9.
Úř. věst. C 104, 23.4.2010, s. 8.
Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik,
které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).
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Článek 2
Jmenování členů
1.

Členy Etického výboru jmenuje Rada guvernérů.

2.

Etický výbor určí svého předsedu.

3.
Funkční období členů Etického výboru je tříleté s možností jednoho opětovného jmenování. Mandát členů
Etického výboru, kteří jsou zároveň členy Výboru pro audit, zaniká, pokud přestanou být členy Výboru pro audit.
4.
Členové Etického výboru dodržují nejvyšší standardy etického chování. Očekává se, že budou jednat čestně,
nezávisle, nestranně, rozvážně a bez ohledu na vlastní zájem a že se vyhnou jakékoli situaci, která by mohla vést
k osobnímu střetu zájmů. Očekává se, že budou mít na zřeteli důležitost svých povinností a úkolů. Členové Etického
výboru se neúčastní jednání v případech domnělého nebo potenciálního osobního střetu zájmů. Jsou povinni i po
skončení svých funkcí zachovávat služební tajemství ve smyslu článku 37 statutu Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky.
5.
Členové Etického výboru mají nárok na odměnu, kterou tvoří roční odměna a odměna za skutečně vykonanou
práci na základě hodinové sazby. Výši této odměny stanoví Rada guvernérů.

Článek 3
Fungování
1.
Etický výbor určuje dny svých zasedání na návrh předsedy. Předseda může rovněž svolat zasedání Etického výboru,
kdykoli to považuje za nezbytné.
2.
Na žádost kteréhokoli člena a se souhlasem předsedy může Etický výbor zasedat též prostřednictvím telekonference
a jednání mohou probíhat formou písemného řízení.
3.
Od členů Etického výboru se očekává, že se každého zasedání účastní osobně. Zasedání Etického výboru se mohou
účastnit pouze jeho členové a tajemník. Považuje-li to však za vhodné, může Etický výbor ke svým zasedáním přizvat
rovněž další osoby.
4.

Výkonná rada pověří některého ze zaměstnanců výkonem funkce tajemníka Etického výboru.

5.
Etický výbor má přístup ke členům vedení a zaměstnancům, jakož i k dokumentům a informacím, které potřebuje
k plnění svých úkolů.

Článek 4
Úkoly
1.
Pokud je to v právních aktech přijatých ECB nebo v etických pravidlech přijatých orgány podílejícími se na jejích
rozhodovacích procesech výslovně stanoveno, poskytuje Etický výbor poradenství v otázkách etiky na základě indivi
duálních žádostí.
2.
Etický výbor přebírá úkoly svěřené poradci v záležitostech profesní etiky jmenovanému podle kodexu chování
členů Rady guvernérů, jakož i úkoly svěřené poradci v záležitostech profesní etiky podle doplňkového kodexu etických
kritérií pro členy Výkonné rady.
3.
S cílem napomoci Výboru pro audit při provádění hodnocení celkové přiměřenosti rámce ECB, ESCB, Eurosystému
a jednotného mechanismu dohledu pro zajišťování souladu s předpisy, jakož i účinnosti postupů pro kontrolu souladu
podává Etický výbor Výboru pro audit zprávy o poradenství, které poskytl, a o rozsahu, v jakém byla jeho doporučení
provedena.
4.
Etický výbor podává Radě guvernérů každoročně zprávu o své činnosti. Kromě toho Etický výbor podává Radě
guvernérů zprávy, kdykoli to považuje za vhodné, nebo když je to nezbytné k plnění jeho úkolů.
5.
Kromě úkolů uvedených v tomto článku může Etický výbor vykonávat další činnosti související s jeho mandátem,
požádá-li jej o to Rada guvernérů.
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Článek 5
Informace o provádění doporučení
Adresáti doporučení Etického výboru informují Etický výbor o provedení jeho doporučení.
Článek 6
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem následujícím po dni zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. prosince 2014.
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY *
RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují
zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména
na čl. 26 odst. 12 uvedeného nařízení,
s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální
banky (2), a zejména na článek 13d uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALA TENTO JEDNACÍ ŘÁD:

ÚVODNÍ KAPITOLA

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

KAPITOLA I
RADA DOHLEDU

Článek 2
Zasedání Rady dohledu
2.1 Rada dohledu určuje dny svých zasedání na návrh předsedy. Rada dohledu se v zásadě schází pravidelně podle
harmonogramu, který stanoví s dostatečným předstihem před začátkem každého kalendářního roku.
2.2

Předseda svolává zasedání Rady dohledu, pokud o to požádají alespoň tři její členové.

2.3 Předseda může rovněž svolat zasedání Rady dohledu, kdykoli to považuje za nezbytné. V těchto případech se toto
podrobně uvede v průvodním dopisu.
2.4 Rada dohledu může na žádost předsedy jednat rovněž prostřednictvím telekonference, nevznesou-li proti tomu
námitky alespoň tři členové Rady dohledu.

