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§ 1a

20)
21)

Česká národní banka je součástí Evropského
systému centrálních bank podle Smlouvy o fungování
Evropské unie20) a podle Protokolu o statutu
Evropského systému centrálních bank a Evropské
centrální banky (dále jen „Statut“) 21) a podílí se na
plnění cílů a úkolů Evropského systému centrálních
bank.

Ustanovení
(čl.,
odst.,
písm.,
bod.,
apod.)

Obsah

12010E282

čl. 282
odst. 1

Evropská centrální banka a národní centrální
banky tvoří Evropský systém centrálních bank
(ESCB). Evropská centrální banka a národní
centrální banky členských států, jejichž měnou je
euro, tvoří Eurosystém a řídí měnovou politiku
Unie.

12010E/PRO/04

čl. 1

Evropský systém centrálních bank
V souladu s článkem 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.

Čl. 282 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění),
Čl. 1 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
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§2
odst.1

§6
odst. 10

22)

Hlavním cílem České národní banky je péče
o cenovou stabilitu. Česká národní banka dále pečuje
o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního
systému v České republice. Pokud tím není dotčen její
hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou
hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému
hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky
v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů
Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu
se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

Člen bankovní rady může být z funkce
odvolán pouze tehdy, přestal-li splňovat podmínky
požadované k jejímu výkonu nebo dopustil-li
se vážného pochybení 22). Rozhodnutí o odvolání

12010E127

čl. 127
odst. 1

Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou
stabilitu. Aniž je dotčen cíl cenové stability,
podporuje ESCB obecné hospodářské politiky ve
Společenství se záměrem přispět k dosažení cílů
Společenství, jak jsou vymezeny v článku 2.
ESCB jedná ve shodě se zásadami stanovenými
v článku 4 a v souladu se zásadou otevřeného
tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž
podporuje efektivní umisťování zdrojů.

12010E/PRO/04

čl. 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.

12010E/PRO/04

Statuty národních centrálních bank stanoví
čl. 14
zejména, že funkční období guvernéra národní
odst. 14.2. centrální banky trvá nejméně pět let.

Čl. 14 odst. 2. Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
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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
této smlouvy nebo některé právní normy vydané
k jejímu 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.

guvernéra se doručuje rovněž Radě guvernérů
Evropské centrální banky.

§9
odst. 1

23)

Česká národní banka, bankovní rada ani
žádný člen bankovní rady nesmějí při výkonu
pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim
Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování
Evropské unie a Statutem a při výkonu dalších
činností vyžadovat ani přijímat pokyny od prezidenta
republiky, Parlamentu, vlády a jiných orgánů České
republiky, dále od orgánů, institucí nebo jiných
subjektů Evropské unie, od vlád členských států
Evropské unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu 23).

12010E130

čl. 130

Při výkonu pravomocí a plnění úkolů
a povinností
svěřených
jim
Smlouvami
a Statutem ESCB a ECB nesmějí Evropská
centrální banka, žádná národní centrální banka
ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů
vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů,
institucí nebo jiných subjektů Unie, od žádné
vlády členského státu ani od jakéhokoli jiného
subjektu. Orgány, instituce nebo jiné subjekty
Unie a vlády členských států se zavazují
zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat
členy rozhodovacích orgánů Evropské centrální
banky či národních centrálních bank při plnění
jejich úkolů.

Čl. 130 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění).
Čl. 7 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
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§ 34a
odst. 1

27)
28)

Česká národní banka v souladu se Smlouvou
o fungování Evropské unie 27) a ji provádějícím přímo
použitelným předpisem Evropské unie 28) nesmí
poskytovat možnost přečerpání zůstatku bankovních
účtů nebo jakýkoli jiný typ úvěru orgánům,
institucím nebo jiným subjektům Evropské unie,
ústředním vládám, regionálním nebo místním
orgánům nebo jiným veřejnoprávním orgánům,

12010E/PRO/04

čl. 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 povinností 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.

12010E123

čl. 123
odst. 1

Evropské centrální bance nebo centrálním
bankám členských států (dále jen "národní
centrální banky") se zakazuje poskytovat
možnost přečerpání zůstatku bankovních účtů
nebo jakýkoli jiný typ úvěru orgánům, institucím
nebo jiným subjektům Unie, ústředním vládám,
regionálním nebo místním orgánům nebo jiným
veřejnoprávním orgánům, jiným veřejnoprávním
subjektům nebo veřejným podnikům členských

Čl. 123 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění).
Nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b
Smlouvy.
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jiným veřejnoprávním subjektům nebo veřejným
podnikům 29) členských států Evropské unie; rovněž je
zakázán přímý nákup jejich dluhových nástrojů
Českou národní bankou.

států; rovněž je zakázán přímý nákup jejich
dluhových nástrojů Evropskou centrální bankou
nebo národními centrálními bankami.
12010E/PRO/04

31993R3603

29)

čl. 21
odst. 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 centrálním bankám je rovněž zakázán
národním přímý nákup jejich dluhových cenných
nástrojů.

