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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění 

vkladů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ing. Dušan Hradil 

Ing. Petra Richterová 

Ing. Martin Buchta 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 1. října 2015 

Odložená účinnost: 

Úprava pravidel platby příspěvku do FPV: 1. ledna 2016 

Zkrácení lhůty pro zahájení výplaty náhrad: 1. června 2016 

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 

– uveďte termín stanovený pro implementaci: 3. července 2015 

– uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Zajistit harmonizaci fungování systému pojištění vkladů s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se stanoví rámec pro fungování systému pojištění 

vkladů jako ochrana vkladatelů před dopady platební neschopnosti úvěrové instituce. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Navrhovaná právní úprava nemá přímý dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. K dočasnému 

poskytnutí veřejných prostředků může dojít pouze v případě, kdy by prostředky Fondu pojištění vkladů 

(dále jen „FPV“) včetně vybraných mimořádných příspěvků a prostředků, které by si FPV obstaral na 

finančním trhu, nepostačovaly k vyplacení zákonem stanovených náhrad.  

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 

Úvěrové instituce, platební instituce, instituce elektronických peněz, obchodníci s cennými papíry, 

exekutoři a FPV se budou muset přizpůsobit nově definovaným pravidlům systému pojištění vkladů. Pro 

úvěrové instituce a FPV se zejména mění pravidla pro výpočet a odvod příspěvku a pohledávky, ke kterým 

jsou vypláceny náhrady. Pro všechny výše uvedené subjekty se dále upravují lhůty a zavádí se nové či 

upravené povinnosti poskytování či evidování informací. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Pro zahrnutí vkladů v systému pojištění vkladů budou územně samosprávné celky muset doložit splnění 

podmínky skutečných daňových příjmů nižších než ekvivalent 500 000 EUR. Při nedoložení či nesplnění 

této podmínky budou vklady územně samosprávných celků ze systému pojištění vkladů vyňaty. 

3.4 Sociální dopady: Ne 

 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne  
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení 

krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. Dochází ke změně zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoB“) a zákona č. 87/1995 Sb., 

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a k doplnění zákona České 

národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSÚD“). 

1.2. Definice problému 

Návrh zákona je předkládán z důvodu nutnosti transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (dále jen „směrnice DGSD“) do české 

právní úpravy v souladu s transpozičními lhůtami stanovenými v této směrnici. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vývoj na úrovni Evropské unie 

Turbulence na finančních trzích v posledních letech ukázaly, že existují nedostatky ve stávající legislativní 

úpravě systémů pojištění vkladů na úrovni Evropské unie (dále jen „EU“). Jedním z hlavních zájmů 

vkladatelů je bezpečnost jejich vkladů včetně případů, kdy úvěrová instituce, u níž mají uloženy své 

úspory, se ocitne v platební neschopnosti.  

Původní směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů z roku 1994 nastavila základní rámec ochrany 

vkladatelů. Vývoj na finančních trzích, především v souvislosti s finanční krizí a pády významných bank, 

si však v roce 2008 vyžádal její novelizaci. Přestože zmiňovaná novela1, která dne 11. března 2009 byla 

podepsána Evropským parlamentem a Radou, posílila postavení spotřebitelů ve vztahu k národním 

systémům pojištění vkladů (jednalo se například o harmonizaci výše krytí na hodnotu 100 000 EUR, 

zrušení spoluúčasti vkladatelů, zkrácení lhůty výplaty náhrad vkladů na 20 dní), představovala podle 

Evropské komise (dále jen „Komise“) pouze rychlou reakci na události roku 2008. Komise následně 

deklarovala, že má v úmyslu směrnici o systémech pojištění vkladů podrobit důkladné revizi. 

Dne 12. července 2010 Komise zveřejnila návrh nové směrnice DGSD, který komplexním způsobem 

přepracovával stávající znění. Nový legislativní návrh předpokládal řadu významných změn v oblasti 

systému pojištění vkladů. Dne 16. února 2012 byl návrh s dodatky schválen po provedení změn 

Evropským parlamentem v prvním čtení. Bylo dohodnuto, že v zájmu zajištění souladu změn zavedených 

směrnicí o ozdravných postupech a řešení problémů bank (dále jen „BRRD“)2 s výše uvedenou směrnicí 

DGSD se vyčká na výsledek jednání o směrnici BRRD. V prosinci roku 2013 bylo dosaženo konečného 

kompromisu s Evropským parlamentem ohledně obou směrnic, a bylo tedy možno jednání o těchto dvou 

právních předpisech uzavřít. Dne 16. dubna 2014 byla směrnice DGSD schválena Evropským parlamentem 

                                                           

1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice 94/19/ES 
o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě. 

