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EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA
ze dne 20. ledna 2011
o postupech a požadavcích týkajících se výběru, jmenování a nahrazování členů poradního
vědeckého výboru Evropské rady pro systémová rizika
(ESRB/2011/2)
(2011/C 39/09)
GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA,

Článek 2
Výběr členů poradního vědeckého výboru

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 článek 12 uvedeného 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, a zejména na článek 11
uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.
Řídící výbor vybírá uchazeče o funkci člena poradního
vědeckého výboru, které navrhne ke schválení generální radě,
a dále vhodné uchazeče k zařazení na seznam náhradníků.
2.
Řídící výbor hodnotí uchazeče na základě výběrových
kritérií stanovených v článku 3.
3.
Řídící výbor vyplní ve vztahu ke každému uchazeči samo
statný hodnotící formulář, v němž shrne zvláštní přednosti
a nedostatky uchazeče a učiní závěr o tom, zda je vhodné jej
jmenovat členem poradního vědeckého výboru nebo zařadit na
seznam náhradníků podle článku 4.
4.
Řídící výbor předloží výsledky výběrového řízení generální
radě ke schválení.

Výzva k vyjádření zájmu
1.
Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) zveřejňuje
výzvu externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování
do funkce člena poradního vědeckého výboru ESRB.

2.
Výzva k vyjádření zájmu mimo jiné vymezuje a popisuje:
a) úlohu a složení poradního vědeckého výboru; b) kritéria
způsobilosti, výběrová kritéria a náležitosti jmenování; c) ekono
mickou stránku mandátu; d) postup podávání přihlášek včetně
lhůty, v níž musí být doručeny.

5.
Vedoucí sekretariátu ESRB pomáhá řídícímu výboru při
přípravě a organizaci prací v souvislosti s výběrem členů porad
ního vědeckého výboru. Sekretariát ESRB poskytuje řídícímu
výboru technickou a logistickou podporu. Považuje-li to řídící
výbor za vhodné, mohou sekretariátu ESRB napomáhat vybraní
zaměstnanci institucí, jejichž zástupci jsou členy generální rady
ESRB.
Článek 3
Výběrová kritéria

3.
Výzva k vyjádření zájmu se zveřejňuje v Úředním věstníku
Evropské unie, na internetových stránkách ESRB a na interneto
vých stránkách institucí, jejichž zástupci jsou členy generální
rady ESRB. V případě potřeby může ESRB výzvu k vyjádření
zájmu zveřejnit prostřednictvím jiných médií. V případě nesrov
nalostí mezi různými zveřejněnými verzemi se za původní
verzi, která má přednost před ostatními, považuje verze zveřej
něná v Úředním věstníku.

4.
Lhůta pro podání přihlášek uchazečů činí 21 kalendářních
dnů od zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku.
(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.

1.
V souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 1092/2010
jsou členové poradního vědeckého výboru vybíráni na základě
své celkové způsobilosti a podle svých zkušeností z akademické
oblasti či z jiných odvětví, zejména z malých a středních
podniků, odborů, nebo jako zástupci poskytovatelů či uživatelů
finančních služeb.
Výběrovými kritérii jsou zejména:
a) vysoká odbornost v oblasti finančního odvětví a jeho vztahu
k hospodářství jako celku a doložená obecná kvalifikace
v záležitostech týkajících se systémových rizik, zejména na
úrovni Unie;
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b) vědecký příspěvek k pochopení interakce mezi odvětvími
uvedenými v článku 12 nařízení (EU) č. 1092/2010;
c) titul Ph.D. v oboru financí, ekonomie či jiném relevantním
oboru nebo rovnocenná kvalifikace, významná akademická
praxe na univerzitě, jako např. profesura, v jedné či více
oblastech, které mají význam pro činnost ESRB, a/nebo
významná publikační činnost;
d) schopnost hodnotit vědecké práce a publikace jiných odbor
níků (tzv. peer review) a analyzovat komplexní informace
a dokumenty;
e) odborné zkušenosti z multidisciplinárního prostředí, nejlépe
v mezinárodních podmínkách;
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vysoké úrovni, spojené například s akademickým působením
v odvětví bankovnictví, trhů s cennými papíry a pojišťovnictví
a zaměstnaneckého penzijního pojištění.
3.
Kandidáty na předsedu a místopředsedy poradního vědec
kého výboru navrhuje generální radě předseda ESRB.
4.
Předseda a místopředsedové poradního vědeckého výboru
musí být občany Evropské unie.
5.
Předseda a oba místopředsedové se střídají v předsednictví
poradního vědeckého výboru vždy po 16 měsících.
Článek 6
Jmenování

