Informace o pojištění pohledávek z vkladů
Právní úprava pojištění pohledávek z vkladů je obsažena v §41a a násl. zákona č.
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách).
S účinností od 1. 1. 2016 došlo k některým změnám, kdy pojištění vkladů bude nově
v České republice zajišťovat Garanční systém finančního trhu zřízený podle zákona
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.


Pojištěny jsou při splnění požadavků na identifikaci vkladatele veškeré pohledávky z
vkladů včetně úroků v české měně nebo v cizí měně, evidovaných jako kreditní
zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem,
vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.



Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů bank, finančních institucí, zdravotních
pojišťoven a státních fondů, státu, územního samosprávného celku, jehož daňové
příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní (dále jen „daňový příjem“) jsou vyšší
než částka odpovídající 500 000 EUR, s výjimkami uvedenými zejména v § 41c
zákona o bankách.



Pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry, a dále
pocházející podle pravomocného rozsudku z úmyslně spáchaného trestného činu
legalizace výnosů z trestné činnosti, nebyly-li zajištěny ve prospěch oběti trestné
činnosti.



Banka je povinna zabezpečit identifikaci vkladatele při vedení jeho účtu nebo jiné
formě přijetí jeho vkladu a identifikační údaje o vkladateli a údaje o výši a důvodu
pojištěné pohledávky z vkladu vést ve své evidenci. Identifikačními údaji se rozumí:
a)
b)

u fyzických osob - jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno,
datum narození, popř. identifikační číslo
u právnických osob - obchodní firma nebo název právnické osoby, její sídlo a u
tuzemských právnických osob též identifikační číslo.



Pojištěny jsou vklady ve výši 100% částky vypočtené dle ustanovení zákona o
bankách, nejvýše však částka odpovídající 100.000 EUR pro jednu oprávněnou
osobu, pokud nestanoví zákon o bankách jinak. Ekvivalent limitu v českých korunách
se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke
dni, kdy Garanční systém finančního trhu (dále jen „Fond“) obdržel písemné
oznámení České národní banky o neschopnosti banky dostát závazkům vůči
oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek (dále jen „Rozhodný
den“).



Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné osobě z Fondu poskytne
poté, co Fond obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky
dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.



Fond poté stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad, vhodným
způsobem je uveřejní a vyrozumí o tom Ministerstvo financí a Českou národní banku.
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Banka nebo bývalá banka je povinna do 10 pracovních dnů od Rozhodného dne
poskytnout Fondu údaje o oprávněných osobách v rozsahu výše uvedených
identifikačních údajů.



Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné
osoby u banky, včetně jejích podílů na účtech vedených pro dva a více spolumajitelů.
Podíl spolumajitele účtu je roven zlomku, v jehož čitateli je celková částka na účtu a
ve jmenovateli počet spolumajitelů, pokud oprávněné osoby při založení či dispozici s
účtem nedoloží jinou výši podílu. Banka vyznačí jinou výši podílu ve své evidenci. K
doložení jiné výše podílu po Rozhodném dni se nepřihlíží. Od výsledné částky se
odečtou splatné závazky téže osoby vůči bance.



Výpočet se provádí v české měně, u pohledávek z vkladů vedených v cizí měně se
přepočet na českou měnu se provádí podle kurzu devizového trhu vyhlášeného
Českou národní bankou k Rozhodnému dni, kdy byla Fondu písemně sdělena
skutečnost o neschopnosti banky dostát svým závazkům. Součástí pojištěné
pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené ke dni zahájení plateb. Náhrada se
vyplácí v české měně. Právo oprávněné osoby na plnění z Fondu je právem
spojeným s pohledávkou z vkladu.



Peněžní prostředky více osob evidované na jednom účtu představují pohledávku z
vkladu se zvláštním režimem. Při zakládání účtu nebo při nejbližší dispozici s tímto již
existujícím účtem je majitel účtu povinen bance bankou určeným způsobem oznámit,
že na účtu jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob,
doložit podíl každé z nich, identifikovat tyto osoby způsobem určeným bankou a
pravdivost údajů prokázat. Banka nakládá s vkladem na tomto účtu jako s jakoukoli
jinou pojištěnou pohledávkou z vkladu a zaznamená údaje o něm ve své evidenci.
Pro účely výpočtu náhrady z Fondu za pohledávku z vkladu na účtu podle tohoto
odstavce je banka povinna předložit Fondu rozčlenění pohledávek z vkladů podle
jednotlivých osob a částek připadajících na každou z nich a pravdivost údajů
prokázat. Údaje předá Fondu. Náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním
režimem se poskytne oprávněným osobám ve stejné výši, v jaké by se poskytla v
případě, že by každá z uvedených osob měla peněžní prostředky evidované na
vlastním účtu.



Pokud je skutečný vlastník peněžní částky odlišný od majitele účtu, náhrada se
poskytne skutečnému vlastníkovi. Majitel účtu má povinnost oznámit tuto skutečnost
bance při založení či nejbližší dispozici s účtem a identifikovat skutečného vlastníka
peněžních prostředků a banka zaznamená tyto údaje ve smlouvě o účtu či na jiném
dokumentu, s jehož vydáním je spojeno přijetí vkladu, a ve své evidenci.



K oznámení vkladatele dle předchozích dvou odstavců, učiněnému po Rozhodném
dni, se nepřihlíží.

Podrobné informace k podmínkám výplaty z Fondu budou obsaženy na internetových
stránkách Fondu (www.fpv.cz).
PPF banka a.s.
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