2  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy 
a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012. 
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a Radou. Směrnice DGSD byla následně publikována v Úředním věstníku EU, L 173, ve svazku 57 dne 

12. června 2014. 

Za hlavní principy nové právní úpravy pojištění vkladů lze považovat:  

 princip zrychlení (zkrácení lhůty pro výplatu náhrad vkladatelům); 

 princip pomoci (zavedení možnosti vzájemných půjček mezi systémy); 

 princip harmonizace (z hlediska členských států EU, resp. fungování národních systémů pojištění 

vkladů). 

Cílem směrnice DGSD je dosažení vnitřního trhu v oblasti činnosti úvěrových institucí z hlediska svobody 

usazování i volného pohybu finančních služeb při současném posílení stability bankovní soustavy 

a ochrany vkladatelů. Konkrétní opatření proto směřují především k upevnění postavení vkladatelů (jak 

ve vztahu k úvěrovým institucím, tak ve vztahu k systému pojištění vkladů), zlepšení možností financování 

a zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými národními systémy pojištění vkladů. Přestože je cílem 

směrnice DGSD harmonizace právních předpisů v rámci EU, týkajících se systémů pojištění vkladů, 

ponechává se členským státům v určitých oblastech volnost při rozhodování o aplikaci konkrétních 

opatření do národních právních úprav. 

Zhodnocení platného právního stavu v České republice 

Pojištění pohledávek z vkladů je upraveno v současné době v ZoB, ve znění pozdějších předpisů, v části 

čtrnácté. Úprava pojištění pohledávek z vkladů obsažená v tomto zákoně se v tuzemských podmínkách 

vztahuje na vklady u bank, zahraničních bank působících v ČR na základě jednotné licence podle práva EU, 

za určitých podmínek také na zahraniční banky poskytující bankovní služby v ČR prostřednictvím své 

pobočky a podle § 14 ZoSÚD i na vklady u spořitelních a úvěrních družstev. 

Zákonem zřízený FPV shromažďuje povinné příspěvky úvěrových institucí. Příspěvky jsou hlavním zdrojem 

financování FPV. Dalšími zdroji jsou výnosy z investování peněžních prostředků, peněžní prostředky, které 

si FPV obstaral na trhu, návratné finanční výpomoci a výtěžky z ukončených insolvenčních a likvidačních 

řízení (§ 41a odst. 4, § 41i ZoB).  

Výše příspěvku bank je stanovena na 0,04 %, u stavebních spořitelen na 0,02 % průměrného objemu 

pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí (§ 41c odst. 6, 7 ZoB) a 0,08 % 

u spořitelních a úvěrních družstev (§ 14 ZoSÚD). 

Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů, včetně úroků, vedených v české nebo cizí měně, evidovaných 

jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním 

listem či jiným obdobným dokumentem (§ 41c odst. 1 ZoB).  

Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů bank, zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry, spořitelních 

a úvěrních družstev, finančních institucí, pojišťoven, zajišťoven, zdravotních pojišťoven a státních fondů 

včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti. Rovněž nejsou pojištěny pohledávky z vkladů, které 

je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu (podřízený dluh) (§ 41c odst. 2 ZoB). 

Na poskytnutí náhrady nemají nárok např. osoby, které mají k dotčené bance zvláštní vztah, a osoby jinak 

oprávněné, jestliže byl pravomocným rozsudkem prokázán původ vkladu v trestné činnosti 

(§ 41g odst. 2 ZoB). FPV musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 20 pracovních dní 
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od rozhodného dne, ve zcela mimořádných případech může FPV po souhlasném vyjádření České národní 

banky (dále jen „ČNB“) a Ministerstva financí (dále jen „MF“) tuto lhůtu prodloužit o nejvýše 

10 pracovních dní (§ 41d odst. 3 ZoB).  

