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ODŮVODNĚNÍ 

návrhu vyhlášky o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek 

z vkladů pro klienta 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 

principů 

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v návaznosti na novelu zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách), a zákona č. 87/1995 

Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících 

a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“), kterou se 

transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/49/EU ze dne 16. dubna 

2014 o systémech pojištění vkladů (dále jen „směrnice DGS II“). 

Směrnice DGS II je sekundárním právním aktem Evropské unie (dále jen „EU“), kterým 

byla zrušena směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/19/ES o systémech pojištění 

vkladů ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES (dále jen „směrnice 94/19/ES“). Původní 

směrnice 94/19/ES z roku 1994 byla v důsledku vývoje na finančních trzích významně 

novelizována v roce 2008, následně došlo v souladu se záměrem Evropské komise 

k jejímu nahrazení novou směrnicí DGS II. 

Jedním z důležitých cílů směrnice DGS II je vedle přesnějšího vymezení působnosti 

pojištění pohledávek z vkladů, stanovení kratších lhůt pro výplatu, nových požadavků na 

financování systémů pojištění pohledávek z vkladů apod., také zajištění lepší 

informovanosti klientů o systému pojištění pohledávek z vkladů. Směrnice DGS II 

upravuje informování klientů v čl. 16 a ve své příloze I, která obsahuje vzor informačního 

přehledu pro vkladatele, který má být klientům poskytován před přijetím vkladu1 a dále 

alespoň jednou ročně. 

V zákoně o bankách je poskytování informací klientům o systému pojištění pohledávek 

z vkladů promítnuto v § 11 odst. 2 až 6. V § 11 odst. 6 zákona o bankách je obsaženo 

zmocnění pro vydání vyhlášky, kterou se stanoví vzor informačního přehledu pro klienta. 

Na tento vzor a jeho použití se pak odkazuje v § 11 odst. 2 a 3. Informační povinnost se 

podle § 11 odst. 2 zákona o bankách vztahuje na banky a pobočky zahraničních bank 

a podle § 14 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech na spořitelní a úvěrní družstva. 

                                                           
1    Přijetím vkladu se rozumí otevření účtu nebo založení obdobného produktu, tedy nikoliv např. příchozí 

položky na již existující účet. 
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Zmocnění pro vydání prováděcího předpisu obsažené v § 11 odst. 6 zákona o bankách je 

úzké, neboť vyhláška má stanovovat vzor informačního přehledu pro klienta k naplnění 

informačních povinností stanovených zákonem č. 21/1992 Sb., který je v tomto rozsahu 

transpozicí směrnice DGS II, která vzor informačního přehledu obsahuje přímo ve své 

příloze č. I. 

Směrnice DGS II je koncipována tak, aby zajistila co největší míru harmonizace ve všech 

členských státech EU. Přestože ponechává členským státům v řadě oblastí diskreci při 

rozhodování o implementaci některých konkrétních opatření do národních právních řádů, 

úprava plnění informační povinnosti diskreci nepodléhá. 

Obsahem vzoru informačního přehledu pro klienta jsou tak v souladu s přílohou č. I 

směrnice DGS II základní informace o ochraně vkladů. Vzorový informační přehled pro 

klienta obsahuje také pole pro potvrzení klienta (vkladatele), že informace obdržel. Je-li 

formulář klientovi předáván v písemné podobě před přijetím vkladu, předpokládá se 

i písemné potvrzení jeho obdržení s tím, že předání informace a potvrzení jejího přijetí 

v rámci elektronického bankovnictví je upraveno v § 11 odst. 4 zákona o bankách. 

V informačním přehledu dále musí být uveden rovněž odkaz na internetové stránky 

příslušného systému pojištění pohledávek z vkladů, na kterých musí být též uvedeny 

požadované informace poskytované klientovi. 

Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva tak budou nově 

poskytovat informace klientům formou uvedeného informačního přehledu. Z tohoto 

důvodu budou – v důsledku transponovaného předpisu Evropské unie – vystaveny 

dodatečným nákladům spojeným se zavedením vnitřních systémů a postupů, kterými 

budou plnit uvedené povinnosti.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 11 odst. 6 zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. ......./2015 Sb. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie a transponuje přílohu 

č. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/49/EU o systémech pojištění 

pohledávek z vkladů stanovením vzoru informačního přehledu. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Dříve platný právní stav neobsahoval poskytování informací klientům formou 

informačního přehledu, nicméně obsahoval některé požadavky na informování klientů 

o systému pojištění pohledávek z vkladů (např. povinnost písemně informovat klienta 

o způsobu výplaty náhrad z Fondu pojištění vkladů), povinnost informovat klienta 
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o způsobu uplatnění nároku u Fondu pojištění vkladů apod. Pojištění pohledávek z vkladů 

v České republice nově zajišťuje Garanční systém finančního trhu zřízený podle zákona 

upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Garanční systém 

finančního trhu zajišťuje pojištění pohledávek z vkladů prostřednictvím Fondu pojištění 

vkladů, ve kterém spravuje část svého jmění.  

Důvodem pro vydání nové vyhlášky je  přijetí novely zákona o bankách a zákona 

o spořitelních a úvěrních družstvech, kterou byla transponována směrnice DGS II. Pokud 

by vyhláška nebyla vydána, nebylo by zajištěno, že příslušné informace budou klientům 

poskytovány formou vymezeného informačního přehledu a v důsledku toho by směrnice 

DGS II nebyla dostatečně transponována. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 

životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

Z nové vyhlášky nevyplývají ani žádné přímé náklady pro ČNB.  