čl. 1
1. Pro účely článku 104 Smlouvy se:
a) "přečerpáním zůstatku bankovních účtů"
rozumí
jakékoliv
poskytnutí
prostředků
veřejnému sektoru, jež se v účetnictví zanese
nebo může zanést jako záporné saldo;
b) "jiným typem úvěru" rozumí:
i) jakákoliv pohledávka vůči veřejnému sektoru
existující k 1. lednu 1994, s výjimkou pohledávek
s pevnou dobou splatnosti nabytých před tímto
dnem;
ii) jakékoliv financování závazků veřejného
sektoru vůči třetím osobám;

Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 3603/93.
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čl. 2

iii) aniž je dotčen čl. 104 odst. 2 Smlouvy,
jakákoliv operace s veřejným sektorem, jež vede
nebo může vést ke vzniku pohledávky vůči
němu.
2. Za "dluhové nástroje" ve smyslu článku 104
Smlouvy se nepovažují: cenné papíry získané
od veřejného sektoru k zajištění přeměny v cenné
papíry s pevnou dobou splatnosti obchodovatelné
za tržních podmínek:
- pohledávek s pevnou dobou splatnosti nabytých
před
1.
lednem
1994,
které
nejsou
obchodovatelné za tržních podmínek, nenastáváli splatnost těchto cenných papírů později
než splatnost uvedených pohledávek;
- částek z úvěrové strategie "Ways and Means",
kterými disponuje vláda Spojeného království
u Bank of England, do případného dne přechodu
Spojeného království do třetí etapy hospodářské
a měnové unie.
1. Ve druhé etapě hospodářské a měnové unie se
odkupy obchodovatelných dluhových nástrojů
vydaných veřejným sektorem jednoho členského
státu národní centrální bankou jiného členského
státu nepovažují za přímé nákupy ve smyslu
článku 104 Smlouvy, pokud se tyto nákupy
uskutečňují pouze za účelem správy devizových
rezerv.
2. Ve třetí etapě hospodářské a měnové unie
se následující nákupy uskutečňované pouze
za účelem správy devizových rezerv nepovažují
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čl. 3

čl. 4

čl. 5

za přímé nákupy ve smyslu článku 104 Smlouvy:
- nákup obchodovatelných dluhových nástrojů
veřejného sektoru některého členského státu
uskutečněný národní centrální bankou jiného
členského státu, který se neúčastní třetí etapy
hospodářské a měnové unie, od tohoto sektoru,
- odkup obchodovatelných dluhových nástrojů
veřejného sektoru některého členského státu,
který se neúčastní třetí etapy hospodářské
a měnové unie, uskutečněný Evropskou centrální
bankou nebo národní centrální bankou členského
státu, který se účastní třetí etapy, od tohoto
sektoru.
Pro účely tohoto nařízení se "veřejným sektorem"
rozumějí orgány nebo instituce Společenství,
ústřední vlády, regionální nebo místní orgány
nebo
jiné
veřejnoprávní
orgány,
jiné
veřejnoprávní subjekty nebo veřejné podniky
členských států.
"Národními centrálními bankami" se rozumějí
centrální banky členských států a Lucemburský
měnový institut.
Vnitrodenní úvěry poskytované Evropskou
centrální bankou nebo národními centrálními
bankami veřejnému sektoru se nepovažují za
úvěry ve smyslu článku 104 Smlouvy, pokud
jsou omezeny na příslušný den a nelze je
prodlužovat.
Pokud Evropská centrální banka nebo národní
centrální banky obdrží od veřejného sektoru
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čl. 6

čl. 7

čl. 8

k inkasu šeky vystavené třetími osobami a připíší
je na účet veřejného sektoru předtím, než byly
odepsány z účtu banky, na kterou je šek
vystaven, nepovažuje se tato operace za úvěr ve
smyslu článku 104 Smlouvy, uběhla-li od přijetí
šeku stanovená lhůta, jež odpovídá obvyklé lhůtě
pro inkaso šeků centrální bankou příslušného
členského státu, za podmínky, že případné
prodlení mezi přijetím šeku a jeho zúčtováním je
výjimečné, že jde o malou částku a že se v krátké
době vyrovná.
Drží-li Evropská centrální banka nebo národní
centrální banky mince vydané veřejným sektorem
na jeho vlastní účet, nepovažuje se to za úvěr
ve smyslu článku 104 Smlouvy, je-li hodnota
těchto mincí nižší než 10 % mincí v oběhu.
Do 31. prosince 1996 platí pro Německo hodnota
15 %.
Financují-li Evropská centrální banka nebo
národní centrální banky závazky veřejného
sektoru vůči Mezinárodnímu měnovému fondu
nebo závazky, které vyplývají z uskutečňování
střednědobé finanční pomoci zřízené nařízením
(EHS) č. 1969/88 [4], nepovažuje se to za úvěr
ve smyslu článku 104 Smlouvy.
1. Pro účely článku 104 a čl. 104b odst. 1
Smlouvy se "veřejným podnikem" rozumí každý
podnik, ve kterém mohou stát nebo jiné územní
samosprávné celky přímo nebo nepřímo
vykonávat rozhodující vliv vlastnictvím takového
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podniku, svou finanční účastí v něm nebo
pravidly, jimiž je řízen.
Má se za to, že stát nebo jiné územní
samosprávné celky mají rozhodující vliv, pokud
ve vztahu k určitému podniku přímo či nepřímo:
a) drží většinu upsaného základního kapitálu
takového podniku;
b) kontrolují většinu hlasů připadajících na
společenské podíly vydané takovým podnikem
nebo
c) mohou jmenovat více než polovinu členů
správního, řídícího nebo dozorčího orgánu
takového podniku.
2. Pro účely článku 104 a čl. 104b odst. 1
Smlouvy netvoří Evropská centrální banka
a národní centrální banky součást veřejného
sektoru.
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§ 34a
odst. 2