Maximální limit výše náhrady je korunový ekvivalent 100 000 EUR (§ 41e ZoB). Zbytek pohledávky může 

být oprávněnou osobou uplatněn vůči úvěrové instituci v insolvenčním řízení. Vkladatel má nárok 

na náhradu za svůj vklad přímo ze zákona a případný nedostatek peněžních prostředků nemůže být 

důvodem k nevyplacení náhrady. Zákon proto počítá se situacemi, kdy si FPV obstará potřebné chybějící 

zdroje na finančním trhu, popřípadě situace chybějících zdrojů je řešena pomocí dotace nebo návratné 

finanční výpomoci ze státního rozpočtu (§ 41i ZoB). 

Zároveň se systém pojištění vkladů vztahuje na pohledávky z vkladů u družstevních záložen dle 

§ 14 ZoSÚD, který se odkazuje na část čtrnáctou ZoB. Rozdílem je dle ZoSÚD dvojnásobná procentní sazba 

příspěvku družstevní záložny oproti příspěvku banky. Toto ustanovení nabylo účinnosti 1. ledna 2015 

v rámci novelizace ZoSÚD z důvodu vyšší nestability sektoru družstevních záložen než bankovního 

sektoru, která se projevila zejména během útlumu hospodářského cyklu formou několika pádů 

družstevních záložen.  

Na poskytnutí náhrady za pohledávku z vkladů FPV mají dle ZoSÚD nárok všichni vkladatelé, kromě členů 

voleného orgánu družstevní záložny, osob ovládajících družstevní záložnu, osob s kvalifikovanou účastí 

na těchto osobách a členové vedení těchto osob. Dále nárok na poskytnutí náhrady nemají osoby blízké 

ve smyslu občanského zákoníku členům volených orgánů družstevní záložny a osobám ovládajícím 

družstevní záložnu, osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a osoby jimi ovládané, členové 

bankovní rady ČNB a osoby ovládané družstevní záložnou. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Při hodnocení dopadů transpozice směrnice DGSD bylo zjištěno, že dotčenými subjekty jsou: 

Tabulka 1: Identifikace dotčených subjektů 

Subjekt Důvod 

Vkladatelé (běžní 
vkladatelé) 

Změna rozsahu pokrytí pojištění vkladů (dočasné krytí vysokých zůstatků), kratší 
doba výplaty náhrad, posílení informovanosti. 

Vkladatelé (územní 
samosprávné celky) 

Vynětí ze systému pojištění vkladů při výši skutečných daňových příjmů nad 
korunový ekvivalent 500 000 EUR. 

Orgán správy 
sociálního 
zabezpečení 

Spolupráce při ověřování nároku vkladatele na zvýšenou náhradu. 

Insolvenční správce 
Přizpůsobení se krátké době výplaty náhrad ze systému pojištění vkladů, 
spolupráce při ověřování nároku vkladatele na zvýšenou náhradu.  

Likvidátor 
Přizpůsobení se krátké době výplaty náhrad ze systému pojištění vkladů, 
spolupráce při ověřování nároku vkladatele na zvýšenou náhradu. 

Úvěrové instituce 
Změna výše a frekvence odvádění příspěvků do FPV, administrativní náklady 
v souvislosti s evidencí vkladů územních samosprávných celků, informační 
povinnost vůči vkladatelům, spolupráce na provádění zátěžových testů. 

Fond pojištění vkladů 
Posuzování nároku na zvýšenou náhradu, úprava řízení prostředků FPV, zkrácení 
lhůty pro vyplacení náhrad, rozšíření výplat náhrad o zahraniční měny, spolupráce 
s ostatními systémy pojištění, provádění pravidelných zátěžových testů. 
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Subjekt Důvod 

Ministerstvo financí Souhlas s půjčkou zahraničnímu systému pojištění vkladů. 

Česká národní banka 
Stanovení výše příspěvků, spolupráce s FPV při stanovení výše příspěvků 
a kontrola odvedení správné výše příspěvku. 

Pozn.: Dopady a intenzita působení nových ustanovení na jednotlivé dotčené subjekty jsou různé. Odlišnosti jsou 

popsány dále. 

Během příprav a tvorby dopadové studie spolupracovalo MF s následujícími subjekty. 