Článek 3
Účast na zasedáních Rady dohledu
3.1 Nestanoví-li tento jednací řád jinak, mohou se zasedání Rady dohledu účastnit pouze její členové, a pokud vnitro
státní příslušný orgán není národní centrální banka, zástupce národní centrální banky.

 ř. věst. L 182, 21.6.2014. Jednací řád ve znění změny jednacího řádu Rady dohledu Evropské centrální banky 1/2014 ze dne 15. pros(*)  Ú

ince 2014 (Úř. věst. L 68, 13.3.2015) – neoficiální konsolidované znění.

(1) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.
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3.2 Každý zástupce vnitrostátního příslušného orgánu může být obvykle doprovázen jednou osobou. Pokud vnitro
státní příslušný orgán není národní centrální banka, platí tento odstavec pro zástupce, který má hlasovací právo. Tento
odstavec se uplatňuje i v případě, že se zasedání účastní náhradník, jak je stanoveno v článku 3.3.
3.3 Pokud se zástupce vnitrostátního příslušného orgánu, nebo pokud vnitrostátní příslušný orgán není národní
centrální banka, zástupce národní centrální banky nemůže zasedání zúčastnit, může písemně jmenovat svého náhrad
níka, aby se účastnil zasedání a případně na tomto zasedání hlasoval, není-li v písemném jmenování stanoveno jinak.
Toto písemné jmenování se včas před zahájením zasedání zasílá předsedovi.
3.4 V nepřítomnosti předsedy i místopředsedy Radě dohledu předsedá v první řadě člen Rady dohledu, který je ve
funkci člena nejdéle, a jsou-li dva nebo více členů ve funkci člena stejně dlouho, předsedá nejstarší z nich.
3.5 Na pozvání předsedy se zasedání může jako pozorovatel účastnit zástupce Evropské komise a/nebo zástupce
Evropského orgánu pro bankovnictví. Předseda pozve zástupce Komise a Evropského orgánu pro bankovnictví na zase
dání, pokud o pozvání požádají alespoň tři členové Rady dohledu. Považuje-li to za vhodné, může Rada dohledu na svá
zasedání za použití stejných pravidel přizvat rovněž další osoby.

Článek 4
Organizace zasedání Rady dohledu
4.1 Pro každé zasedání přijme Rada dohledu pořad jednání. Předběžný pořad jednání sestavuje předseda a zasílá se
spolu se souvisejícími dokumenty členům Rady dohledu nejméně pět pracovních dnů před příslušným zasedáním
s výjimkou mimořádných případů, kdy předseda jedná přiměřeně okolnostem. Na návrh předsedy nebo jiného člena
Rady dohledu může Rada dohledu rozhodnout o stažení některých bodů z předběžného pořadu jednání nebo o zařazení
některých bodů na předběžný pořad jednání. Pokud související dokumenty nebyly členům Rady dohledu zaslány včas, je
bod na žádost nejméně tří členů Rady dohledu s výjimkou mimořádných případů stažen z předběžného pořadu jednání.
4.2 Zápis z jednání Rady dohledu se předkládá jejím členům ke schválení na následujícím zasedání (nebo dříve
v písemném řízení, je-li to nezbytné) a podepisuje jej předseda.

Článek 5
Přístup k informacím
Všichni členové Rady dohledu mají stálý přístup k aktualizovaným informacím o institucích, které jsou považovány za
významné podle nařízení (EU) č. 1024/2013. Informace zpřístupněné členům Rady dohledu by měly zahrnovat klíčové
informace, které umožňují smysluplné pochopení těchto institucí. Rada dohledu může za tímto účelem přijmout interní
vzory pro sdílení informací.

Článek 6
Hlasování
6.1

Pro účely tohoto článku se zástupci orgánů zúčastněného členského státu společně považují za jednoho člena.

6.2 Nestanoví-li vnitrostátní příslušný orgán výslovně písemně jinak, vykonává hlasovací právo zástupce vnitrostát
ního příslušného orgánu nebo jeho náhradník v souladu s článkem 3.3.
6.3 Rada dohledu je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň dvou třetin svých členů s hlasovacím právem. Není-li
tato podmínka splněna, může předseda svolat mimořádné zasedání, na němž mohou členové Rady dohledu hlasovat bez
ohledu na uvedené kvórum.
6.4 Rada dohledu přistoupí k hlasování na žádost předsedy. Předseda rovněž zahájí hlasování na žádost tří členů Rady
dohledu.
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6.5 Nestanoví-li jinak nařízení (EU) č. 1024/2013, Rada dohledu rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů
s hlasovacím právem. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V případech uvede
ných v čl. 26 odst. 7 nařízení (EU) č. 1024/2013 se uplatňují pravidla hlasování vymezená v článku 13c jednacího řádu
Evropské centrální banky.
6.6 Předseda může dát podnět k tajnému hlasování, požádají-li o to alespoň tři členové Rady dohledu s hlasovacím
právem.
6.7 K hlasování může docházet i v písemném řízení, nemají-li proti tomu námitky alespoň tři členové Rady dohledu
s hlasovacím právem. V takovém případě bude tento bod zařazen na pořad jednání následujícího zasedání Rady dohledu.
Při písemném řízení musí mít každý člen Rady dohledu obvykle alespoň pět pracovních dnů na posouzení a zápis
o jednání musí být vyhotoven na následujícím zasedání Rady dohledu. Pokud člen Rady dohledu v písemném řízení
výslovně nehlasuje, má se za to, že souhlasí.