Odstavec 1 se nepoužije v případě bank, poboček
zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev
ve veřejném vlastnictví, kterým Česká národní banka
v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků
poskytuje stejné zacházení jako bankám, pobočkám
zahraničních bank a spořitelním a úvěrním
družstvům v soukromém vlastnictví27).

12010E123

12010E/PRO/04

§ 41
Česká národní banka je oprávněna vyžadovat 31998R2533
odst. 1
podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů
písm. b) a k zabezpečení svých úkolů potřebné informace
odstavec a podklady ve formě statistických výkazů a výkazů

čl. 123
odst. 2

Odstavec 1 se nepoužije na úvěrové instituce
ve veřejném vlastnictví, kterým národní centrální
banky a Evropská centrální banka v souvislosti
s poskytováním peněžních prostředků centrálními
bankami poskytují stejné zacházení jako
soukromým úvěrovým institucím.

čl. 21
odst. 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.

čl. 4

Povinnosti členských států
Členské státy si samy řídí organizaci v oblasti
statistiky a plně spolupracují s ESCB, aby
zajistily plnění povinností vyplývajících z článku
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3

5 statutu.

pro účely dohledu, doplňkových informací
nebo hlášení (dále jen „výkaz“) od vykazujících osob,
kterými jsou
b) jiné osoby podnikající na území České republiky,
které náleží do sektoru finančních institucí podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího systém národních a regionálních
účtů v Evropské unii 30)
Vykazující osoby jsou povinny vypracovat
a předkládat České národní bance výkazy, jejichž
obsah, formu, lhůty a způsob sestavování
a předkládání pro jednotlivé okruhy vykazujících
osob stanoví Česká národní banka vyhláškou.

§ 41
odst. 4

30)

Pokud předložené výkazy neodpovídají požadavkům
stanoveným podle odstavce 3 nebo pokud vzniknou
důvodné
pochybnosti
o
jejich
správnosti
nebo úplnosti, je Česká národní banka oprávněna
požadovat opravu, upřesnění nebo vysvětlení.

31998R2533

čl. 6

Právo na ověřování a nucené shromažďování
statistických informací
1. Je-li zpravodajská jednotka, která je
rezidentem některého zúčastněného členského
státu, podle čl. 7 odst. 2 podezřelá z porušení
statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB,
mají ECB a, v souladu s článkem 5.2 statutu,
národní centrální banka dotčeného zúčastněného
členského státu právo ověřovat správnost
a kvalitu statistických informací a provádět jejich
nucené shromažďování. Jsou-li však dotyčné
statistické informace nezbytné k prokázání

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve společenství, v
platném znění.
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splnění povinnosti minimálních rezerv, mělo by
být ověření provedeno podle článku 6 nařízení
Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998
o uplatňování minimálních rezerv Evropskou
centrální bankou. Právo ověřovat statistické
informace nebo provádět jejich nucené
shromažďování sestává z práva
a) vyžadovat předložení dokumentů;
b) kontrolovat účetní knihy a záznamy
zpravodajských jednotek;
c) pořizovat si opisy nebo výpisy z účetních knih
a záznamů;
d) požadovat písemná nebo ústní vysvětlení.
2. ECB nebo příslušná národní centrální banka
písemně oznámí zpravodajské jednotce své
rozhodnutí ověřit statistické informace nebo je
nuceně shromáždit a upřesní lhůtu pro vyhovění
tomuto požadavku, sankce pro případ nedodržení
a právo na přezkum. ECB a dotčená národní
centrální banka se navzájem informují
o žádostech o ověření.
3. Při ověřování a nuceném shromažďování
statistických informací se uplatňují postupy
obvyklé v daném státě. Náklady na tyto postupy
nese dotčená zpravodajská jednotka, jestliže
se zjistí, že tato jednotka porušila statistickou
zpravodajskou povinnost.
4. ECB může přijmout nařízení upravující
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podmínky, za kterých lze uplatnit právo ověřit
statistické informace nebo provést jejich nucené
shromažďování.
5. Vnitrostátní orgány zúčastněných členských
států poskytnou ECB a národním centrálním
bankám při výkonu pravomocí podle tohoto
článku nezbytnou součinnost v rámci svých
pravomocí.
6. Jestliže zpravodajská jednotka odmítá
ověřování
nebo
nucené
shromažďování
požadovaných statistických informací nebo
se jim brání, poskytne zúčastněný členský stát,
v němž se nacházejí obchodní prostory
zpravodajské jednotky, nezbytnou pomoc včetně
zajištění přístupu ECB nebo národní centrální
banky do prostor zpravodajské jednotky,
aby mohla být uplatněna práva uvedená
v odstavci 1.
§ 42
odst. 1