Tabulka 2: Seznam relevantních konzultovaných subjektů 

Subjekty konzultace 
Zkratka užitá 
dále v textu 

Relevantnost příslušného subjektu 

Asociace družstevních záložen ADZ Sdružení spořitelních a úvěrních družstev 

Asociace penzijních společností 
ČR 

APS ČR Sdružení penzijních společností 

Asociace pro kapitálový trh AKAT Sdružení investičních a asset management společností 

Asociace úvěrových institucí AUI Sdružení úvěrových institucí 

Česká bankovní asociace ČBA Sdružení bank 

Česká národní banka  ČNB Orgán dohledu úvěrových institucí v ČR 

Fond pojištění vkladů FPV Zákonný orgán zajišťující systém pojištění vkladů 

Pozn.: Pozice konzultovaných subjektů k novelizovaným ustanovením jsou uvedeny dále v textu a rozčleněny podle 

jednotlivých témat. 

1.5. Popis cílového stavu 

Obecnými cíli předkládaného návrhu je transpozice směrnice DGSD vedoucí k posílení důvěry v oblasti 

úvěrových institucí a její řádné fungování. Stabilita bankovního sektoru zahrnující i systém ochrany vkladů 

zejména individuálních vkladatelů a zároveň i určitá flexibilita v poskytování nabízených služeb přispívá 

ke zvýšení jejich důvěry v tento systém. Zároveň by mělo dojít k vyšší úrovni vzájemné přeshraniční 

spolupráce mezi systémy pojištění vkladů. Předpokladem pro naplnění těchto cílů by měla být, v případě 

potřeby, rychlá a koordinovaná reakce členských států v případě krizové situace na finančních trzích.  

V kontextu s tímto obecným cílovým stavem by implementace směrnice DGSD pro český sektor úvěrových 

institucí měla přinést: 

a) posílení důvěry vkladatelů ve zdraví tuzemských úvěrových institucí, 

b) dosažení vyšší integrace vnitřního trhu EU v oblasti činnosti úvěrových institucí z hlediska svobody 

usazování i volného pohybu finančních služeb, 

c) vyšší stupeň harmonizace domácího systému pojištění vkladů s evropskými systémy, 

d) užší spolupráci členských systémů pojištění vkladů. 
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 Mezi nejvýznamnější navrhovaná opatření patří: 

a) změna rozsahu působnosti systému pojištění vkladů,  

b) změna okruhu oprávněných žadatelů o výplatu náhrad, 

c) stanovení výše náhrady a podmínek jejich výplat, 

d) výrazně rychlejší výplata náhrad, 

e) možnost vzájemné finanční pomoci mezi systémy pojištění vkladů, 

f) změny ve výši a frekvenci příspěvků úvěrových institucí, 

g) individuální posuzování rizikového profilu úvěrové instituce, 

h) vyšší informovanost a transparentnost vůči vkladatelům.  

1.6. Zhodnocení rizika 

Nesplnění lhůt pro transpozici směrnice DGSD může vést k žalobě Komise na členskou zemi u Evropského 

soudního dvora pro nesplnění transpoziční povinnosti. 
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2. Návrh variant řešení, vyhodnocení a návrh řešení 

2.1. Analýza diskrecí poskytovaných směrnicí DGSD 

Podle obecných zásad je nutné, aby Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace („ZZ RIA“) obsahovala 

analýzu ustanovení transponovaných předpisů směrnice DGSD, u nichž je dána členskému státu diskrece 

při transpozici směrnice DGSD do národní legislativy.  

Terminologie: 

I když česká verze směrnice DGSD používá pro termín „covered deposits“ český překlad pojištěné vklady, 

bude v následujícím textu používán překlad kryté vklady, neboť tyto představují pojištěné pohledávky 

z vkladů do výše náhrady. Použití termínu pojištěné vklady může být matoucí vzhledem k současnému 

znění ZoB, které za pojištěné vklady považuje obecně pohledávku z vkladů, která je zahrnuta do systému 

pojištění vkladů, bez ohledu na výši náhrady. 

