
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/2004 

ze dne 26. listopadu 2020, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2020/58) 

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto 
statutu, 

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou 
centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení (ES) č. 2533/98 stanoví, že Evropská centrální banka (ECB) má v řádně odůvodněných případech právo 
shromažďovat od zpravodajských jednotek statistické informace na konsolidovaném základě, včetně informací 
o subjektech kontrolovaných takovými zpravodajskými jednotkami. ECB za tímto účelem stanoví rozsah 
konsolidace. Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) vyžaduje, aby zpravodajské 
jednotky pro účely pravidelného sestavování statistiky peněžního trhu vykazovaly národní centrální bance 
členského státu, v němž jsou rezidenty, nebo ECB na konsolidovaném základě, a to i za všechny své pobočky, které 
se nacházejí v Unii a ESVO, denní statistické informace o nástrojích peněžního trhu. 

(2) Statistické informace týkající se poboček zpravodajských jednotek, které se nacházejí ve Spojeném království, jsou 
významné z hlediska jejich celkového objemu. Vzhledem k tomu, že pro účely krátkodobé eurové sazby (€STR) 
jsou využívány statistické informace vykazované podle nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48), je třeba zajistit, 
aby byly za tyto pobočky i nadále vykazovány statistické informace a zabezpečila se tak i dále dostupnost vysoce 
kvalitních statistik o eurovém peněžním trhu. 

(3) Přechodné období stanovené v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii skončí 31. prosince 2020. Aby Evropský systém 
centrálních bank i nadále dostával denní statistické informace o nástrojích peněžního trhu za pobočky 
zpravodajských jednotek nacházející se ve Spojeném království, je třeba rozšířit rozsah konsolidovaného 
vykazování ve vztahu k pobočkám v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). 

(4) Nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) je proto třeba příslušným způsobem změnit, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Změna 

V článku 3 nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1. Pro účely pravidelného sestavování statistiky peněžního trhu vykazují zpravodajské jednotky národní centrální 
bance členského státu, v němž jsou rezidenty, na konsolidovaném základě, a to i za všechny své pobočky v Unii a ESVO, 
jakož i za pobočky, které se nacházejí ve Spojeném království, denní statistické informace o nástrojích peněžního trhu. 
Požadované statistické informace jsou uvedeny v přílohách I, II a III. Zpravodajské jednotky vykazují požadované 
statistické informace v souladu s minimálními standardy pro přenos, přesnost, pojmovou shodu, opravy a integritu dat, 
které jsou stanoveny v příloze IV. Statistické informace, které obdrží od zpravodajských jednotek, národní centrální banka 
předá ECB v souladu s čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.“ 

(1) 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). 

(2) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48) (Úř. věst. 
L 359, 16.12.2014, s. 97). 
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Článek 2 

Závěrečná ustanovení 

Toto nařízení vstupuje v platnost čtvrtým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se 
Smlouvami. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 26. listopadu 2020.  

Za Radu guvernérů ECB 
prezidentka ECB 

Christine LAGARDE     
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