f) schopnost písemně i ústně komunikovat v anglickém jazyce
prokázaná na základě pedagogické praxe, veřejných vystou
pení, aktivní účasti na expertních jednáních a publikací.
ESRB může ve výzvách k vyjádření zájmu stanovit dodatečná
výběrová kritéria.
2.
Zaměstnanci institucí, jejichž zástupci jsou členy generální
rady ESRB (1), se nemohou o členství v poradním vědeckém
výboru ucházet.
Článek 4
Seznam náhradníků
1.
Na seznam náhradníků se zapisují uchazeči, kteří nebyli
jmenováni členy poradního vědeckého výboru ani vyřazeni
v rámci výběrového řízení.
2.
Uvolní-li se v poradním vědeckém výboru místo, vybere
řídící výbor za podmínek stanovených v odstavci 3 nového
uchazeče ze seznamu náhradníků sestaveného podle čl. 2
odst. 1 a navrhne generální radě, aby jej jmenovala členem
poradního vědeckého výboru na čtyřleté, obnovitelné funkční
období.
3.
Seznam náhradníků je platný po dobu dvou let od svého
schválení. Jeho platnost může být prodloužena až do doby, kdy
je zveřejněna nová výzva k vyjádření zájmu.
Článek 5
Předseda a místopředsedové poradního vědeckého výboru
1.
Řídící výbor zajistí, aby alespoň šest z patnácti uchazečů
splňovalo podmínky pro případné jmenování do funkce před
sedy nebo místopředsedů poradního vědeckého výboru.
2.
Předseda i oba dva místopředsedové poradního vědeckého
výboru mají příslušnou odbornou způsobilost a znalosti na
(1) Evropská centrální banka, národní centrální banky členských států
Evropské unie, Komise, Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro bankovnictví), Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), příslušné vnit
rostátní orgány dohledu, Hospodářský a finanční výbor.

1.
Generální rada může schválit návrhy řídícího výboru nebo
jej požádat, aby na funkci člena poradního vědeckého výboru
navrhl jiné uchazeče z těch uchazečů, kteří nebyli řídícím
výborem vyřazeni.
2.
Předseda a oba místopředsedové poradního vědeckého
výboru jsou jmenováni generální radou na základě návrhu před
sedy ESRB.
3.
Vybraní odborníci jsou jmenováni k osobnímu výkonu
funkce. Nesmějí proto pověřit svými úkoly jiného člena nebo
třetí osobu; to neplatí pro předsedu a oba místopředsedy porad
ního vědeckého výboru, kteří tak smějí činit v případech a za
podmínek vymezených v jednacím řádu ESRB.
4.
Každé jmenování je podmíněno spolupodepsáním jmeno
vacího dopisu předsedy ESRB příslušným vybraným odbor
níkem, podpisem smlouvy o náhradách a úhradě výdajů
s Evropskou centrální bankou a předložením prohlášení uvede
ných v článku 7.
Článek 7
Prohlášení
1.
Odborníci vybraní ke jmenování členy poradního vědec
kého výboru učiní prohlášení, ve kterém se zaváží jednat nezá
visle na vnějších vlivech a řídit se při výkonu svých povinností
veřejným zájmem Unie jako celku. Za tímto účelem učiní
písemné prohlášení o závazku nezávislosti a prohlášení
o zájmech podle vzorů č. 1 a č. 2 obsažených v příloze.
V prohlášení o zájmech se uvádějí veškeré přímé či nepřímé
zájmy, které by mohly být považovány za zájmy ohrožující
nezávislost člena, popřípadě z něj vyplývá, že žádný takový
zájem neexistuje.
2.
Členové poradního vědeckého výboru podepisují písemné
prohlášení podle vzoru č. 3 obsaženého v příloze, v němž se
zavazují dodržovat pravidla týkající se zachování důvěrnosti.
3.
Předseda a místopředsedové podepisují písemné prohlá
šení, že nezastávají žádnou funkci ve finančním odvětví.
4.
Členové poradního vědeckého výboru se zavazují
dodržovat kodex chování, který přijme generální rada ESRB.
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5.
Výše uvedená prohlášení se zveřejňují na internetových
stránkách ESRB. Veškeré změny týkající se těchto prohlášení
se neprodleně oznamují vedoucímu sekretariátu ESRB.