Základní způsob hodnocení: 

U každé z navrhovaných variant řešení příslušného diskrečního ustanovení či věcného problému jsou 

identifikovány varianty řešení a jejich výhody a nevýhody, které jsou následně hodnoceny z hlediska 

vhodnosti implementace v ČR. Při tomto hodnocení byla zvolena hodnotící škála, kde znaménko „+“ 

ilustruje výhodu oproti jiné variantě a znaménko „-“ nevýhodu oproti jiné variantě nebo proti 

současnému stavu v případě uplatnění daných variant v ČR. Počet znamének poté znázorňuje intenzitu 

dané výhody, resp. nevýhody. Symbol „0“ signalizuje stav, kdy dopad řešení z hlediska současného stavu 

je nulový, nebo případně pokud současný stav nelze v žádném případě zachovat, označuje „0“ dopad, 

který je brán jako výchozí pro porovnání dopadů ostatních variant řešení. 

Seznam řešených diskrecí: 

2.1. Analýza diskrecí poskytovaných směrnicí DGSD ............................................................................ 8 

Čl. 4 odst. 10 – Frekvence provádění zátěžových testů systému pojištění vkladů ............................... 10 

Čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 3 – Vyloučení obtížně zjistitelných vkladů ..................................................... 12 

Čl. 5 odst. 2 (a) – Zahrnutí vkladů osobního penzijního pojištění ........................................................ 24 

Čl. 5 odst. 2 (b) – Zahrnutí vkladů malých obcí ..................................................................................... 30 

Čl. 5 odst. 3 – Vyloučení vkladů na splacení úvěrů na nákup soukromé nemovitosti .......................... 39 

Čl. 6 odst. 2 – Dočasně vysoké zůstatky ............................................................................................... 42 

Čl. 6 odst. 4 – Výplata náhrad v různých měnách ................................................................................. 63 

Čl. 7 odst. 2 pododst. 3 – Sečtení limitu pro 2 a více osob jednoho účtu se zvláštním vztahem ......... 67 

Čl. 7 odst. 5 – Zohlednění závazků vkladatele ...................................................................................... 70 

Čl. 8 odst. 2 + odst. 4 – Snižování lhůty pro výplatu náhrad + předvýplaty ......................................... 72 

Čl. 8 odst. 3 – Prodloužení lhůty pro výplatu náhrad ........................................................................... 76 

Čl. 10 odst. 1 pododst. 2 – Frekvence hrazení příspěvků ..................................................................... 80 

Čl. 10 odst. 2 – Stanovení cílové výše prostředků systému pojištění vkladů ....................................... 84 

Čl. 10 odst. 6 – Snížení úrovně cílové výše ......................................................................................... 109 
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Čl. 4 odst. 2 pododst. 1 – Smluvní systém pojištění vkladů ................................................................ 154 
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Čl. 4 odst. 10 – Frekvence provádění zátěžových testů systému pojištění vkladů 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy zajistí, aby jejich systémy pojištění vkladů prováděly zátěžové testy svých systémů pojištění 

vkladů a byly neprodleně informovány v případě, že příslušné orgány zjistí v některé úvěrové instituci 

problémy, jež by mohly vést k zásahu systému pojištění vkladů. 

Tyto testy se provádějí jedenkrát za tři roky nebo častěji, je-li to vhodné. První test se provede nejpozději 

3. července 2017. 

Podle tohoto ustanovení je možné, aby si členský stát stanovil četnost provádění zátěžových testů, které 

budou prověřovat připravenost a funkčnost systémů pojištění vkladů. Minimální četnost provádění těchto 

testů je stanovena jedenkrát za tři roky, avšak považuje-li členský stát za vhodné provádět tyto testy 

častěji, je mu to umožněno. Lze tedy využít diskreci pouze pro stanovení frekvence testování systému 

pojištění vkladů na národní úrovni. Alternativně je možné: 

A) Provádět zátěžové testy systému pojištění vkladů s frekvencí jedenkrát za tři roky 

B) Provádět zátěžové testy systému pojištění vkladů s častější frekvencí než jedenkrát za tři roky 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Provádět zátěžové testy systému pojištění vkladů s frekvencí jedenkrát za tři roky 

Tato varianta předpokládá provádění zátěžových testů systému pojištění vkladů jedenkrát za tři roky. 