Článek 7
Mimořádné případy
7.1
V mimořádných případech předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda včas svolá zasedání Rady dohledu
za účelem přijetí nezbytných rozhodnutí, a to odchylně od článku 2.4 případně i prostřednictvím telekonference. Při
svolání tohoto zasedání předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda v pozvánce jednoznačně uvede, že odchylně
od článku 6.3 platí, že není-li dosaženo 50 % kvóra pro rozhodnutí v mimořádných případech, bude zasedání ukončeno
a okamžitě poté bude zahájeno mimořádné zasedání, na němž lze rozhodnutí přijímat bez ohledu na uvedené kvórum.
7.2
Rada dohledu může vymezit další interní pravidla pro přijímání rozhodnutí a jiných opatření v mimořádných
situacích.

Článek 8
Přenesení pravomocí
8.1
Rada dohledu může zmocnit předsedu nebo místopředsedu, 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 Rady dohledu, a opatření, kterými se provádí konečná rozhodnutí Rady dohledu.
8.2
Rada dohledu může rovněž požádat předsedu nebo místopředsedu, aby přijali i) konečné znění opatření, jak je
vymezeno v článku 8.1, pod podmínkou, že podstata takového opatření byla již v rámci diskuse určena, a/nebo ii)
konečná rozhodnutí, pokud se takové přenesení pravomocí týká omezených a jasně definovaných výkonných pravomocí,
jejichž výkon podléhá přísnému přezkoumání s ohledem na objektivní kritéria stanovená Radou guvernérů.
8.3
Přenesení pravomocí a rozhodnutí přijatá v souladu s články 8.1 a 8.2 se zaznamenávají v zápisu ze zasedání
Rady dohledu.

KAPITOLA II
ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Článek 9
Řídící výbor
V souladu s čl. 26 odst. 10 nařízení (EU) č. 1024/2013 se tímto zřizuje řídící výbor Rady dohledu.
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Článek 10
Mandát
10.1

Řídící výbor podporuje činnost Rady dohledu a odpovídá za přípravu zasedání Rady dohledu.

10.2 Řídící výbor plní své přípravné úkoly v zájmu Evropské unie jako celku a zcela transparentně spolupracuje
s Radou dohledu.

Článek 11
Složení a jmenování členů
11.1 Řídící výbor se skládá z osmi členů Rady dohledu: předsedy a místopředsedy Rady dohledu, jednoho zástupce
Evropské centrální banky (ECB) a pěti zástupců vnitrostátních příslušných orgánů.
11.2
seda.

Řídícímu výboru předsedá předseda Rady dohledu nebo v případě výjimečné nepřítomnosti předsedy místopřed

11.3 Rada dohledu jmenuje zástupce vnitrostátních příslušných orgánů při zachování spravedlivé rovnováhy a rotace
mezi vnitrostátními příslušnými orgány. Rada dohledu se řídí rotačním systémem, podle něhož jsou vnitrostátní
příslušné orgány zařazeny do čtyř skupin podle pořadí na základě celkových konsolidovaných bankovních aktiv přísluš
ného zúčastněného členského státu. Každá skupina musí mít alespoň jednoho člena v řídícím výboru. Rada dohledu
seskupení přezkoumává každoročně nebo vždy, když členský stát přijme euro nebo naváže úzkou spolupráci s ECB.
Rotace členů v rámci každé skupiny se řídí abecedním pořadím názvů zúčastněných členských států v národních jazy
cích. Zařazení vnitrostátních příslušných orgánů do skupin a přidělení křesel v řídícím výboru skupinám je vymezeno
v příloze.
11.4

Funkční období zástupců vnitrostátních příslušných orgánů jako členů řídícího výboru činí jeden rok.

11.5 Zástupce ECB v řídícím výboru jmenuje prezident ECB z řad čtyř zástupců ECB v Radě dohledu, přičemž stanoví
jejich funkční období.
11.6

Seznam členů řídícího výboru se pravidelně zveřejňuje a aktualizuje.