31)

Česká národní banka k zajištění úkolů stanovených
přímo použitelnými předpisy Evropské unie 31)
a) zajišťuje statistické výkaznictví včetně získávání
a shromažďování údajů pro statistické účely,
b) zpracovává a vytváří statistické informace

12010E/PRO/04

čl. 5

Shromažďování statistických informací
5.1 Pro zajištění úkolů, kterými je pověřen
ESCB, shromažďuje ECB ve spolupráci
s národními centrálními bankami nezbytné

Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, ve
znění nařízení Rady (ES) č. 951/2009.
Nařízení Rady (ES) č. 2223/96.
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a sestavuje, vede a uveřejňuje statistiky,
c) podílí se na tvorbě statistik Evropského systému
centrálních bank a Evropské centrální banky 32)
a přispívá k sestavování statistik Evropské unie 33).

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
organizacemi.
5.2 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

32)

Například nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí
(přepracované znění) (ECB/2008/32), ve znění nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 883/2011, nařízení Evropské centrální banky
(ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry
vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2001/18), v platném znění, nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007
ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8), nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009
ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí
(ECB/2008/30).

33)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební
bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, ve znění nařízení Komise
(ES) č. 747/2008,
nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů, nařízení Komise (ES) č. 602/2006 ze dne 18. dubna 2006,
kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 aktualizací požadavků na údaje.
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povinnosti, vymezí režim utajení a stanoví
příslušná prováděcí a sankční ustanovení.
§ 42
odst. 2

K zajištění úkolů podle odstavce 1 předává
Česká národní banka ve stanovených termínech
statistické
informace
a
individuální
údaje
v požadované struktuře a podrobném členění
Evropské centrální bance a Eurostatu.

32009R0025

31996R2223

32007R0958

čl. 9
odst. 2

Národní centrální banky určí a zavedou v souladu
s národními
zvláštnostmi
postupy
pro
vykazování, které musí skutečný soubor
zpravodajských jednotek dodržovat. Národní
centrální banky zabezpečí, aby tyto zpravodajské
postupy poskytovaly požadované statistické
informace a umožňovaly přesnou kontrolu
dodržování minimálních standardů pro přenos,
přesnost, pojmovou shodu a opravy, jak jsou
uvedeny v příloze IV.

čl. 3
odst. 1

Předávání Komisi
1. Členské státy předávají Komisi (Statistickému
úřadu) účty a tabulky uvedené v příloze B
ve lhůtách stanovených pro každou tabulku.

čl. 2
odst. 2

2. Aniž je dotčen odstavec 1, pro účely
shromažďování informací o držitelích akcií na
doručitele
vydaných
investičními
fondy
(odstavec 3 v části 2 přílohy I) zahrnuje skutečný
soubor zpravodajských jednotek měnové finanční
instituce a ty ostatní finanční zprostředkovatele,
kteří nejsou investičními fondy. Národní
centrální banky mohou těmto subjektům udělit
výjimky za předpokladu, že požadované
statistické informace jsou shromažďovány
z jiných
dostupných
zdrojů
v
souladu

15

32005R0184

32006R0602

s odstavcem 3 v části 2 přílohy I. Národní
centrální banky včas kontrolují plnění této
podmínky, aby po dohodě s ECB mohly takovou
výjimku případně udělit nebo zrušit s účinností
od počátku každého roku. Pro účely tohoto
nařízení mohou národní centrální banky
v souladu se zásadami uvedenými v odstavci 3
v části 2 přílohy I vytvořit a vést seznam
vykazujících
ostatních
finančních
zprostředkovatelů, kteří nejsou investičními
fondy.
čl. 2
Předkládání údajů
1. Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu)
údaje o platební bilanci, mezinárodním obchodu
službami a přímých zahraničních investicích
podle přílohy I. Jedná se o údaje, které jsou
definovány v příloze II.
2. Členské státy předkládají údaje Komisi
(Eurostatu) ve lhůtách uvedených v příloze I.
čl. 1
Příloha I nařízení (ES) č. 184/2005 se mění
v souladu s přílohou tohoto nařízení.

32006R0601

čl. 1
Předávání údajů
Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje
v elektronické podobě prostřednictvím jediného
kontaktního místa pro údaje, které spravuje
Komise (Eurostat).
Komise (Eurostat) zpřístupní v souvislosti s tímto
jediným
kontaktním
místem
podrobnou
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32007R0716

dokumentaci a poskytne pokyny k tomu, jak
zavést kompatibilní postupy předávání údajů.
čl. 3
Předkládání údajů
Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu)
údaje o zahraničních afilacích týkající
se ukazatelů,
ekonomických
činností
a geografického členění, jak je uvedeno
v přílohách I, II a III.

