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OBECNÉ ZÁSADY
OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/732
ze dne 16. dubna 2015,
kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému
(ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
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 první odrážku
článku 3.1, články 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 a první odstavec článku 20 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dosažení jednotné měnové politiky vyžaduje vymezení nástrojů a postupů, jež má využívat Eurosystém, který je
tvořen Evropskou centrální bankou (ECB) a národními centrálními bankami těch členských států, jejichž měnou
je euro (dále jen „národní centrální banky“), za účelem provádění této politiky jednotným způsobem ve všech
členských státech, jejichž měnou je euro.

(2)

S ohledem na článek 12.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen
„statut ESCB“) má ECB pravomoc určovat jednotnou měnovou politiku Unie a vydávat obecné zásady nezbytné
k zajištění jejího řádného provádění. V souladu s článkem 14.3 statutu ESCB jsou národní centrální banky
povinny jednat v souladu s těmito obecnými zásadami. Tyto obecné zásady jsou proto určeny Eurosystému.
Pravidla stanovená v těchto obecných zásadách provedou národní centrální banky v příslušné smluvní či veřejno
právní úpravě. Protistrany budou povinny jednat v souladu s těmito pravidly, tak jak budou národními
centrálními bankami ve smluvní či veřejnoprávní úpravě provedena.

(3)

Podle první odrážky čl. 18. 1 statutu ESCB může Eurosystém obchodovat na finančních trzích s pohledávkami
a obchodovatelnými cennými papíry znějícími na euro nebo na jiné měny a s drahými kovy formou promptních
nebo termínovaných nákupů a prodejů, formou dohod o zpětném odkupu nebo formou výpůjček či půjček.
Podle druhé odrážky čl. 18.1 může Eurosystém provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními
účastníky trhu.

(4)

Za účelem ochrany Eurosystému před rizikem selhání protistrany se v čl. 18.1 druhém odstavci statutu ESCB
stanoví, že při provádění úvěrových operací Eurosystému s úvěrovými institucemi a s ostatními účastníky trhu
musí být úvěry dostatečně zajištěny.

(5)

S cílem zajistit rovné zacházení s protistranami a posílit provozní účinnost a transparentnost musí aktiva
splňovat určitá jednotná kritéria ve všech členských státech, jejichž měnou je euro, aby byla způsobilá jako
zajištění pro úvěrové operace Eurosystému.

(6)

Eurosystém vypracoval jednotný rámec aktiv, která jsou způsobilá jako zajištění, tak aby byly všechny úvěrové
operace Eurosystému prostřednictvím provedení těchto obecných zásad ve všech členských státech, jejichž měnou
je euro, prováděny harmonizovaným způsobem.

(7)

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) by měly být změněny tak, aby
zohledňovaly změny rámce Eurosystému pro zajištění týkající se akceptovatelných kupónových struktur pro
obchodovatelná aktiva.

(1) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému
(ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).
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Obecné zásady (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1
Článek 63 Obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se nahrazuje tímto:
„Článek 63
Akceptovatelné kupónové struktury pro obchodovatelná aktiva
1. Aby byly způsobilé, musí mít dluhové nástroje až do konečného splacení některou z těchto kupónových
struktur:
a) kupón s pevnou sazbou, nulový kupón nebo kupón s odstupňovanou sazbou a s předem vymezeným
kupónovým rozvrhem a předem definovanými kupónovými hodnotami, které nemohou vést k zápornému
peněžnímu toku, nebo
b) kupón s proměnlivou sazbou, který nemůže vést k zápornému peněžnímu toku a který má tuto strukturu:
kupónová sazba = (referenční sazba * l) ± x s tím, že f ≤ kupónová sazba ≤ c, přičemž
i) referenční sazbou může být v určitém čase jen jedna z těchto sazeb:
— sazba peněžního trhu v eurech, např. EURIBOR, LIBOR nebo obdobné indexy;
— sazba swapů s konstantní splatností, např. indexy CMS, EIISDA, EUSA;
— výnos jednoho státního dluhopisu v eurozóně, jehož splatnost nepřesahuje jeden rok, nebo index několika
státních dluhopisů v eurozóně, jejichž splatnost nepřesahuje jeden rok;
— inflační index eurozóny; a
ii) f (spodní hranice), c (horní hranice), l (faktor snížení/zvýšení páky (‚leveraging/deleveraging factor‘))
a x (marže) jsou, pokud jsou dány, číselné hodnoty, které jsou buď předem definovány k okamžiku emise,
nebo se mohou časem měnit pouze na hodnoty předem definované v okamžiku emise, kde f a c jsou větší
než nula nebo rovny nule a l je větší než nula po celou dobu životnosti aktiva. V případě kupónů
s proměnlivou sazbou, u nichž je referenční sazbou inflační index, se l rovná jedné.
2. Kupónové struktury, které nesplňují požadavky odstavce 1, nejsou způsobilé, včetně případů, kdy tyto
požadavky nesplňuje pouze část splátkové struktury, jako např. prémie.
3. V případě kupónu s pevnou či proměnlivou odstupňovanou sazbou se příslušná kupónová struktura pro účely
tohoto článku hodnotí s ohledem na celou dobu životnosti aktiva s přihlédnutím k budoucímu i minulému vývoji.
4. Akceptovatelné kupónové struktury nesmějí mít žádné volitelné prvky na straně emitenta, tj. v průběhu celé
doby životnosti aktiva s přihlédnutím k budoucímu i minulému vývoji nejsou přípustné změny kupónové struktury,
které závisejí na rozhodnutí emitenta.“

Článek 2
Nabytí účinku a provádění
1.

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám.

2.
Národní centrální banky přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s těmito obecnými zásadami a použijí je
ode dne 1. května 2015. Nejpozději do 24. dubna 2015 informují ECB o textech a prostředcích, které se týkají těchto
opatření.
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Článek 3
Určení
Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. dubna 2015.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