Článek 12
Zasedání řídícího výboru
12.1 Řídící výbor rozhoduje o dnech svého zasedání na návrh předsedy. Předseda může rovněž svolat zasedání,
kdykoli to považuje za nezbytné. Na žádost předsedy může být řídící výbor svolán i prostřednictvím telekonference,
pokud proti tomu nemají námitky alespoň dva členové řídícího výboru.
12.2 Pořad jednání jednotlivého zasedání řídícího výboru navrhuje předseda a schvaluje se na začátku zasedání řídí
cího výboru. Všichni členové řídícího výboru mohou předsedovi navrhovat záležitosti a dokumenty, které by měl řídící
výbor posoudit.
12.3 Pořad jednání jednotlivého zasedání řídícího výboru se všem členům Rady dohledu dá k dispozici před tímto
zasedáním. Zápis z jednání řídícího výboru se všem členům Rady dohledu dá k dispozici před následujícím zasedáním
Rady dohledu.
12.4 Na návrh předsedy může řídící výbor rozhodnout, že na celé jedno zasedání či jeho část pozve jednoho či více
dalších členů Rady dohledu. Jsou-li projednávány konkrétní otázky týkající se jednotlivé úvěrové instituce, je na zasedání
pozván zástupce vnitrostátního příslušného orgánu zúčastněného členského státu, v němž se tato úvěrová instituce
nachází.
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KAPITOLA III
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 13
Vstup v platnost
Tento jednací řád vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2014.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 31. března 2014.
Předsedkyně Rady dohledu
Danièle NOUY

PŘÍLOHA
ROTAČNÍ SYSTÉM

Pro účely článku 11.3 se na základě údajů k 31. prosinci 2014 uplatňuje tento rotační systém:
Skupina

Zúčastněný členský stát

Počet křesel v řídícím výboru

1

DE
FR

1

2

ES
IT
NL

1

3

BE
IE
EL
LU
AT
PT
FI

2

4

EE
CY
LV
LT
MT
SI
SK

1
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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 17. září 2014
o provedení zásady oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu Evropské centrální banky
(ECB/2014/39)
(2014/723/EU)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují
zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména
na čl. 25 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1024/2013 (dále jen „nařízení o jednotném mechanismu dohledu“) zřizuje jednotný mecha
nismus dohledu, který sestává z Evropské centrální banky a vnitrostátních příslušných orgánů zúčastněných člen
ských států.

(2)

Čl. 25 odst. 2 nařízení o jednotném mechanismu dohledu vyžaduje, aby ECB prováděla své úkoly v oblasti
dohledu, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů.
Úkoly ECB v oblasti dohledu by neměly zasahovat do jejích úkolů souvisejících s měnovou politikou ani by jimi
neměly být určovány. Tyto úkoly v oblasti dohledu by dále neměly zasahovat do úkolů ECB souvisejících s Evrop
skou radou pro systémová rizika (ESRB) ani do žádných jiných úkolů. ECB je povinna podávat Evropskému parla
mentu a Radě zprávy o tom, jak dodržuje toto ustanovení. Úkoly ECB v oblasti dohledu nemění probíhající sledo
vání solventnosti protistran pro operace měnové politiky. Zaměstnanci zapojení do plnění úkolů v oblasti
dohledu by kromě toho měli být organizačně odděleni od zaměstnanců plnících jiné úkoly svěřené ECB a měly
by se na ně vztahovat oddělené hierarchické linie.

(3)

Čl. 25 odst. 3 nařízení o jednotném mechanismu dohledu vyžaduje, ECB aby pro účely odstavců 1 a 2 přijala
a zveřejnila všechny nezbytné vnitřní předpisy včetně předpisů týkajících se služebního tajemství a výměny infor
mací mezi oběma funkčními oblastmi.

(4)

Podle čl. 25 odst. 4 nařízení o jednotném mechanismu dohledu musí ECB zajistit, aby Rada guvernérů při výkonu
své činnosti plně rozlišovala, zda jde o funkce týkající se měnové politiky, nebo funkce v oblasti dohledu. Součástí
tohoto rozlišení jsou striktně oddělená zasedání a pořady jednání.

(5)

S cílem zajistit oddělení úkolů týkajících se měnové politiky od úkolů v oblasti dohledu čl. 25 odst. 5 nařízení
o jednotném mechanismu dohledu vyžaduje, aby ECB vytvořila mediační komisi, která odpovídá za řešení rozdílů
v postojích příslušných orgánů dotčených zúčastněných členských států, pokud jde o námitku Rady guvernérů
k návrhu rozhodnutí Rady dohledu. Komise se bude skládat z jednoho člena z každého zúčastněného členského
státu, kterého každý členský stát vybere z členů Rady guvernérů a Rady dohledu. Rozhoduje prostou většinou,
přičemž každý člen má jeden hlas. ECB je povinna přijmout a zveřejnit nařízení, kterým zřídí mediační komisi
a stanoví její jednací řád; ECB v této souvislosti přijala nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 673/2014
(ECB/2014/26) (2).

(6)

S cílem přizpůsobit vnitřní organizaci ECB a jejích rozhodovacích orgánů novým požadavkům vyplývajícím z naří
zení o jednotném mechanismu dohledu a vyjasnit vzájemné vztahy orgánů zapojených do procesu přípravy a přijí
mání rozhodnutí v oblasti dohledu byl změněn jednací řád ECB (3).