§ 42
odst. 4

K zajištění úkolů podle odstavce 1 je Česká
národní banka oprávněna požadovat a využívat pro
statistické účely údaje a informace, které jsou
potřebné pro sestavení statistik Evropského systému
centrálních bank, Evropské centrální banky
nebo Evropské unie a které ministerstva a jiné
správní úřady získávají nebo shromažďují na základě
jiných právních předpisů, pokud jsou takové údaje
a informace ministerstvy a jinými správními úřady
zpracovány a jsou-li dostupné v jejich informačních
systémech. Ministerstva a jiné správní úřady jsou
povinny České národní bance potřebné údaje na její
vyžádání bezplatně poskytnout.

31998R2533

čl. 6
odst. 5

Vnitrostátní orgány zúčastněných členských států
poskytnou ECB a národním centrálním bankám
při výkonu pravomocí podle tohoto článku
nezbytnou součinnost v rámci svých pravomocí.

§ 43

V zájmu omezování zátěže vykazujících osob
podle § 41 uplatňuje Česká národní banka
v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské
unie a v souladu s obecnými zásadami Evropské

31998R2533

čl. 3

Způsoby vymezení
povinnosti

statistické

zpravodajské

Při
vymezování
a
ukládání
statistické
zpravodajské povinnosti ECB blíže určí skutečný
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soubor zpravodajských jednotek v rámci
referenčního souboru zpravodajských jednotek
ve smyslu článku 2. Aniž je dotčeno plnění
statistické zpravodajské povinnosti vůči ní, ECB

centrální banky hledisko statistické významnosti
a může za tím účelem vyhláškou stanovit
a) rozsah vykazování určitému okruhu vykazujících
osob nebo pro určitý druh údajů, které má výkaz
obsahovat,
b) okruh statisticky významných vykazujících osob.

a) co nejvíce využívá stávajících statistik;
b) bere v úvahu příslušné evropské a mezinárodní
statistické standardy;
c) může zčásti nebo zcela zprostit určité kategorie
zpravodajských jednotek statistické zpravodajské
povinnosti vůči ECB.
Před přijetím nařízení podle článku 5 týkajícího
se nových statistik ECB posoudí přínosy
a náklady shromažďování dotyčných nových
statistických informací. Zejména zohlední
konkrétní
charakteristiku
dotyčného
shromažďování, velikost souboru zpravodajských
jednotek a periodicitu, jakož i statistické
informace, které již mají statistické nebo správní
orgány k dispozici.

§ 43a
odst. 2

34)

Česká národní banka vede seznam měnových
finančních institucí 34) v České republice a další
obdobné seznamy pro statistické účely, které
uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

31998R2533

čl. 2
odst. 2

V tomto ohledu tvoří
zpravodajských jednotek
jednotky:

referenční soubor
tyto zpravodajské

a) právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty

Nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009.
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některého členského státu a které náležejí do
sektoru "finančních institucí" podle ESA 95;
b) poštovní žirové instituce, které jsou rezidenty
některého členského státu;
c) právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty
některého členského státu, pokud drží
přeshraniční pozice nebo provádějí přeshraniční
transakce;
d) právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty
některého členského státu, pokud vydávají cenné
papíry nebo elektronické peníze;

32009R0025

čl. 1

e) právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty
některého zúčastněného členského státu, pokud
drží finanční pozice vůči rezidentům jiných
zúčastněných členských států nebo s rezidenty
jiných zúčastněných členských států provádějí
finanční transakce.";
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
— „měnovou finanční institucí“ rezidentská
úvěrová instituce ve smyslu právních předpisů
Společenství, nebo jiná rezidentská finanční
instituce, jejímž předmětem činnosti je přijímat
vklady nebo prostředky velmi podobné vkladům
od jiných subjektů než měnových finančních
institucí a na vlastní účet (přinejmenším
v ekonomickém smyslu) poskytovat úvěry nebo
investovat do cenných papírů.
Sektor měnových finančních institucí zahrnuje
(4) a) centrální banky, b) úvěrové instituce
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ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/48/ES
(podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů
nebo jiných splatných peněžních prostředků od
veřejnosti) (1) a poskytování úvěrů na vlastní
účet, nebo instituce elektronických peněz ve
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k
činnosti institucí elektronických peněz, o jejím
výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto
činností (2), a c) ostatní měnové finanční
instituce, tj. ostatní rezidentské finanční instituce,
které splňují definici měnových finančních
institucí bez ohledu na povahu jejich činnosti.
Stupeň nahraditelnosti mezi nástroji vydávanými
ostatními měnovými finančními institucemi
a vklady u úvěrových institucí určuje jejich
třídění, pokud v ostatních ohledech splňují
definici měnových finančních institucí. Pokud jde
o subjekty kolektivního investování, fondy
peněžního trhu splňují dohodnuté podmínky
likvidity, a řadí se tudíž do sektoru měnových
finančních institucí (viz zásady identifikace
měnových finančních institucí v části 1 přílohy
I),
čl. 3
Seznam měnových finančních institucí pro
statistické účely
1. Výkonná rada ECB vytváří a vede seznam
měnových finančních institucí pro statistické
účely s přihlédnutím k požadavkům na četnost
a včasnost, které vyplývají z jeho použití
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v souvislosti se systémem minimálních rezerv
ECB. Seznam měnových finančních institucí pro
statistické účely obsahuje údaj o tom, zda se na
instituce vztahuje systém minimální rezerv ECB.
Seznam měnových finančních institucí musí být
aktuální, přesný, maximálně stejnorodý a pro
statistické účely dostatečně stabilní.
2. Seznam měnových finančních institucí pro
statistické účely a jeho aktualizace zpřístupní
národní centrální banky a ECB zpravodajským
jednotkám
vhodným
způsobem,
včetně
elektronických
prostředků,
prostřednictvím
internetu nebo, pokud o to zpravodajské jednotky
požádají, v tištěné podobě.
3. Seznam měnových finančních institucí pro
statistické účely má pouze informativní povahu.
Je-li však nejnovější dostupná verze seznamu
nesprávná, ECB neuloží sankci subjektu, který
řádně nesplnil zpravodajskou povinnost, pokud
v dobré víře spoléhal na nesprávný seznam.
§43c
odst. 1

