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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane inženýre,
Česká národní banka (dále jen „ČNB“) jakožto povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržela dne 22. 12. 2021 Vaši žádost
o poskytnutí informací ve smyslu výše uvedeného zákona. Předmětem této žádosti bylo
poskytnutí odpovědí na tyto otázky:
1. „Má Váš úřad navázanou spolupráci s organizací (fondem) Black Rock, největším
světovým správcem majetku (dále jen Black Rock). Pokud ano, co je předmětem této
spolupráce. Pokud bude odpověď na otázku ad 1) kladná, žádáme o odpovědi na další
níže uvedené otázky.
2. Na základě čeho a kým byl Black Rock jako spolupracovník, ČNB vybrán?
3. Na základě jaké smlouvy s jakým předmětem plnění spolupracuje Váš úřad s Black
Rock?
4. Kdo ve Vašem úřadě je zodpovědný za činnost osob z Black Rock v ČNB a kdo jejich
činnost kontroluje a vyhodnocuje?
5. Mají osoby z Black Rock působící v ČNB bezpečnostní prověrku?
6. Kontroluje někdo v ČNB, zda osoby z Black Rock, působící v ČNB dodržují bankovní
tajemství? Pokud kontroluje, kdo a jakým způsobem. Pokud nekontroluje, z jakého
důvodu.
7. Jaký je konkrétní přínos osob z Black Rock působící v ČNB pro ČNB a pro ČR?

8. Prověřoval či prověřuje někdo z Vašeho úřadu vlastnickou strukturu Black Rock
o osoby v Black Rock činné?
9. Vyhodnocoval či vyhodnocuje někdo bezpečností rizika spolupráce s Black Rock?
10. Je Vám známa skutečnost, že už na podzim 2019 Black Rock vsadil vysoké částky
na pokles cenných papírů v zemích EU k 31. 3. 2020 a násl., které opravdu následně
z důvodu pandemie koronaviru, významně poklesly?“
K Vašemu dotazu sdělujeme následující:
Ad 1.
ČNB se společností BlackRock spolupracuje. Tato skutečnost je uvedena také v Roční zprávě
o výsledku hospodaření České národní banky 20201.
Ad 2.
ČNB spolupracuje se společností BlackRock při správě akciových (BlackRock Investment
Management, LLC) a MBS (BlackRock Financial Management, Inc.) portfolií. Tyto
společnosti BlackRock byly ke spolupráci vybrány ve výběrových řízeních.
Ad 3.
Na základě smluv o poskytování investičních služeb (Investment Management Agreement)
uzavřených mezi ČNB a společnostmi BlackRock Investment Management, LLC a BlackRock
Financial Management, Inc. Společnost BlackRock na základě těchto smluv vykonává správu
akciových a MBS portfolií, přičemž se jedná a tzv. pasivní správu (cílem je co nejpřesnější
kopírování vývoje předem stanovených indexů, v případě akcií např. indexu S&P500, MSCI
Euro, FTSE-100 či Nikkei-225, u MBS pak hlavního indexu Bloomberg US MBS Index, které
jsou hlavními indexy na daných trzích) – pro správce tedy neexistuje prostor pro aktivní výkon
vlastních investičních doporučení atp., jedná se o do značné míry mechanické kopírování
struktury investic v rámci zmiňovaných indexů.
Ad 4. – 7.
Žádné takové osoby ze společností BlackRock v ČNB nepůsobí.
Ad 8.
Vlastnická struktura je dohledatelná ve veřejných zdrojích. Za jednotlivé zaměstnance je
odpovědná sama společnost. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že společnosti BlackRock
při poskytování investičních služeb podléhají regulaci a dohledu příslušných autorit (tedy
zejména Securities and Exchange Commission ve Spojených státech amerických a Financial
Conduct Authority ve Velké Británii). Pokud by například vlastnická struktura či osoby činné
ve společnostech BlackRock ohrožovaly zajišťování poskytování služeb, ve kterých jsou zájmy
klientů a investorů na prvním místě (a to z jakýchkoliv důvodů, např. kvůli přítomnosti osob
na sankčních seznamech, osob, na něž nelze dále pohlížet jako na bezúhonné atp.), společnosti
by pozbyly oprávnění k poskytování finančních služeb a vztah mezi ČNB a společností
BlackRock by musel být ukončen.
Ad 9.
ČNB monitoruje činnost obchodních partnerů a žádné bezpečnostní riziko nezaznamenala.
Viz také odpověď k otázce č. 8 – implicitně v této oblasti také spoléháme na činnost
příslušných autorit.
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https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/o_cnb/.galleries/hospodareni/download/cnb_vysledky_hospodareni_202
0.pdf
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Ad 10.
Investiční politiku, strategii, doporučení atp. obchodních a jiných partnerů ČNB
nekomentujeme. V souvislosti s touto otázkou si však dovolujeme zdůraznit, že BlackRock
v Evropě spolupracuje s celou řadou centrálních bank a vlád.
S pozdravem

Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská
ředitelka odboru sankčních řízení

Mgr. Eva Fohlová
referát nestandardních činností

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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