(1) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 673/2014 ze dne 2. června 2014 o zřízení mediační komise a o jejím jednacím řádu
(ECB/2014/26) (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 72).
(3) Rozhodnutí ECB/2014/1 ze dne 22. ledna 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád Evropské
centrální banky (Úř. věst. L 95, 29.3.2014, s. 56).
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(7)

Články 13 g až 13j jednacího řádu ECB upravují podrobnosti týkající se přijímání rozhodnutí Radou guvernérů,
pokud jde o záležitosti související s nařízením o jednotném mechanismu dohledu. Článek 13 g se týká přijímání
rozhodnutí pro účely plnění úkolů uvedených v článku 4 nařízení o jednotném mechanismu dohledu a článek 13h
se týká přijímání rozhodnutí pro účely plnění úkolů uvedených v článku 5 nařízení o jednotném mechanismu
dohledu, čímž se provádí požadavky stanovené v čl. 26 odst. 8 nařízení o jednotném mechanismu dohledu.

(8)

Podle článku 13k jednacího řádu ECB je ECB povinna provádět své úkoly v oblasti dohledu, aniž jsou dotčeny její
úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů. V této souvislosti je ECB povinna
přijmout veškerá opatření, která jsou nezbytná k zajištění toho, aby funkce měnové politiky a funkce dohledu
byly odděleny. Oddělení funkce měnové politiky a funkce dohledu by zároveň nemělo bránit tomu, aby si tyto
dvě funkční oblasti vyměňovaly informace nezbytné pro splnění úkolů ECB a Evropského systému centrálních
bank (ESCB).

(9)

Článek 13 l jednacího řádu ECB stanoví, že zasedání Rady guvernérů týkající se úkolů v oblasti dohledu se musí
konat odděleně od pravidelných zasedání Rady guvernérů a musí mít samostatný pořad jednání.

(10)

V souladu s článkem 13 m jednacího řádu ECB, který se týká vnitřní struktury ECB v souvislosti s úkoly v oblasti
dohledu, zahrnuje pravomoc Výkonné rady ve vztahu k vnitřní struktuře a zaměstnancům ECB úkoly v oblasti
dohledu. Výkonná rada má k této vnitřní struktuře konzultovat předsedu a místopředsedu Rady dohledu. Rada
dohledu může po dohodě s Výkonnou radou zřizovat a rušit dočasné dílčí struktury, kterými jsou například
pracovní skupiny nebo skupiny pro plnění určitého úkolu. Tyto dočasné dílčí struktury napomáhají při plnění
úkolů v oblasti dohledu a podléhají Radě dohledu. Článek 13 m upravuje jmenování tajemníka Rady dohledu
a řídícího výboru prezidentem ECB po konzultaci s předsedou Rady dohledu. Při přípravě zasedání Rady guver
nérů, pokud se týká úkolů v oblasti dohledu, má tajemník postupovat v součinnosti s tajemníkem Rady guvernérů
a odpovídá za pořízení zápisu z těchto jednání.

(11)

V 66. bodu odůvodnění nařízení o jednotném mechanismu dohledu se uvádí, že organizační oddělení zaměst
nanců by se mělo týkat všech útvarů potřebných pro účely nezávislé měnové politiky a mělo by zajišťovat, aby
bylo plnění úkolů v oblasti dohledu podřízeno demokratické odpovědnosti a dohledu podle nařízení o jednotném
mechanismu dohledu. Zaměstnanci zapojení do plnění úkolů v oblasti dohledu podléhají předsedovi Rady
dohledu. V této souvislosti ECB v zájmu splnění požadavků obsažených v čl. 25 odst. 2 nařízení o jednotném
mechanismu dohledu (4 ) zavedla strukturu čtyř generálních ředitelství pro výkon úkolů v oblasti dohledu a sekreta
riát Rady dohledu, které funkčně podléhají předsedovi a místopředsedovi Rady dohledu. ECB dále určila několik
organizačních složek, které mají jakožto sdílené služby podporovat funkci měnové politiky i funkci dohledu,
pokud taková podpora nepovede ke střetu zájmů mezi cíli ECB v oblasti dohledu a cíli měnové politiky. V rámci
několika organizačních složek poskytujících sdílené služby byla zřízena oddělení, která se soustředí na úkoly
v oblasti dohledu.

(12)

Článek 37 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky ukládá členům řídicích
orgánů a zaměstnanců ECB a národních centrálních bank povinnost zachovávat služební tajemství. V 74. bodu o
důvodnění nařízení o jednotném mechanismu dohledu se uvádí, že Rada dohledu, řídící výbor a zaměstnanci ECB
vykonávající povinnosti dohledu by měli podléhat odpovídajícím požadavkům na zachování služebního tajemství.
Na základě článku 27 nařízení o jednotném mechanismu dohledu se povinnost zachovávat služební tajemství
vztahuje i na členy Rady dohledu a zaměstnance vyslané zúčastněnými členskými státy vykonávající povinnosti
dohledu.