35)

Uplatnění práva na ověřování a nucené
shromažďování individuálních statistických údajů
Českou národní bankou se řídí přímo použitelným
předpisem Evropské unie 35).

31998R2533

čl. 6

Právo na ověřování a nucené shromažďování
statistických informací
1. Je-li zpravodajská jednotka, která je
rezidentem některého zúčastněného členského
státu, podle čl. 7 odst. 2 podezřelá z porušení
statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB,
mají ECB a, v souladu s článkem 5.2 statutu,

Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
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národní centrální banka dotčeného zúčastněného
členského státu právo ověřovat správnost
a kvalitu statistických informací a provádět jejich
nucené shromažďování. Jsou-li však dotyčné
statistické informace nezbytné k prokázání
splnění povinnosti minimálních rezerv, mělo by
být ověření provedeno podle článku 6 nařízení
Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998
o uplatňování minimálních rezerv Evropskou
centrální bankou. Právo ověřovat statistické
informace nebo provádět jejich nucené
shromažďování sestává z práva
a) vyžadovat předložení dokumentů;
b) kontrolovat účetní knihy a záznamy
zpravodajských jednotek;
c) pořizovat si opisy nebo výpisy z účetních knih
a záznamů;
d) požadovat písemná nebo ústní vysvětlení.
2. ECB nebo příslušná národní centrální banka
písemně oznámí zpravodajské jednotce své
rozhodnutí ověřit statistické informace nebo je
nuceně shromáždit a upřesní lhůtu pro vyhovění
tomuto požadavku, sankce pro případ nedodržení
a právo na přezkum. ECB a dotčená národní
centrální banka se navzájem informují
o žádostech o ověření.
3. Při ověřování a nuceném shromažďování
statistických informací se uplatňují postupy
obvyklé v daném státě. Náklady na tyto postupy
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nese dotčená zpravodajská jednotka, jestliže
se zjistí, že tato jednotka porušila statistickou
zpravodajskou povinnost.
4. ECB může přijmout nařízení upravující
podmínky, za kterých lze uplatnit právo ověřit
statistické informace nebo provést jejich nucené
shromažďování.
5. Vnitrostátní orgány zúčastněných členských
států poskytnou ECB a národním centrálním
bankám při výkonu pravomocí podle tohoto
článku nezbytnou součinnost v rámci svých
pravomocí.

§43e

36)

Česká národní banka trvale zabezpečuje
ochranu důvěrných statistických údajů 36), získaných
na základě tohoto zákona tak, aby nemohly být
neoprávněně změněny, zničeny, ztraceny, přeneseny

31998R2533

čl. 8
odst. 3

6. Jestliže zpravodajská jednotka odmítá
ověřování
nebo
nucené
shromažďování
požadovaných statistických informací nebo
se jim brání, poskytne zúčastněný členský stát,
v němž se nacházejí obchodní prostory
zpravodajské jednotky, nezbytnou pomoc včetně
zajištění přístupu ECB nebo národní centrální
banky do prostor zpravodajské jednotky, aby
mohla být uplatněna práva uvedená v odstavci 1.
Členové ESCB přijmou veškerá nezbytná právní,
správní, technická a organizační opatření
k zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných
statistických informací. ECB vymezí společná

Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 2533/98, ve znění nařízení Rady (ES) č. 951/2009.
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pravidla a zavede minimální standardy s cílem
zabránit
nedovolenému
zpřístupnění
a neoprávněnému použití důvěrných statistických
informací.

nebo jinak použity a aby tyto údaje sloužily jen pro
statistické účely. Této ochraně podléhají též sdružené
údaje za více vykazujících osob, z nichž lze bez
vynaložení nepřiměřeného času a úsilí přímo určit
nebo zjistit nebo nepřímo odvodit jednotlivou
vykazující osobu.
§ 43f
odst. 1

