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EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB)

Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou inštitúciou hospodárskej a menovej
únie a od 1. januára 1999 je zodpovedná za menovú politiku v eurozóne. ECB tvorí
spoločne s národnými centrálnymi bankami všetkých členských štátov EÚ Európsky
systém centrálnych bánk. Hlavným cieľom Európskeho systému centrálnych bánk je
udržať cenovú stabilitu. Od 4. novembra 2014 je ECB zodpovedná za osobitné úlohy
týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami v rámci jednotného
mechanizmu dohľadu. Ako orgán bankového dohľadu má ECB aj poradnú úlohu pri
posudzovaní plánov riešenia krízových situácií úverových inštitúcií.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Články 3 a 13 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ).

— Hlavné ustanovenia sú obsiahnuté v článku 3 ods. 1 písm. c) a v článkoch 119,
123, 127 – 134, 138 – 144, 219 a 282 – 284 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(ZFEÚ).

— Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB)
a Európskej centrálnej banky (ECB), protokole (č. 16) o niektorých ustanoveniach
týkajúcich sa Dánska, ktoré sú pripojené k Zmluve o EÚ a ZFEÚ.

— Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska
centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa
prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (nariadenie o jednotnom
mechanizme dohľadu (JMD)).

— Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014,
ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií
úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností (nariadenie o jednotnom
mechanizme riešenia krízových situácií (SRM)).