(13)

Výměna informací mezi funkcí měnové politiky a funkcí dohledu ECB by měla být organizována při důsledném
dodržení omezení stanovených právem Unie (5 ) s ohledem na zásadu oddělení. Uplatní se povinnosti týkající se

(4 ) Viz též bod odůvodnění O interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických
podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad plněním úkolů, které jsou Evropské centrální bance svěřeny v rámci
jednotného mechanismu dohledu (2013/694/EU) (Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 1), a bod odůvodnění G memoranda o porozumění
mezi Radou Evropské unie a Evropskou centrální bankou ohledně spolupráce ve věci postupů týkajících se jednotného mechanismu
dohledu.
(5 ) Viz bod odůvodnění H interinstitucionální dohody. V souladu se 74. bodem odůvodnění nařízení o jednotném mechanismu dohledu by
požadavky týkající se výměny informací se zaměstnanci, kteří nejsou zapojeni do činností dohledu, neměly ECB bránit ve výměně infor
mací v mezích a za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech Unie, mimo jiné s Komisí pro účely plnění úkolů vyplývají
cích z článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie a z právních předpisů Unie o posíleném hospodářském a rozpočtovém
dohledu.
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ochrany důvěrných informací stanovené v příslušných právních přepisech, jako je nařízení Rady (ES)
č. 2533/98 (6) týkající se shromažďování důvěrných statistických údajů, a ustanovení směrnice Evropského parla
mentu a Rady 2013/36/EU (7) týkající se výměny informací z oblasti dohledu. Za podmínek stanovených tímto
rozhodnutím se zásada oddělení vztahuje na výměnu důvěrných informací ze strany funkce měnové politiky ve
prospěch funkce dohledu a naopak.
(14)

Podle 65. bodu odůvodnění je ECB odpovědná za provádění měnové politiky s cílem udržovat cenovou stabilitu
v souladu s čl. 127 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Cílem jejích úkolů v oblasti dohledu je chránit
bezpečnost a odolnost úvěrových institucí a stabilitu finančního systému. Měly by proto být vykonávány zcela
odděleně od měnové politiky, aby se zabránilo střetu zájmů a zajistilo, že každá z těchto funkcí bude vykonávána
v souladu se svým příslušným cílem. Účinné oddělení funkce měnové politiky a funkce dohledu by však zároveň
nemělo bránit tomu, aby se tam, kde je to možné a vhodné, využily veškeré výhody, které lze předpokládat
v důsledku spojení těchto dvou funkcí v rámci téže instituce, včetně využití rozsáhlých odborných znalostí ECB
o makroekonomických záležitostech a záležitostech finanční stability a omezení duplicitní práce při shromažďo
vání informací. Z tohoto důvodu je nezbytné zavést mechanismy, které umožní odpovídající tok údajů a jiných
důvěrných informací mezi těmito dvěma funkcemi,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Oblast působnosti a cíle
1.
Toto rozhodnutí stanoví opatření, která splňují požadavek na oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu
(společně dále jen „funkce“ nebo „funkční oblasti“), zejména pokud jde o služební tajemství a výměnu informací mezi
těmito dvěma funkcemi.
2.
ECB provádí své úkoly v oblasti dohledu, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od
těchto a všech ostatních úkolů. Úkoly ECB v oblasti dohledu nezasahují do jejích úkolů souvisejících s měnovou poli
tikou ani jimi nejsou určovány. Úkoly ECB v oblasti dohledu kromě toho nezasahují do jejích úkolů souvisejících s ESRB
ani do žádných jiných úkolů. Úkoly ECB v oblasti dohledu a průběžné sledování finančního zdraví a solventnosti proti
stran operací měnové politiky Eurosystému jsou formulovány tak, aby nebyl narušen účel žádné z těchto funkcí.
3.
ECB zajistí, aby Rada guvernérů při výkonu své činnosti plně rozlišovala, zda jde o funkce týkající se měnové poli
tiky, nebo funkce v oblasti dohledu. Součástí tohoto rozlišení jsou striktně oddělená zasedání a pořady jednání.

