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EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 2. července 2009
o provádění programu nákupu krytých dluhopisů
(ECB/2009/16)
(2009/522/ES)
podmínek financování pro úvěrové instituce a podniky;
c) k podpoře úvěrových institucí, aby udržely a rozšířily
úvěrování svých klientů, a d) ke zlepšení likvidity trhu
v důležitých segmentech trhu dluhových cenných papírů
vydaných soukromým sektorem.

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 105 odst. 2 první odrážku této smlouvy,
(3)

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména
na čl. 12.1 druhý pododstavec ve spojení s čl. 3.1 první
odrážkou a článek 18.1 tohoto statutu,

Jako součást jednotné měnové politiky by měl být přímý
nákup způsobilých krytých dluhopisů centrálními
bankami Eurosystému v rámci programu prováděn
jednotným způsobem v souladu s podmínkami tohoto
rozhodnutí,

ROZHODLA TAKTO:

vzhledem k těmto důvodům:

Článek 1
Zavedení a rozsah programu přímého nákupu krytých
dluhopisů

(1)

Národní centrální banky členských států, které přijaly
euro (dále jen „národní centrální banky“), a Evropská
centrální banka (ECB) (dále společně jen „centrální
banky Eurosystému“) mohou podle článku 18.1 statutu
ESCB obchodovat na finančních trzích mimo jiné formou
přímých nákupů a prodejů obchodovatelných cenných
papírů.

(2)

Vzhledem k současné výjimečné situaci na trhu Rada
guvernérů dne 7. května 2009 a následně
4. června 2009 rozhodla, že je třeba zavést program
(dále jen „program nákupu krytých dluhopisů“ nebo „pro
gram“), v jehož rámci mohou národní centrální banky
a ve výjimečných případech ECB bezprostředně od proti
stran přímo nakoupit způsobilé kryté dluhopisy podle
jim přiděleného podílu. Centrální banky Eurosystému
hodlají program nákupu krytých dluhopisů realizovat
postupně s přihlédnutím k tržním podmínkám
a potřebám měnové politiky Eurosystému. Cílem těchto
nákupů je přispět: a) k podpoře pokračujícího poklesu
termínových sazeb na peněžním trhu; b) k uvolnění

Eurosystém zavádí program, na jehož základě centrální banky
Eurosystému nakoupí způsobilé kryté dluhopisy v cílové jmeno
vité hodnotě 60 miliard EUR. Centrální banka Eurosystému se
může v rámci programu rozhodnout, že nakoupí způsobilé
kryté dluhopisy od způsobilých protistran na primárním
a sekundárním trhu v souladu s kritérii způsobilosti uvedenými
v tomto rozhodnutí. Obecné zásady ECB/2000/7 ze dne
31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Euro
systému (1) se na přímý nákup krytých dluhopisů centrální
bankou Eurosystému v rámci programu nevztahují.

Článek 2
Kritéria způsobilosti krytých dluhopisů
Kryté dluhopisy, které jsou: a) způsobilé pro operace měnové
politiky ve smyslu obecných zásad ECB/2000/7; b) denomino
vané v eurech; c) vydané úvěrovými institucemi registrovanými
v eurozóně nebo jinými subjekty registrovanými v eurozóně,
které splňují podmínky stanovené v odstavci 4 níže, a d) držené
a vypořádané v eurozóně, jsou způsobilé k přímému nákupu
v rámci programu za předpokladu, že splňují tyto dodatečné
podmínky:
(1) Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.
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1) Jedná se buď o i) kryté dluhopisy vydané v souladu s kritérii
vymezenými v čl. 22 odst. 4 směrnice o SKIPCP (1) (dále jen
„kryté dluhopisy v souladu se SKIPCP“) nebo ii) strukturo
vané kryté dluhopisy, které centrální banka Eurosystému na
základě vlastního uvážení považuje z hlediska záruk za srov
natelné s krytými dluhopisy v souladu se SKIPCP.
2) Minimální objem každé emise krytých dluhopisů činí zpra
vidla 500 milionů EUR. Centrální banka Eurosystému může
ve zvláštních případech rozhodnout o přímém nákupu
krytých dluhopisů při objemu emise nižším než 500 milionů
EUR za předpokladu, že objem emise není nižší než 100
milionů EUR, jestliže tato centrální banka Eurosystému na
základě vlastního uvážení usoudí, že zvláštní situace na trhu
nebo důvody související s řízením rizik takový nákup
vyžadují.
3) Minimální rating emise krytých dluhopisů je zpravidla „AA“
nebo jeho ekvivalent, který byl udělen alespoň jednou
z hlavních ratingových agentur.
4) Je-li emitentem krytého dluhopisu subjekt (jiný než úvěrová
instituce) registrovaný v eurozóně, je podmínkou, že i) tento
subjekt vydává pouze kryté dluhopisy a ii) za kryté dluho
pisy ručí úvěrová instituce registrovaná v eurozóně, a to
způsobem, který příslušná centrální banka Eurosystému
považuje za uspokojivý, nebo jsou dány obdobné záruky,
které splňují požadavky příslušné centrální banky Eurosys
tému.
5) Kryté dluhopisy jsou vydány podle právních předpisů, které
upravují kryté dluhopisy a které jsou platné v členském státě

(1) Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci
právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst.
L 375, 31.12.1985, s. 3).
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eurozóny. V případě strukturovaných krytých dluhopisů je
rozhodným právem pro dokumentaci týkající se krytých
dluhopisů právo členského státu eurozóny.
Článek 3
Způsobilé protistrany
Způsobilými protistranami pro účely programu nákupu krytých
dluhopisů jsou: a) tuzemské protistrany, které se účastní operací
měnové politiky Eurosystému, ve smyslu oddílu 2.1 přílohy
I obecných zásad ECB/2000/7 a b) jiné protistrany usazené
v eurozóně (jako registrované subjekty nebo prostřednictvím
pobočky), které centrální banka Eurosystému využívá pro
účely investování svých investičních portfolií v eurech.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1.
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po
zveřejnění na internetových stránkách ECB.
2.

Toto rozhodnutí se použije do 30. června 2010.

V Lucemburku dne 2. července 2009.

Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

