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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/407
ze dne 16. března 2020,
kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních
operací (ECB/2020/13)

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 čl. 3.1 první odrážku,
článek 12.1, čl. 18.1 druhou odrážku a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,
s ohledem na obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce
měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60) (1),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle čl. 1 odst. 4 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) může Rada guvernérů kdykoli měnit nástroje,
požadavky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému.

(2)

V rámci plnění svého mandátu v oblasti cenové stability a s cílem zachovat příznivé úvěrové podmínky bank a
podpořit akomodativní orientaci měnové politiky v členských státech, jejichž měnou je euro, přijala Rada guvernérů
dne 22. července 2019 rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2). Uvedené
rozhodnutí upravilo třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-III), které se uskutečňují v
období od září 2019 do března 2021.

(3)

S cílem podpořit poskytování bankovních úvěrů těm, kteří jsou nejvíce postiženi rozšířením koronaviru (COVID19), zejména malým a středním podnikům, Rada guvernérů dne 12. března 2020 rozhodla o změně tří parametrů
operací TLTRO-III, a to konkrétně o zvýšení úvěrového přídělu z 30 % na 50 %, o změně horní hranice nabídky pro
jednotlivé operace TLTRO-III a od září 2021 o umožnění předčasného splacení částek vypůjčených v rámci operací
TLTRO-III po uplynutí 12 měsíců od vypořádání každé operace TLTRO-III namísto 24 měsíců.

(4)

Aby takto upravené parametry platily s okamžitým účinkem, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost
bezodkladně.

(5)

Rozhodnutí (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny
Rozhodnutí (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) se mění takto:
1) Článek 4 se mění takto:
a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Úvěrový příděl každého účastníka se rovná 50 % celkové referenční nesplacené částky po odečtení částky,
kterou si tento účastník TLTRO-III vypůjčil v rámci operací TLTRO-II na základě rozhodnutí (EU) 2016/810
(ECB/2016/10) a která ke dni vypořádání operace TLTRO-III ještě nebyla splacena, a to s ohledem na jakékoli
právně závazné oznámení o předčasném splacení, které účastník předloží v souladu s článkem 6 rozhodnutí (EU)
2016/810 (ECB/2016/10). Příslušné technické výpočty jsou uvedeny v příloze I.“;
(1) Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3.
(2) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1311 ze dne 22. července 2019 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních
operací (ECB/2019/21) (Úř. věst. L 204, 2.8.2019, s.100).
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b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Horní hranice nabídky každého účastníka pro každou operaci TLTRO-III se rovná jeho úvěrovému přídělu
sníženému o částky vypůjčené v předcházejících operacích TLTRO-III. Tato částka představuje horní hranici
nabídky každého účastníka, přičemž se uplatní pravidla platná pro nabídky přesahující horní hranici nabídek
stanovená v článku 36 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Příslušné technické výpočty jsou uvedeny
v příloze I.“;
2) V článku 5a se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Od září 2021 mají účastníci po uplynutí 12 měsíců od vypořádání každé operace TLTRO-III možnost danou
operaci TLTRO-III před splatností ukončit nebo snížit její objem, a to ve čtvrtletních intervalech.“;
3) V příloze I oddíle 1 se třetí odstavec nahrazuje tímto:
„Úvěrový příděl se rovná 50 % referenční nesplacené částky účastníka (*) po odečtení částek, které si účastník vypůjčil v
rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací na základě rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) (TLTRO-II)
a které ke dni vypořádání příslušné operace TLTRO-III ještě nejsou splaceny, nebo nule, má-li tato částka zápornou
hodnotu, tj.:
pro k = 1,…,7.
_____________
(*) „Účastníkem“ se rozumí jednotliví účastníci nebo skupiny TLTRO-III.“;
4) V příloze I oddíle 1 se pátý odstavec nahrazuje tímto:
„Horní hranicí nabídky, která platí pro všechny účastníky každé TLTRO-III, je úvěrový příděl účastníka BAk po odečtení
částek, které si účastník vypůjčil v předcházejících TLTRO-III. Nechť
je vypůjčená částka účastníka v TLTRO-III
k, potom
kde BLk je horní hranicí nabídky pro tohoto účastníka operace k, která je definována takto:

pro k = 2,…,7.“.
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 17. března 2020.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. března 2020.
Za Radu guvernérů ECB
prezidentka ECB
Christine LAGARDE