Bude se jednat o novou činnost, kterou dosud FPV neprováděl a lze předpokládat, že testy budou 

pravděpodobně poměrně komplexní a náročné, což bude spojeno s jednorázovými implementačními 

náklady vyplývajícími ze zajištění tohoto testování. Účelem těchto zátěžových testů bude simulace celého 

procesu pádu úvěrové instituce. Nebude se jednat pouze o ověřování funkčnosti předávaných dat 

z hlediska jejich struktury a formy, nýbrž půjde i o testování připravenosti vyplácející banky, příp. nutnosti 

dodání likvidity bance, možnosti zajištění dalších prostředků FPV apod. Příprava subjektů na stresové 

testování bude vyžadovat určitá opatření spojená s vynaložením nákladů na každé provedení testování. 

Bez ohledu na to, kým budou tyto související náklady hrazeny, lze obecně předpokládat přímou úměru 

mezi vynaloženými náklady a četností prováděných testů. Kromě těchto přímo souvisejících nákladů bude 

testování systému spojeno i s jednorázovými mimořádnými zásahy do řídících a organizačních systémů 

dotčených institucí, které mohou být obtížně finančně vyčíslitelné, přesto budou představovat nutnou 

zátěž, s kterou se budou testované subjekty muset vyrovnat. 

Vzhledem k nejednoznačnosti vnímání frekvence testování systému vyplácení náhrad veřejností není 

tento faktor předmětem dalšího posuzování. 

Varianta B: Provádět zátěžové testy častěji než jedenkrát za tři roky  

V této variantě je uvažováno s kratším obdobím pro provádění zátěžového testování systému pojištění 

vkladů, než je frekvence jedenkrát za tři roky. Každé zvýšení frekvence testování systému přináší 

i zvýšenou nákladovost u všech dotčených institucí. Přímá úměra mezi četností testování systému výplaty 

náhrad a souvisejícími náklady variantu B znevýhodňuje. 
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Tabulka 3: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 4 odst. 10 – Frekvence provádění 
zátěžových testů systému pojištění vkladů 

 

 

Konzultace: 

ADZ: Vzhledem k tomu, že příprava subjektů na stresové testování bude vyžadovat vynaložení nákladů, 

preferuje tříletou periodicitu. 

AUI: S ohledem na již implementovanou legislativní úpravu předmětné oblasti, v rámci které je dle 

§ 41n ZoB prováděno prověřování funkčnosti systému poskytování náhrad s roční periodicitou, 

se za nejvhodnější postup jeví využití příslušné diskrece při zachování kontinuity stávajícího systému, 

představované přijetím výše uvedené varianty B. Tento přístup se jednoznačně jeví jako nákladově 

neúspornější, přičemž má nulový vliv na vnímání rizikovosti systému ze strany vkladatelů. 

ČBA: Vzhledem k tomu, že v souvislosti s implementací směrnice DGSD ponesou banky nemalé náklady, 

považujeme za vhodné zavést nižší frekvencí testování.  

ČNB: Podle současné úpravy FPV ověřuje pravidelně jedenkrát ročně funkčnost systému vyplácení 

náhrad, při tom spolupracuje s ČNB, MF a bankami, které jsou povinny na žádost FPV předložit příslušné 

údaje. Podle návrhu transpozice DGSD2 provede FPV alespoň jedenkrát za 3 roky zátěžové testy systému 

pojištění pohledávek z vkladů. S ohledem na administrativní zátěž lze preferovat méně časté testy, ale 

posouzení nákladů a potřebnosti častých testů nechává ČNB primárně na FPV, MF a diskusi s účastníky 

trhu. 

FPV: Zátěžové testy ve smyslu dotčeného ustanovení směrnice (které budou poměrně komplexní 

a náročné) by mohly být prováděny jednou za tři roky, jak vyžaduje směrnice DGSD. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k tomu, že nejsou dosud známy detaily stresového testování systému pojištění vkladů 

a s ohledem na náklady, které testování vyvolává, se navrhuje uplatnit varianta A – provádět zátěžové 

testy systému pojištění vkladů jedenkrát za tři roky tak jak je navrhováno směrnicí DGSD. 

Dopady A B 

Náklady spojené s prováděním stresového testování systému pojištění 
vkladů. 

