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POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ NOUZOVÉ POMOCI V OBLASTI LIKVIDITY 

 

(postup v rámci úlohy Rady guvernérů v souladu s článkem 14.4 Statutu Evropského systému 

centrálních bank a Evropské centrální banky při poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity 

jednotlivým úvěrovým institucím) 

Úvěrové instituce v eurozóně mohou přijímat úvěry od centrálních bank nejen v rámci měnověpolitických 

operací, ale výjimečně také prostřednictvím nouzové pomoci v oblasti likvidity (emergency liquidity 

assistance – ELA). 

Poskytnutí ELA znamená, že některá z národních centrálních bank Eurosystému poskytne: 

 

a) peníze centrální banky a/nebo 

b) jakoukoli jinou pomoc, která může vést ke zvýšení objemu peněz centrální banky,  

solventní finanční instituci nebo skupině solventních finančních institucí, která čelí přechodným 

problémům s likviditou, aniž by taková operace byla součástí jednotné měnové politiky. Odpovědnost za 

poskytnutí ELA nese zúčastněná národní centrální banka (zúčastněné národní centrální banky). To 

znamená, že veškeré náklady a rizika spojené s poskytnutím ELA nese příslušná národní centrální banka. 

Článek 14.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Statut ESCB) 

však svěřuje Radě guvernérů ECB odpovědnost za omezení operací ELA, pokud jsou podle jejího názoru 

v rozporu s cíli a úkoly Eurosystému. Taková rozhodnutí přijímá Rada guvernérů dvoutřetinovou 

většinou odevzdaných hlasů. K tomu, aby mohla Rada guvernérů náležitě posoudit, zda k takovému 

rozporu dochází, musí být o těchto operacích včas informována. Příslušný postup byl zaveden v roce 

1999 a od té doby je pravidelně revidován. Stávající postup má tyto hlavní rysy: 

Národní centrální banky zpravidla informují ECB o podrobnostech každé operace ELA nejpozději do 

dvou pracovních dnů po jejím provedení. Informace musí zahrnovat alespoň tyto údaje: 

1. protistrana, jíž ELA byla/bude poskytnuta; 

2. datum připsání a datum splatnosti ELA, která byla/bude poskytnuta; 

3. objem ELA, která byla/bude poskytnuta; 

4. měna, v níž ELA byla/bude poskytnuta; 

5. zajištění/záruky, oproti nimž byla/bude ELA poskytnuta včetně ocenění poskytnutého zajištění 

a případných srážek z poskytnutého zajištění, resp. údaje o poskytnuté záruce; 

6. úroková sazba z ELA, kterou má protistrana uhradit; 

7. konkrétní důvod(y) pro poskytnutí ELA (např. výzvy k dodatečné úhradě, odliv vkladů apod.); 



 

8. hodnocení orgánu makroobezřetnostního dohledu týkající se krátkodobé a střednědobé likviditní 

pozice a solventnosti instituce přijímající ELA včetně kritérií použitých k přijetí kladného závěru 

o solventnosti; 

9. v relevantních případech hodnocení přeshraničního významu a/nebo potenciálních systémových 

dopadů situace, která poskytnutí ELA vyžadovala/vyžaduje. 

Dále může Rada guvernérů v konkrétních případech, pokud to považuje za potřebné, rozhodnout, že 

požádá příslušnou národní centrální banku o dodatečné informace nebo rozšíří či zpřísní 

informační/vykazovací povinnost. 

V případě, že celkový objem operací ELA předpokládaných u dané finanční instituce nebo skupiny 

finančních institucí (na konsolidovaném základě a včetně zahraničních poboček) přesahuje limit 500 mil. 

EUR, musí příslušná(é) národní centrální banka(y) informovat ECB co možná nejdříve před poskytnutím 

zamýšlené pomoci.  

V případě, že by celkový objem uvažovaných operací ELA měl překročit limit 2 mld. EUR, Rada 

guvernérů zváží, zda existuje riziko, že předmětné operace ELA mohou být v rozporu s cíli a úkoly 

Eurosystému. Na žádost zúčastněné národní centrální banky (zúčastněných národních centrálních bank) 

pak může Rada guvernérů rozhodnout, že stanoví určitý limit a nebude vznášet výhradu vůči zamýšleným 

operacím ELA, které tohoto limitu nedosahují a jsou prováděny v předem vymezeném krátkém časovém 

úseku. 

Národní centrální banka může rovněž požádat Radu guvernérů, aby se vzdala své výhrady při překročení 

určitého limitu pro zamýšlené operace ELA, do nichž je současně zapojeno více bank. Příslušná centrální 

banka v takovém případě alespoň dva pracovní dny před zasedáním Rady guvernérů, na němž má být 

žádost posouzena, poskytne tyto informace:  

 veškeré předem dostupné informace stanovené v bodech 1 až 9 výše v členění podle jednotlivých 

bank; a 

 projekci mezery financování jednotlivých bank, které mají být příjemci ELA, na základě dvou 

scénářů vývoje – očekávaného scénáře a zátěžového scénáře, přičemž tato projekce by se měla 

v zásadě vztahovat na období do následujícího pravidelného zasedání Rady guvernérů. 

Všechny následné informace uvedené v bodech 1 až 9 výše musí být poskytovány denně, pokud již 

nebyly poskytnuty předem. 

Cílem tohoto postupu je adekvátně zajistit plnění úlohy Rady guvernérů v souladu s článkem 14.4 Statutu 

ESCB v souvislosti s poskytováním ELA jednotlivým úvěrovým institucím. Postup je závazný pro 

všechny národní centrální banky a jeho adekvátnost je pravidelně revidována. 