Česká národní banka může poskytnout
důvěrné statistické údaje pouze
a) jinému členu Evropského systému centrálních
bank v rozsahu a na úrovni podrobnosti,
které jsou nezbytné pro plnění úkolů Evropského
systému centrálních bank,
b) Evropské centrální bance ke splnění statistické
zpravodajské povinnosti pro účely tvorby
statistiky Evropského systému centrálních bank,
c) Eurostatu pro účely tvorby statistiky Evropské
unie,
d) jinému členu Evropského systému centrálních
bank nebo členu Evropského statistického
systému, pokud je to nezbytné pro rozvoj,
vypracování nebo šíření statistiky nebo pro zvýšení
její kvality,
e) Českému statistickému úřadu podle § 43b,
f) pro účely vědeckého výzkumu na základě smlouvy,
která stanoví splnění podmínek ochrany těchto
údajů a přesný způsob jejich využití v souladu
s právem Evropské unie, a to právnickým osobám,
jejichž základním posláním je vědecký výzkum;

31998R2533

čl. 8

Ochrana a využití důvěrných
informací shromažďovaných ESCB

statistických

Níže uvedená pravidla se použijí s cílem zabránit
nedovolenému použití a zpřístupnění důvěrných
statistických
informací
poskytovaných
zpravodajskou jednotkou nebo jinou právnickou
nebo fyzickou osobou, subjektem nebo pobočkou
členu ESCB nebo předávaných v rámci ESCB.
1) ESCB používá důvěrné statistické informace
výhradně k plnění úkolů ESCB, s výjimkou
případů, kdy
a) zpravodajská jednotka nebo jiná právnická
nebo fyzická osoba, subjekt nebo pobočka, jejichž
totožnost lze určit, dají výslovný souhlas
s použitím uvedených statistických informací pro
jiné účely;
b) důvěrné statistické informace jsou předávány
členům ESS v souladu s čl. 8a odst. 1;
c) je vědeckovýzkumným institucím poskytován
přístup k důvěrným statistickým informacím,
které neumožňují přímé určení totožnosti, a to
s předchozím výslovným souhlasem orgánu, který
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údaje se poskytnou ve formě neumožňující přímé
určení vykazující osoby, které se poskytnuté údaje
týkají, nebo
g) pokud osoba, které se tento údaj týká, dala k jeho
poskytnutí souhlas, a nejedná-li se o případy
uvedené v písmenech a) až f); ze souhlasu této
osoby musí být patrné, o jaký důvěrný statistický
údaj se jedná a pro jaký účel a komu má být
poskytnut.

informace poskytl;
d) pokud jde o národní centrální banky, příslušné
informace jsou použity v oblasti obezřetnostního
dohledu nebo v souladu s článkem 14.4 statutu pro
výkon jiných funkcí než těch, jež jsou uvedeny
ve statutu.
2) Zpravodajské jednotky jsou informovány
o statistických a ostatních, zejména správních
účelech, ke kterým mohou být poskytnuté
statistické informace použity. Zpravodajské
jednotky mají právo získat informace o právním
základu předání a o přijatých ochranných
opatřeních.
3) Členové ESCB přijmou veškerá nezbytná
právní, správní, technická a organizační opatření
k zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných
statistických informací. ECB vymezí společná
pravidla a zavede minimální standardy s cílem
zabránit
nedovolenému
zpřístupnění
a neoprávněnému použití důvěrných statistických
informací.
4) Předávání důvěrných statistických informací
v rámci ESCB, které byly shromážděny podle
článku 5 statutu, se uskutečňuje
a) v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou
nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených
ve Smlouvě, nebo
b) pokud je takové předávání nezbytné pro účinný
vývoj, vypracovávání nebo šíření statistik podle
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článku 5 statutu nebo pro zvýšení jejich kvality.
5) ECB může rozhodnout o shromažďování
a předávání důvěrných informací v rámci ESCB,
které byly původně shromážděny pro jiné účely
než ty, které jsou uvedeny v článku 5 statutu, a to
v takovém rozsahu a na takové úrovni podrobnosti,
jež jsou nezbytné, je-li to potřebné pro účinný
vývoj nebo vypracovávání statistik nebo pro
zvýšení jejich kvality a jsou-li tyto statistiky
nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených
ve Smlouvě.
6) V souladu s bodem 1 písm. c) a bodem 2 mohou
být důvěrné statistické informace v rámci ESCB
vyměňovány
s
cílem
poskytnout
vědeckovýzkumným institucím přístup k těmto
informacím.
7) Důvěrné nejsou statistické informace převzaté
ze zdrojů, které jsou v souladu s vnitrostátním
právem veřejně přístupné.
8) Členské státy a ECB přijmou veškerá nezbytná
opatření, aby zajistily ochranu důvěrných
statistických informací, včetně uložení vhodných
donucovacích opatření v případě porušení
předpisů.
Tento článek se použije, aniž jsou dotčeny zvláštní
předpisy členských států nebo Společenství
týkající se předávání jiných druhů informací
Evropské centrální bance, a nevztahuje se na
důvěrné statistické informace původně předané