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
1) „důvěrnými informacemi“ informace, které jsou označeny jako ECB-CONFIDENTIAL „nebo“ ECB-SECRET podle režimu
utajování informací ECB; jiné důvěrné informace včetně informací, na něž se vztahují právní předpisy na ochranu
údajů nebo služební tajemství, které vznikly v ECB nebo byly ECB předány jinými subjekty nebo osobami; jakékoli
důvěrné informace, na něž se vztahují pravidla o zachovávání profesního tajemství stanovená směrnicí 2013/36/EU,
jakož i důvěrné statistické informace podle nařízení (ES) č. 2533/98;
2) „potřebou přístupu k informacím“ potřeba mít přístup k důvěrným informacím, které jsou nezbytné k plnění funkcí
či úkolů ECB stanovených právními předpisy, přičemž v případě informací označených jako „ECB-CONFIDENTIAL“
musí být tato potřeba dostatečně široká na to, aby bylo zaměstnancům umožněno získat informace týkající se jejich
úkolů a s minimální časovou prodlevou převzít úkoly od kolegů;
(6) Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou
(Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8).
(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřet
nostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES
a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
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3) „nezpracovanými údaji“ údaje předané zpravodajskými jednotkami po statistickém zpracování a ověření, nebo údaje
vytvořené ECB prostřednictvím výkonu jejích funkcí;
4) „režimem utajování informací ECB“ režim uplatňovaný v ECB, který vymezuje způsob utajování a ochrany důvěrných
informací ECB a nakládání s nimi.

Článek 3
Organizační oddělení
1.

Při výkonu svých funkcí v oblasti dohledu a měnové politiky uplatňuje ECB autonomní rozhodovací postupy.

2.
Všechny pracovní útvary ECB řídí Výkonná rada. Pravomoc Výkonné rady ve vztahu k vnitřní struktuře ECB
a zaměstnancům ECB zahrnuje úkoly v oblasti dohledu. Výkonná rada k této vnitřní struktuře konzultuje předsedu
a místopředsedu Rady dohledu.
3.
Zaměstnanci zapojení do plnění úkolů v oblasti dohledu jsou organizačně odděleni od zaměstnanců plnících jiné
úkoly svěřené ECB. Zaměstnanci zapojení do plnění úkolů v oblasti dohledu podléhají v organizačních, personálních
a administrativních záležitostech Výkonné radě, funkčně jsou však podřízeni předsedovi a místopředsedovi Rady dohledu
s výhradou výjimky uvedené v odstavci 4.
4.
S cílem zajistit, aby nedocházelo k duplikaci podpůrných činností, může ECB zřídit sdílené služby podporující
funkci měnové politiky i funkci dohledu, což pomůže zabezpečit účinné a efektivní poskytování služeb. Na tyto služby
se nevztahuje článek 6, pokud jde o výměnu informací mezi nimi a příslušnými funkčními oblastmi.

Článek 4
Služební tajemství
1.
Členové Rady dohledu, řídícího výboru a všech dílčích struktur zřízených Radou dohledu, zaměstnanci ECB
a zaměstnanci vyslaní zúčastněnými členskými státy vykonávající povinnosti dohledu jsou povinni i po ukončení výkonu
svých povinností zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou předmětem služebního tajemství.
2.
Osoby mající přístup k údajům, na něž se vztahují právní předpisy Unie ukládající povinnost mlčenlivosti, podlé
hají těmto předpisům.
3.
ECB prostřednictvím smluvních ujednání zajistí, aby osoby, jež přímo či nepřímo, trvale či příležitostně poskytují
jakékoli služby související s výkonem povinností dohledu, byly vázány rovnocennými požadavky na zachovávání služeb
ního tajemství.
4.
Pravidla týkající se profesního tajemství obsažená ve směrnici 2013/36/EU se vztahují na osoby uvedené v odstav
cích 1 až 3. Důvěrné informace, které tyto osoby získají při výkonu svých povinností, mohou sdělit pouze v souhrnné
nebo obecné podobě, z níž nelze určit totožnost jednotlivých úvěrových institucí, aniž jsou dotčeny případy stanovené
trestním právem.
5.
Byl-li však na úvěrovou instituci vyhlášen konkurs nebo nařízena likvidace, lze v občanském soudním řízení sdělit
důvěrné informace, které se nedotýkají třetích osob účastnících se pokusu o záchranu úvěrové instituce.
6.
Tento článek nebrání tomu, aby si funkce dohledu ECB v souladu s platnými právními předpisy Unie vyměňovala
informace s jinými orgány Unie či s vnitrostátními orgány. Na informace, které jsou předmětem této výměny, se vztahují
odstavce 1 až 5.
7.
Režim utajování informací ECB se na členy Rady dohledu z řad ECB, zaměstnance ECB a zaměstnance vyslané
zúčastněnými členskými státy vykonávající povinnosti dohledu vztahuje i po ukončení jejich povinností.
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Článek 5
Všeobecné zásady pro přístup k informacím mezi funkčními oblastmi a utajení
1.
Aniž je dotčen článek 4, mohou si funkční oblasti vyměňovat informace, pokud je to dovoleno příslušnými práv
ními předpisy Unie.
2.
Informace, s výjimkou nezpracovaných údajů, klasifikuje v souladu s režimem utajování informací ECB ta funkční
oblast ECB, která dané informace vlastní. Nezpracované údaje se klasifikují odděleně. Výměna důvěrných informací mezi
oběma funkčními oblastmi podléhá za tím účelem vymezeným pravidlům řízení a procesním pravidlům a je podmíněna
potřebou přístupu k informacím, kterou doloží funkční oblast ECB žádající o přístup k nim.
3.
Není-li v tomto rozhodnutí stanoveno jinak, rozhoduje o přístupu funkce dohledu nebo měnové politiky
k důvěrným informacím příslušné druhé funkční oblasti ta funkční oblast ECB, která dané informace vlastní, v souladu
s režimem utajování informací ECB. V případě sporu mezi funkčními oblastmi ECB ohledně přístupu k důvěrným infor
macím rozhodne o přístupu k důvěrným informacím Výkonná rada při dodržení zásady oddělení. Musí být zajištěna
jednotnost rozhodnutí týkajících se přístupových práv a náležitá evidence těchto rozhodnutí.

