
EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 

ze dne 3. června 2011 

o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské rady pro systémová rizika 

(ESRB/2011/5) 

(2011/C 176/03) 

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o 
makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na 
úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová 
rizika ( 1 ), a zejména na čl. 4 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 
tohoto nařízení, 

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 
17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky 
zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro 
systémová rizika ( 2 ), a zejména na čl. 6 odst. 1 a článek 7 
tohoto nařízení, 

s ohledem na rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika 
ESRB/2011/1 ze dne 20. ledna 2011, kterým se přijímá jednací 
řád Evropské rady pro systémová rizika ( 3 ), a zejména na čl. 5 
odst. 5, čl. 10 odst. 5, čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 10 uvede
ného rozhodnutí, 

s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/3 ze dne 4. března 2004 
o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální 
banky ( 4 ), 

vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout praktická opatření 
pro uplatňování rozhodnutí ECB/2004/3 na dokumenty 
Evropské rady pro systémová rizika (ESRB). Tato opatření by 
měla: i) zabezpečovat účinnost a důvěrnost řízení, činnosti 
a jednání ESRB, jakož i jejích varování a doporučení, ii) vyme
zovat postup pro vyřizování žádostí o přístup k dokumentům 
ESRB, které jsou adresovány stranám zastoupeným v generální 
radě ESRB, a iii) zajišťovat dvoustupňové řízení v souladu 
s řádnou správní praxí, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Účel 

Toto rozhodnutí vymezuje praktická opatření pro uplatňování 
rozhodnutí ECB/2004/3 na dokumenty ESRB. Pravidla uvedená 
v rozhodnutí ECB/2004/3, která se uplatňují při poskytování 

přístupu k dokumentům ECB ze strany Evropské centrální 
banky (ECB), se s výhradou úprav uvedených v tomto rozhod
nutí obdobně uplatňují při poskytování přístupu 
k dokumentům ESRB ze strany ESRB. 

Článek 2 

Definice 

Pro účely tohoto rozhodnutí se: 

a) „dokumentem“ a „dokumentem ESRB“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (napsaný na papíře či uložený v 
elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audio
vizuální nahrávka), vypracovaný ESRB nebo v jejím držení, 
který se týká jejích politik, činností nebo rozhodnutí; 

b) „třetí osobou“ rozumějí všechny fyzické nebo právnické 
osoby nebo subjekty mimo ESRB; 

c) „členem ESRB“ rozumí instituce či orgán, který je třetí 
osobou a jehož zástupce je podle čl. 6 odst. 1 a odst. 2 
nařízení (EU) č. 1092/2010 členem generální rady ESRB. 

Článek 3 

Výjimky 

1. Pokud se týká výjimek z přístupu k dokumentům ESRB, 
s výhradou úprav uvedených v tomto článku se uplatňují 
pravidla obsažená v článku 4 rozhodnutí ECB/2004/3. 

2. ESRB odepře přístup k dokumentu ESRB z jakéhokoli 
důvodu uvedeného v článku 4 rozhodnutí ECB/2004/3, 
a zejména pokud by zpřístupnění vedlo k porušení ochrany 
veřejného zájmu na důvěrnosti nebo účinnosti řízení, činnosti, 
jednání, varování nebo doporučení ESRB. 

3. Pokud se týká dokumentů třetích osob, konzultuje ESRB 
s dotčenou třetí osobou s cílem posoudit, zda se uplatňuje 
výjimka, ledaže je zřejmé, že dokument má či nemá být zpří
stupněn. ESRB může žádosti o přístup k dokumentům vypra
covaným členy ESRB postoupit dotčeným členům ESRB. 

4. Generální rada ESRB plní funkce, které jsou v čl. 4 odst. 6 
rozhodnutí ECB/2004/3 přiděleny Radě guvernérů ECB.
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Článek 4 

Dokumenty v držení členů ESRB 

Není-li zřejmé, zda dokument má nebo nemá být zpřístupněn, 
může člen ESRB zpřístupnit dokumenty, které má v držení 
a které vypracovala ESRB, pouze po předchozí konzultaci 
s generální radou ESRB. Člen ESRB může žádost případně 
postoupit generální radě ESRB. 

Článek 5 

Vyřizování žádostí 

1. S výhradou úprav uvedených v tomto článku vyřizuje 
ESRB žádosti o přístup k dokumentům ESRB podle článků 6 
až 8 rozhodnutí ECB/2004/3. 

2. Žádosti a potvrzující žádosti o přístup k dokumentům 
ESRB se předkládají sekretariátu ESRB ( 1 ). 

3. Funkce, které jsou v čl. 7 odst. 1 rozhodnutí ECB/2004/3 
přiděleny generálnímu řediteli pro sekretariát a jazykové služby 
ECB, vykonává vedoucí sekretariátu ESRB. 

4. Funkce, které jsou v čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 rozhod
nutí ECB/2004/3 přiděleny Výkonné radě ECB, plní generální 
rada ESRB. Řídící výbor ESRB napomáhá generální radě ESRB 
tím, že přezkoumává potvrzující žádosti a předkládá svá 
posouzení. 

Článek 6 

Vstup v platnost 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 18. června 2011. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. června 2011. 

předseda ESRB 

Jean-Claude TRICHET
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( 1 ) Adresa: ESRB’s Secretariat, Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am 
Main. Fax +49 6913447347. E-mail: esrbsecretariat@esrb.europa.eu
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