26

mezi orgánem ESS a členem ESCB, na něž
se použije článek 8a.
Tento článek nebrání tomu, aby důvěrné
statistické informace shromážděné pro účely jiné
než plnění statistické zpravodajské povinnosti
vůči ECB nebo vedle této povinnosti byly
použity k těmto jiným účelům.
čl. 8a

Výměna důvěrných statistických informací mezi
ESCB a ESS
1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy
o výměně důvěrných statistických informací
jiných než informací, na které se vztahuje toto
nařízení, může se předání důvěrných statistických
informací mezi členem ESCB, který informace
shromáždil, a orgánem ESS uskutečnit, pokud je
nezbytné pro účinný vývoj, vypracovávání nebo
šíření evropské statistiky nebo pro zvýšení její
kvality v rámci příslušných oblastí působnosti
ESS a ESCB a pokud je tato nezbytnost
odůvodněna.
2. Jakékoli další předání nad rámec prvního
předání musí být výslovně povoleno orgánem,
který dotyčné informace shromáždil.
3. Důvěrné statistické informace předané mezi
orgánem ESS a členem ESCB nesmějí být
použity pro jiné než výhradně statistické účely,
jako jsou správní, daňové nebo soudní účely, ani
pro účely uvedené v článcích 6 a 7.
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4. Statistické informace, jež členové ESCB
obdrží od orgánů ESS a jež byly získány
ze zdrojů, které jsou legálně dostupné veřejnosti
a které podle vnitrostátních právních předpisů
zůstávají veřejnosti dostupné, se nepovažují za
důvěrné pro účely šíření statistik získaných
z těchto statistických informací.
5. V rámci svých příslušných pravomocí přijmou
členové ESCB veškerá nezbytná právní, správní,
technická a organizační opatření, aby zajistili
fyzickou a logickou ochranu důvěrných
statistických informací (řízení rizika prozrazení
statistických údajů) poskytnutých orgány ESS.
6. Důvěrné statistické informace poskytnuté
orgány ESS musí být dostupné pouze
zaměstnancům, kteří vykonávají statistické
činnosti v rámci svého příslušného pracovního
oboru. Tyto osoby použijí tyto údaje výhradně
pro statistické účely. Tomuto omezení podléhají
i po skončení svých funkcí.
7. Členské státy a ECB přijmou vhodná opatření
k zabránění jakémukoliv porušení statistické
důvěrnosti a k postihům za porušení ochrany
důvěrných statistických informací poskytnutých
orgány ESS.
§ 50
odst. 2

Osoby, na
odstavce 1,
zproštěny
v případech

které se vztahuje povinnost podle
mohou být Českou národní bankou
povinnosti
zachovávat
mlčenlivost
stanovených jinými právními předpisy

12010E/PRO/04

čl. 37

Členové řídících orgánů a zaměstnanci národních
centrálních bank jsou povinni i po skončení
svého
pracovního
poměru
zachovávat
mlčenlivost o informacích, které jsou předmětem
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nebo ve veřejném zájmu anebo je-li to nutné
k ochraně zájmů České národní banky. Povinnost
zachovávat mlčenlivost stanovená Statutem 39) tím
není dotčena.

služebního tajemství.

Číslo předpisu ES (kód celex)

Název předpisu ES

12010E/PRO/04

Smlouva o fungování Evropské Unie (konsolidované znění) - D. Protokoly připojené ke Smlouvě o fungování
Evropské Unie - Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky
Smlouva o fungování Evropské Unie (konsolidované znění) - Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení. HLAVA I – Institucionální ustanovení - Kapitola 1 - Orgány - Článek 282
Smlouvy o fungování Evropské Unie (konsolidované znění) - Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie. HLAVA VIII - Hospodářská a měnová politika - Kapitola 2 - Měnová politika - Článek 127
Smlouvy o fungování Evropské Unie (konsolidované znění) - Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie. HLAVA VIII - Hospodářská a měnová politika - Kapitola 2 - Měnová politika - Článek 130
Smlouvy o fungování Evropské Unie (konsolidované znění) - Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie. HLAVA VIII - Hospodářská a měnová politika - Kapitola 2 - Měnová politika - Článek 123
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou
centrální bankou, ve znění Nařízení Rady (ES) č. 951/2009
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových
finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32), ve znění Nařízení Evropské centrální banky (EU) č.
883/2011
Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve
Společenství, v platném znění
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv
investičních fondů (ECB/2007/8)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající

12010E282
12010E127
12010E130
12010E123
31998R2533
32009R0025
31996R2223
32007R0958
32005R0184
39)

Čl. 37 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
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32006R0601
32007R0716
31993R3603
32006R0602
32002R0063
32009R0024

se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství
o struktuře a činnosti zahraničních afilací, ve znění Nařízení Komise (ES) č. 747/2008
Nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů
uvedených v článcích 104 a 104b Smlouvy
Nařízení Komise (ES) č. 602/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 184/2005 aktualizací požadavků na údaje.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb
uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům
(ECB/2001/18), v platném znění
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových
finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30)
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