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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/441
ze dne 24. března 2020,
kterým se mění rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu
cenných papírů podnikového sektoru
(ECB/2020/18)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec
článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Evropská centrální banka (ECB) spolu s národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro (dále
jen „národní centrální banky“), mohou podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské
centrální banky pro dosažení cílů Evropského systému centrálních bank obchodovat na finančních trzích mimo jiné
formou přímých nákupů a prodejů obchodovatelných cenných papírů.

(2)

Rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) (1) byl zaveden program nákupu cenných
papírů podnikového sektoru (corporate sector purchase programme – CSPP). CSPP je spolu se třetím programem
nákupu krytých dluhopisů, programem nákupu cenných papírů krytých aktivy a programem nákupu aktiv
veřejného sektoru na sekundárních trzích součástí rozšířeného programu nákupu aktiv (asset purchase programme –
APP) ECB. Cílem programu APP je zlepšit transmisi měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství
eurozóny, uvolnit úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky a podpořit trvalé přibližování míry inflace ve
střednědobém horizontu k hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, což je v souladu s prvořadým cílem ECB
udržovat cenovou stabilitu.

(3)

S ohledem na výjimečné hospodářské a finanční okolnosti spojené se šířením koronaviru (COVID-19) Rada
guvernérů dne 18. března 2020 rozhodla, že rozšíří škálu způsobilých aktiv v rámci programu CSPP o komerční
cenné papíry nefinančního sektoru, čímž se stanou všechny komerční cenné papíry s dostatečnou úvěrovou
kvalitou způsobilými pro nákup v rámci programu CSPP.

(4)

S cílem rychle reagovat na stávající pandemickou situaci by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost prvním dnem
po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Rozhodnutí (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změna
V článku 2 rozhodnutí (EU) 2016/948 (ECB/2016/16) se bod 2 nahrazuje tímto:
„2.

Má-li obchodovatelný dluhový nástroj původní splatnost 365/366 dnů nebo méně, má v okamžiku, kdy jej
příslušná centrální banka Eurosystému kupuje, minimální zbytkovou splatnost 28 dnů.
Má-li obchodovatelný dluhový nástroj původní splatnost 367 dnů nebo více, má v okamžiku, kdy jej příslušná
centrální banka Eurosystému kupuje, minimální zbytkovou splatnost 6 měsíců a maximální zbytkovou
splatnost 30 let a 364 dnů.“

(1) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů
podnikového sektoru (ECB/2016/16) (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 28).
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Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. března 2020.
Prezidentka ECB
Christine LAGARDE