3.
Předseda a místopředsedové mohou být nahrazeni úřadu
jícím členem poradního vědeckého výboru, jenž je v takovém
případě sám nahrazen postupem uvedeným v odstavci 2.

Článek 8

4.
Na návrh řídícího výboru může generální rada po uplynutí
mandátu člena poradního vědeckého výboru rozhodnout o jeho
obnovení o další čtyři roky.

Skončení mandátu a nahrazování členů
1.
Generální rada může
v následujících případech:

mandát

odborníka

ukončit

a) odborník se vzdá funkce nebo jeho mandát vyprší, aniž by
byl obnoven;
b) odborník se nezúčastní tří po sobě jdoucích pravidelných
zasedání poradního vědeckého výboru, ledaže doloží, že se
jich nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů;

Článek 9
Zveřejnění
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské
unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. ledna 2011.

c) v případě střetu zájmů, porušení povinnosti nebo vážného
pochybení.
2.
Je-li mandát člena poradního vědeckého výboru ukončen
před uplynutím čtyřletého funkčního období, uplatní se čl. 4
odst. 2 a 3.

Předseda ESRB
Jean-Claude TRICHET
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PŘÍLOHA
VZOR č. 1: ZÁVAZEK NEZÁVISLOSTI
Jméno:
Tímto se zavazuji, že budu jednat nezávisle na vnějších vlivech a výhradně v zájmu Unie.
Jsem si vědom(a), že je mou povinností učinit každý rok písemné prohlášení o zájmech a na každém zasedání poradního
vědeckého výboru informovat o všech zájmech, které by mohly být považovány za zájmy ohrožující mou nezávislost ve
vztahu k bodům programu nebo mému příspěvku k práci poradního vědeckého výboru obecně.
Jakýkoli pokus třetích osob ovlivnit mě přímo nebo nepřímo při výkonu mého mandátu bezodkladně oznámím porad
nímu vědeckému výboru.

V

Podpis:

dne
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VZOR č. 2: PROHLÁŠENÍ O ZÁJMECH ČLENA
Jméno:
Informace o přímých či nepřímých zájmech, které by mohly mít význam pro práci poradního vědeckého výboru
a poslání Evropské rady pro systémová rizika (ESRB):
1) Přímý zájem (finanční prospěch plynoucí například ze zaměstnání, činnosti vykonávané na základě smlouvy, investic,
honorářů atd.):

2) Nepřímé zájmy (nepřímá finanční podpora, např. granty či sponzorské příspěvky, nebo jiný druh prospěchu):

3) Zájmy vyplývající z profesní činnosti člena nebo jeho blízkých rodinných příslušníků:

4) Členství v organizacích, orgánech nebo klubech, které jsou zainteresovány na práci poradního vědeckého výboru, nebo
napojení na takové subjekty:

5) Jiné zájmy nebo skutečnosti, které člen považuje za relevantní:

Prohlášení:
Prohlašuji na svou čest, že výše uvedené informace jsou pravdivé a úplné.
O jakékoli změně výše uvedených informací bezodkladně uvědomím poradní vědecký výbor a sekretariát ESRB.

V

Podpis:

dne
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VZOR č. 3: PROHLÁŠENÍ O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI
Jméno:
Tímto prohlašuji, že jsem si vědom(a) své povinnosti zachovávat důvěrnost.
Jsem povinen/povinna nešířit informace získané z titulu mého členství v poradním vědeckém výboru a mé práce pro
Evropskou radu pro systémová rizika, ledaže bych k tomu získal/a oprávnění.
Rovněž tak zachovám důvěrný charakter názorů, které ostatní členové poradního vědeckého výboru, jeho pozorovatelé či
jiní účastníci vyjádří během diskusí na zasedáních nebo které budou poskytnuty písemně.

V

Podpis:

dne

C 39/15