Předkládaný návrh vyhlášky má dopad na úvěrové instituce, které budou povinny 

promítnout do svých vnitřních postupů a systémů příslušné změny za účelem dodržení 

povinnosti poskytovat klientům informace o systému pojištění pohledávek z vkladů 

formou informačního přehledu. Dopady na podnikatelské prostředí jako celek se 

nepředpokládají.  

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady ani žádné negativní 

dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá významné negativní dopady na životní prostředí. 

Poskytovaný informační přehled bude mít v některých případech papírovou formu, jde 

však o krátký dokument a v řadě případů bude nahrazen poskytnutím informace 

elektronicky. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by vedla k diskriminaci. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úvěrové instituce budou 

nově evidovat doklad o tom, že klient vzal na vědomí informaci o pojištění vkladů, ale 

tato informace nemá osobní povahu, bude stejně jako jiné informace o klientech chráněna 
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bankovním tajemstvím nebo v případě družstevních záložen obdobným tajemstvím a týká 

se jen klientů, o kterých banky a družstevní záložny informace už evidují. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava, která se týká informování klientů o systému pojištění 

pohledávek z vkladů formou informačního přehledu, nevytváří prostor pro korupční 

rizika. 

9. Hodnocení dopadů regulace 

Na základě čl. 3.8 písm. h) části I. Procesní pravidla Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace se u této vyhlášky nezpracovává hodnocení dopadů regulace podle 

obecných zásad (RIA), neboť jde o implementaci předpisu EU, který nedává možnost 

diskrece a vyhláška nejde nad rámec implementovaného předpisu. 

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 

proveditelnosti a vynutitelnosti. 

10. Konzultace 

Návrh nové vyhlášky byl při přípravě konzultován s Českou bankovní asociací, která 

k němu vznesla několik připomínek, které byly s Českou bankovní asociací vypořádány. 

Návrh nové vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle 

Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních 

orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů. 

Návrh vyhlášky byl podroben meziresortnímu připomínkového řízení. Zásadní 

připomínky nebyly uplatněny, doporučující připomínky byly zapracovány způsobem, se 

kterým připomínková místa souhlasila. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 a 2 

Vymezuje se předmět úpravy vyhlášky podle zmocnění uvedeného v § 11 odst. 6 zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. ....../2015 Sb. 

Na vymezení předmětu navazuje odkaz na vzor informačního přehledu, který je obsahem 

přílohy vyhlášky. 
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K § 3 

Účinnost vyhlášky je stanovena tak, aby umožňovala přiměřenou legisvakanční lhůtu 

a současně umožňovala zajistit aplikaci příslušných ustanovení vyhlášky a použití 

informačního přehledu v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona o bankách.  

 

K příloze 

Vzor informačního přehledu v příloze vyhlášky odpovídá vzoru informačního přehledu 

stanovenému v příloze č. I směrnice DGS II a respektuje ve směrnici nastavený obsah 

i strukturu poskytovaných informací. Vzor informačního přehledu obsahuje základní 

informace o ochraně vkladu jako např. výši limitu pojištění, informaci o úpravě sčítání 

vkladů, režimu společných účtů, měně, v níž bude vklad vyplacen, a další, včetně 

souvisejících vysvětlujících odkazů, opět převzatých z přílohy směrnice DGS II. 

Vzor informačního přehledu obsahuje také pole pro potvrzení klienta, že informace obdržel. 

Potvrzení je však vyžadováno pouze v případech poskytování informací klientovi před 

uzavřením smlouvy nebo přijetím vkladu a v případech, kdy není obdržení informačního 

přehledu potvrzeno formou elektronického bankovnictví. Přijetí pravidelné každoroční 

informace tedy není nutné ze strany klienta potvrzovat. 

Ačkoliv jsou myslitelné drobné úpravy vzoru podle podmínek jednotlivých bank 

a družstevních záložen (zejm. barevné řešení a logo), konkrétní forma informačního přehledu 

by se v případech jednotlivých subjektů neměla od vzoru informačního přehledu odlišovat 

natolik, aby se tím snížil standard srozumitelnosti pro klienta odpovídající alespoň standardu 

obsaženému ve vzoru informačního přehledu uvedeného ve vyhlášce. Přehled musí být 

snadno porovnatelný. Záměrem směrnice DGS II je, aby informace o pojištění vkladů byly 

standardizované. Nelze např. část údajů vypouštět jen proto, že u určité banky nebo 

družstevní záložny nejsou relevantní (ledaže to vzor výslovně připouští). Takto nelze vypustit 

např. údaj o ochraně společných účtů, i pokud banka nebo družstevní záložna jejich vedení  

nenabízí.  

Vzor informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta je v příloze 

stanoven v české verzi. V případě uzavírání smluv s klienty v jiném než českém jazyce lze 

očekávat, že též informační přehled bude klientům poskytován v příslušném jazyce 

dohodnutém s klientem. Příslušný cizojazyčný formát informačního přehledu však musí po 

obsahové a formální stránce odpovídat přehledu poskytovanému v českém jazyce. 
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