ORGANIZÁCIA A ČINNOSŤ

Podľa zmlúv patrí medzi hlavné úlohy ECB menová politika eurozóny. Nariadením
o jednotnom mechanizme dohľadu sa od novembra 2014 udelili ECB určité funkcie
dohľadu nad úverovými inštitúciami.
A. Úlohy v menovej oblasti
ECB a národné centrálne banky (NCB) všetkých členských štátov tvoria Európsky
systém centrálnych bánk (ESCB), zatiaľ čo Eurosystém zahŕňa ECB a NCB členských
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štátov EÚ, ktorých menou je euro. ZFEÚ sa zmieňuje o ESCB, nie o Eurosystéme,
pretože bola vypracovaná na predpoklade, že všetky členské štáty EÚ nakoniec prijmú
euro. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré doposiaľ euro nezaviedli (z dôvodu výnimky
alebo doložky o neúčasti), určité ustanovenia zmluvy týkajúce sa ESCB sa neuplatňujú,
čo znamená, že všeobecné odkazy na ESCB v zmluvách sa v praxi vzťahujú najmä
na Eurosystém. Nezávislosť ECB je zakotvená v článku 130 ZFEÚ: „Pri uplatňovaní
právomoci a plnení úloh a funkcií, ktoré vyplývajú zo zmlúv a štatútu ESCB a ECB,
nesmie Európska centrálna banka, národná centrálna banka ani žiaden člen ich
orgánov s rozhodovacími právomocami žiadať alebo prijímať pokyny tak od inštitúcií,
orgánov, úradov alebo agentúr Únie, ako ani od žiadnej vlády členského štátu alebo
od iného orgánu.“
1. Rozhodovacie orgány
Orgánmi ECB s rozhodovacími právomocami sú Rada guvernérov, Výkonná rada
a Generálna rada. ESCB riadia rozhodovacie orgány ECB.
a. Rada guvernérov
Radu guvernérov ECB tvoria členovia Výkonnej rady ECB a guvernéri národných
centrálnych bánk členských štátov eurozóny. Podľa článku 12.1. štatútu ECB Rada
guvernérov vydáva usmernenia a prijíma rozhodnutia potrebné na zabezpečenie
plnenia týchto úloh. Vymedzuje menovú politiku a vydáva usmernenia potrebné na
jej vykonávanie. Rada guvernérov prijíma rokovací poriadok ECB, vykonáva poradné
funkcie a rozhoduje o tom, ako má byť ESCB zastúpený v oblasti medzinárodnej
spolupráce (článok 12.3. – 12.5. štatútu ECB). Rada guvernérov môže zároveň udeliť
určité právomoci Výkonnej rade (článok 12.1. štatútu ECB). Rada guvernérov zvyčajne
zasadá dvakrát za mesiac. Pristúpením Litvy k eurozóne 1. januára 2015 sa začal
uplatňovať systém, v rámci ktorého sa guvernéri NCB pri výkone hlasovacích práv
v Rade guvernérov striedajú. Guvernéri z prvých piatich krajín podľa veľkosti ekonomík
a finančného sektora majú spolu štyri hlasovacie práva. Všetci ostatní (v súčasnosti 14)
majú spoločne 11 hlasovacích práv. Guvernéri sa striedajú a využívajú práva na
základe mesačnej rotácie. Členovia Výkonnej rady ECB majú stále hlasovacie práva.
b. Výkonná rada
Výkonná rada sa skladá z prezidenta, viceprezidenta a štyroch ďalších členov.
Vymenúva ich Európska rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, na
odporúčanie Rady a po porade s Európskym parlamentom a Radou guvernérov.
Funkčné obdobie členov je osem rokov bez možnosti predĺženia (článok 283 ods. 2
ZFEÚ a články 11.1. a 11.2. štatútu ECB). Výkonná rada je zodpovedná za bežný
a každodenný chod ECB (článok 11.6. štatútu ECB). Uskutočňuje menovú politiku
v súlade s usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov. Vydáva potrebné pokyny
národným centrálnym bankám. Výkonná rada pripravuje zasadnutia Rady guvernérov.
c. Generálna rada
Generálna rada je tretím rozhodovacím orgánom ECB (článok 141 ZFEÚ a článok 44
štatútu ECB) ale iba v prípade, ak existujú členské štáty EÚ, ktoré ešte nezaviedli euro.
Skladá sa z prezidenta a viceprezidenta ECB a guvernérov národných centrálnych
bánk všetkých členských štátov EÚ. Na zasadnutiach Generálnej rady sa môžu
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zúčastňovať aj ostatní členovia výkonnej rady, ale bez hlasovacieho práva (článok 44.2.
štatútu ECB).
2. Ciele a úlohy
Podľa článku 127 ods. 1 ZFEÚ je prvoradým cieľom ESCB udržiavanie cenovej stability.
Bez toho, aby bol dotknutý tento cieľ, ESCB podporuje aj všeobecné hospodárske
politiky Únie a pomáha tak plniť ciele Únie stanovené v článku 3 Zmluvy o EÚ.
ESCB koná v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva so slobodnou
