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(Usnesení, doporučení a stanoviska) 

DOPORUČENÍ 

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 

DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 

ze dne 28. listopadu 2013 

o statistice platebního styku 

(ECB/2013/44) 

(2014/C 5/01) 

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, 

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank 
a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5.1 a čl. 
34.1 třetí odrážku tohoto statutu, 

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listo
padu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou 
centrální bankou ( 1 ), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného 
nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 2533/98 stanoví, že statis
tické informace mohou být shromažďovány v oblasti 
statistiky platebního styku a platebních systémů. 
Prostřednictvím nařízení Evropské centrální banky (EU) 
č. 1409/2013 (ECB/2013/43) ( 2 ) zavedla ECB rámec 
pro shromažďování statistických údajů o platebním 
styku, které potřebuje k plnění svých úkolů, od poskyto
vatelů platebních služeb, vydavatelů elektronických peněz 
a provozovatelů platebních systémů. Tyto údaje jsou 
zásadní pro rozpoznávání a sledování vývoje platebních 
trhů v členských státech, jakož i pro podporu plynulého 
fungování platebních systémů. 

(2) Národní centrální banky členských států, jejichž měnou 
není euro, které se účastní rámce pro shromažďování 
statistických údajů o platebním styku, by měly při uplat 
ňování tohoto rámce v souladu s nařízením (EU) 
č. 1409/2013 (ECB/2013/43) spolupracovat navzájem, 
s národními centrálními bankami členských států, jejichž 
měnou je euro, a s ECB, 

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ: 

I. Definice 

Pro účely tohoto doporučení mají výrazy „poskytovatel plateb
ního styku“ „vydavatel elektronických peněz“ a „provozovatel 
platebního systému“ stejný význam jako v definici v nařízení 
(EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43). 

II. Poskytování statistických informací 

Adresáti tohoto doporučení by měli uplatňovat ta ustanovení 
nařízení (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43), která jsou určena 
národním centrálním bankám. 

III. Závěrečné ustanovení 

Toto doporučení je určeno těm národním centrálním bankám 
členských států, jejichž měnou není euro, které se účastní rámce 
pro shromažďování statistických údajů o platebním styku 
v rámci ESCB, zavedeného nařízením (EU) č. 1409/2013 
(ECB/2013/43). 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 28. listopadu 2013. 

Prezident ECB 

Mario DRAGHI
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