Článek 6
Výměna důvěrných informací mezi funkčními oblastmi
1.
Nestanoví-li právní předpisy Unie jinak, funkční oblast ECB na žádost zpřístupní příslušné druhé funkční oblasti
ECB důvěrné informace ve formě neanonymizovaných údajů společného výkaznictví (COREP) a finančního výkaznictví
(FINREP) (8), jakož i jiné nezpracované údaje na základě potřeby přístupu k informacím a se souhlasem Výkonné rady.
Nestanoví-li právní předpisy Unie jinak, funkce dohledu ECB na žádost zpřístupní funkci měnové politiky ECB důvěrné
informace ve formě anonymizovaných údajů COREP a FINREP na základě potřeby přístupu k informacím.
2.
Funkční oblast ECB nezpřístupní příslušné druhé funkční oblasti důvěrné informace obsahující hodnocení nebo
strategická doporučení, s výjimkou případů, kdy o to příslušná druhá funkce požádala na základě potřeby přístupu
k informacím, přičemž musí být zajištěno, že každá funkce bude vykonávána v souladu s příslušnými cíli, a Výkonná
rada takové zpřístupnění výslovně schválila.
Funkční oblast ECB může na žádost zpřístupnit příslušné druhé funkční oblasti důvěrné souhrnné informace, které neob
sahují individuální bankovní údaje ani citlivé informace týkající se přípravy rozhodnutí, na základě potřeby přístupu
k informacím, přičemž musí být zajištěno, že každá funkce bude vykonávána v souladu s příslušnými cíli.
3.
Analýzu důvěrných informací přijatých na základě tohoto článku provádí nezávisle funkční oblast, která tyto infor
mace přijala, v souladu se svými cíli. Veškerá následná rozhodnutí se přijímají výlučně na tomto základě.

Článek 7
Výměna důvěrných informací zahrnujících osobní údaje
Výměna informací zahrnujících osobní údaje podléhá platným právním předpisům Unie o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Článek 8
Výměna důvěrných informací v naléhavých situacích
Aniž je dotčen článek 6, je funkční oblast ECB v naléhavých situacích ve smyslu článku 114 směrnice 2013/36/EU
povinna bezodkladně sdělit důvěrné informace příslušné druhé funkční oblasti ECB, pokud je předmětná informace
významná pro výkon jejích úkolů s ohledem na konkrétní naléhavou situaci.
(8) Viz prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde
o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191,
28.6.2014, s. 1).
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Článek 9
Závěrečné ustanovení
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. září 2014.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

PŘÍLOHA
VÝŇATEK Z REŽIMU UTAJOVÁNÍ INFORMACÍ ECB

Každému dokumentu, který ECB vytvoří, musí být přidělen jeden z pěti stupňů utajení uvedených níže.
S dokumenty přijatými od stran mimo ECB se nakládá podle stupně utajení vyznačeného na příslušném dokumentu.
Pokud dokument není označen stupněm utajení nebo stupeň utajení je příjemcem vyhodnocen jako příliš nízký, musí
být tento dokument znovu označen, přičemž odpovídající stupeň utajení ECB musí být jasně vyznačen alespoň na první
straně dokumentu. Stupeň utajení lze snížit pouze s písemným souhlasem organizace, která je původcem dokumentu.
Níže je uvedeno pět stupňů utajení dokumentů ECB včetně odpovídajících přístupových práv.
ECB-SECRET:

Přístup v rámci ECB omezen na osoby, které mají nezbytně nutnou potřebu přístupu k infor
macím, schválenou vyšším řídícím pracovníkem ECB z organizační složky, která je původcem,
nebo výše.

ECB-CONFIDENTIAL: Přístup v rámci ECB omezen na osoby, které mají potřebu přístupu k informacím, jež je dosta
tečně široká na to, aby bylo zaměstnancům umožněno získat informace týkající se jejich úkolů
a s minimální časovou prodlevou převzít úkoly od kolegů.
ECB-RESTRICTED:

Lze zpřístupnit zaměstnancům ECB a případně zaměstnancům ESCB s oprávněným zájmem.

ECB-UNRESTRICTED: Lze zpřístupnit všem zaměstnancům ECB a případně zaměstnancům ESCB.
ECB-PUBLIC:

Lze zpřístupnit obecné veřejnosti.
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