hospodárskou súťažou a v súlade so zásadami stanovenými v článku 119 ZFEÚ.
Základné úlohy, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom ESCB (článok 127 ods. 2
ZFEÚ, článok 3 štatútu ECB), sú: vymedzovať a vykonávať menovú politiku Únie;
vykonávať devízové operácie v súlade s ustanoveniami článku 219 ZFEÚ; držať
a spravovať oficiálne devízové rezervy členských štátov; a podporovať plynulé
fungovanie platobných systémov.
3. Právomoci a nástroje
ECB má výlučné právo povoľovať vydávanie eurobankoviek. Členské štáty môžu
vydávať euromince v objeme schválenom ECB (článok 128 ZFEÚ). ECB vydáva
nariadenia a prijíma rozhodnutia potrebné na plnenie úloh, ktorými je podľa zmluvy
a štatútu ECB poverený ESCB. Okrem toho vydáva odporúčania a stanoviská
(článok 132 ZFEÚ). ECB musí byť konzultovaná v súvislosti so všetkými návrhmi aktov
Únie v oblasti pôsobnosti ECB, ako aj vnútroštátnymi orgánmi v súvislosti s akýmkoľvek
návrhom právnych predpisov v oblasti pôsobnosti ECB (článok 127 ods. 4 ZFEÚ).
Môže predkladať stanoviská k otázkam, o ktorých s ňou prebiehajú konzultácie.
S ECB sa tiež konzultuje o rozhodnutiach, ktorými sa stanovujú spoločné pozície,
a o opatreniach týkajúcich sa jednotného zastupovania eurozóny v medzinárodných
finančných inštitúciách (článok 138 ZFEÚ). ECB za pomoci národných centrálnych
bánk zhromažďuje potrebné štatistické informácie buď od príslušných vnútroštátnych
orgánov, alebo priamo od hospodárskych subjektov (článok 5 štatútu ECB). V štatúte
ECB sa uvádza zoznam rôznych nástrojov, ktoré môže ECB použiť na plnenie
svojich úloh v menovej oblasti. ECB a národné centrálne banky môžu otvárať účty
úverovým inštitúciám, verejným orgánom a iným účastníkom trhu a prijímať aktíva
ako zábezpeku. Môže uskutočňovať operácie na otvorenom trhu a úverové operácie
a vyžadovať minimálne rezervy. Rada guvernérov môže dvojtretinovou väčšinou
rozhodnúť aj o iných nástrojoch menovej kontroly. Článok 123 ZFEÚ však zakazuje
menové financovanie a stanovuje limity využívania nástrojov menovej politiky. Aby
sa zaručila efektívnosť a spoľahlivosť zúčtovacích a platobných systémov, ECB
môže poskytovať infraštruktúru a stanovovať politiky dohľadu. ECB môže nadväzovať
vzťahy aj s centrálnymi bankami a finančnými inštitúciami v iných krajinách a
s medzinárodnými organizáciami.
4. Členské štáty s výnimkou alebo doložkou o neúčasti
Články 139 až 144 ZFEÚ stanovujú osobitné ustanovenia pre členské štáty, ktoré
majú na základe zmlúv povinnosť prijať euro, ale ešte nesplnili potrebné podmienky
(„členské štáty, na ktoré sa vzťahuje výnimka“). Niektoré ustanovenia zmlúv sa vo
vzťahu k týmto členským štátom neuplatňujú, napríklad ciele a úlohy ESCB (článok 127
ods. 1 až 3 a 5 ZFEÚ) a vydávanie euromincí (článok 128 ZFEÚ). Dánsku bola udelená
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výnimka, a preto nie je povinné pristúpiť k eurozóne, ako sa vymedzuje v protokole
č. 16 pripojenom k ZFEÚ.
B. Funkcia dohľadu
Od novembra 2014 je ECB zodpovedná za dohľad nad všetkými úverovými inštitúciami
v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu (JMD),
a to buď priamo v najväčších bankách, alebo nepriamo v prípade iných úverových
inštitúcií. V tejto úlohe úzko spolupracuje s ostatnými subjektmi v rámci európskeho
systému finančného dohľadu (ESFS). ECB a príslušné vnútroštátne orgány členských
štátov eurozóny spolu vytvárajú jednotný mechanizmus dohľadu (JMD). Príslušné
orgány členských štátov, ktoré nepatria do eurozóny, sa môžu zúčastňovať na
jednotnom mechanizme dohľadu. ECB vykonáva priamy dohľad nad najväčšími
bankami, zatiaľ čo vnútroštátne orgány dohľadu naďalej monitorujú ostatné banky.
Hlavnými úlohami ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu je kontrolovať, či banky
dodržiavajú pravidlá EÚ v oblasti bankovníctva, a včas riešiť problémy.
1. Organizačná zložka: Rada pre dohľad
Radu pre dohľad ECB tvoria predseda, podpredseda, štyria zástupcovia ECB (ktorých
úlohy nesmú byť priamo spojené s úlohami ECB v menovej oblasti) a jeden zástupca
príslušného vnútroštátneho orgánu každého členského štátu, ktorý sa zúčastňuje na
JMD. Návrh ECB na predsedu a podpredsedu musí schváliť Európsky parlament.
Rozhodnutia Rady pre dohľad sa prijímajú jednoduchou väčšinou. Rada pre dohľad
je interným orgánom, ktorý je poverený plánovaním, prípravou a vykonávaním
funkcií dohľadu, ktorými je poverená ECB. Vypracúva a predkladá Rade guvernérov
kompletné návrhy rozhodnutí v oblasti dohľadu. Tie sú prijaté, pokiaľ ich Rada
guvernérov nezamietne v rámci stanovenej lehoty. Ak zúčastnený členský štát, ktorý
nie je členom eurozóny, nesúhlasí s návrhom rozhodnutia Rady pre dohľad, uplatní
sa osobitný postup a daný členský štát môže dokonca požiadať o ukončenie úzkej
spolupráce.
2. Ciele a úlohy
Medzi úlohy ECB ako orgánu bankového dohľadu patrí udeľovanie a odvolávanie
povolení pre úverové inštitúcie, zabezpečovanie súladu s prudenciálnymi
požiadavkami, vykonávanie preskúmaní orgánmi dohľadu a účasť na doplnkovom
dohľade nad finančnými konglomerátmi. Jeho úlohou je aj zaoberať sa systémovým
a makroprudenciálnym rizikom.
3. Právomoci a nástroje
Aby mohla vykonávať úlohu dohľadu, ECB má vyšetrovacie právomoci (žiadosti
o informácie, všeobecné vyšetrovania a inšpekcie na mieste) a špecifické právomoci
v oblasti dohľadu (napr. udeľovanie povolení úverovým inštitúciám). Má aj právomoc
ukladať správne sankcie. Môže tiež požadovať, aby úverové inštitúcie zvýšili svoje
kapitálové rezervy.
C. Iné funkcie
ECB je poverená dodatočnými úlohami podľa ďalších právnych základov. Zmluvou
o Európskom mechanizme pre stabilitu (EMS) (v platnosti od septembra 2012) sa zriadil
EMS ako medzinárodná finančná inštitúcia a zverili sa určité úlohy ECB v súvislosti
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s udeľovaním finančnej pomoci, najmä posudzovanie a analýzy. Podľa zakladajúcich
nariadení Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB), ktorý je zodpovedný za
makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom v rámci Európskej únie, ECB
zabezpečuje pre ESRB sekretariát, ktorý poskytuje analytickú, štatistickú, logistickú
a administratívnu podporu. Prezident ECB je aj predsedom ESRB. ECB má poradnú
úlohu pri posudzovaní plánov riešenia krízových situácií úverových inštitúcií podľa
smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk a nariadenia o jednotnom
mechanizme riešenia krízových situácií. V rámci jednotného mechanizmu riešenia
krízových situácií ECB posudzuje, či je úverová inštitúcia v úpadku alebo či je
pravdepodobné, že sa v úpadku ocitne, a informuje o tom Európsku komisiu a Jednotnú
radu pre riešenie krízových situácií. Orgány pre riešenie krízových situácií prijímajú
rozhodnutia o primeraných opatreniach na riešenie krízovej situácie. Jednotná rada pre
riešenie krízových situácií je hlavným rozhodovacím orgánom jednotného mechanizmu
riešenia krízových situácií. Jej úlohou je zabezpečiť, aby sa krízové situácie úverových
inštitúcií a iných subjektov, ktoré patria do jej pôsobnosti a majú vážne problémy, riešili
účinne a s minimálnymi nákladmi pre daňovníkov a reálnu ekonomiku. Je plne funkčná
od 1. januára 2016.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Prezident ECB informuje Parlament o menových otázkach v rámci štvrťročného
menového dialógu. ECB vypracúva aj výročnú správu o menovej politike, ktorú
predkladá Parlamentu. Parlament prijíma uznesenie o tejto výročnej správe. Poslanci
EP môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie. S Parlamentom sa tiež
konzultuje v rámci postupu vymenovania členov výkonnej rady ECB.
Novým úlohám ECB v oblasti dohľadu zodpovedajú dodatočné požiadavky v oblasti
zodpovednosti podľa nariadenia o JMD. Súvisiace praktické otázky sú upravené
v medziinštitucionálnej dohode medzi Parlamentom a ECB. Medzi opatrenia v oblasti
zodpovednosti patrí aj vystupovanie predsedu rady pre dohľad pred príslušným
výborom – Výborom pre hospodárske a menové veci (ECON), kde odpovedá na
otázky Parlamentu. Na požiadanie vedie aj rozhovory s predsedom a podpredsedom
príslušného výboru za zatvorenými dverami. ECB navyše vypracúva aj výročnú správu
o dohľade, ktorú Parlamentu predkladá predseda rady pre dohľad.

Dražen Rakić
09/2022
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