- -- 

Dopady nefinančního charakteru (např. vyšší nároky na organizaci a 
řízení) 

- -- 
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Čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 3 – Vyloučení obtížně zjistitelných vkladů 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Ze systémů pojištění vkladů se vylučují jakékoli náhrady: 

a) vkladů jiných úvěrových institucí uskutečněných jejich vlastním jménem a na vlastní účet, s výhradou 

čl. 7 odst. 3 této směrnice; 

... 

d) vkladů finančních institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013; 

e) vkladů investičních podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES; 

... 

Dle tohoto ustanovení má členský stát povinnost vyloučit vklady úvěrových institucí, které jsou vedeny 

na vlastní jméno a vlastní účet s výhradou následujícího ustanovení v čl. 7 odst. 3. 

Pokud vkladatel nemůže nakládat s částkami uloženými na účtu bez omezení, vztahuje se pojištění na 

osobu, která s nimi může bez omezení nakládat, za předpokladu, že tato osoba je zjištěna nebo zjistitelná 

ke dni, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění uvedené v čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy soudní 

orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. b). Může-li více osob nakládat se vklady bez omezení, 

přihlédne se k podílu každé z nich podle ujednání upravujících správu daných částek při výpočtu limitu 

stanoveného v čl. 6 odst. 1. 

Směrnice DGSD dle tohoto ustanovení nevylučuje ze systému pojištění vkladů takové vklady, kde 

vkladatelem jsou osoby, které nejsou vlastníky vkládaných prostředků. Směrnice DGSD v základu 

předpokládá nevyloučení těchto vkladů pouze u úvěrových institucí, u kterých je v čl. 5 odst. 1 písm. a) 

jako u jediného bodu z celkového výčtu vkladů explicitně uveden odkaz na čl. 7 odst. 3. Dle výkladu 

Komise během transpozičních seminářů ke směrnici DGSD však platí ustanovení v čl. 7 odst. 3 obecně a ne 

pouze pro vklady úvěrových institucí.  

Komise tak ponechává v případě implementace čl. 5 odst. 1 členským státům jistou flexibilitu s tím, 

že vklady, které jsou sice evidovány u subjektů v čl. 5 odst. 1, ale představují majetek zákazníka 

(pro zjednodušení bude v textu dále užíván termín „klient“), nemusí být ze systému pojištění vkladů 

vyloučeny. Smyslem celého systému pojištění vkladů však musí zůstat ochrana klientů z hlediska 

kreditního rizika, v žádném případě pak ochrana nebo zmírnění investičního rizika. Vklady a jejich 

skutečné vlastníky by mělo být možné identifikovat úvěrovými institucemi a systém pojištění vkladů by 

měl mít (není to však povinné) údaje týkající se těchto specifických účtů. Zároveň si je Komise vědoma, že 

identifikace těchto účtů může být (především pro vkladatele) dost obtížná. Jako nesnadné se rovněž jeví 

přesné vymezení specifických účtů a procesu jejich identifikace v legislativě. 

Dle současné právní úpravy ČR se systém pojištění vkladů vztahuje dle § 41f na účty, na kterých jsou 

evidovány prostředky více osob, pokud tuto skutečnost majitel účtu písemně oznámí úvěrové instituci při 

zakládání takového účtu nebo při nejbližší dispozici s tímto již existujícím účtem. Dle § 41f odst. 2 je 

majitel účtu povinen průběžné identifikovat jednotlivé vkladatele a dokládat jejich podíl na prostředcích 

na účtu, v podstatě před každou transakcí na daném účtu.  
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Výše uvedený režim průběžné identifikace a dokládání podílů vkladatelů není dle současného znění § 41f 

odst. 7 a 8 ZoB uplatňován u specifických vkladatelů. Dle § 41f odst. 7 je uvalen zvláštní režim 

na prostředky vložené platebními institucemi a poskytovateli platebních služeb malého rozsahu (dále oba 

subjekty označovány jako „PI“) a institucemi elektronických peněz a vydavateli elektronických peněz 

malého rozsahu (dále oba subjekty označovány jako „EMI“), které jsou evidovány jako peněžní 

prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce nebo proti jejichž 

přijetí byly vydány elektronické peníze. Dále dle § 41f odst. 8 není třeba průběžné identifikovat a dokládat 

podíly vkladatelů i v případě peněžních prostředků vložených obchodníky s cennými papíry (OCP), které 

jsou evidovány jako peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání 

na kapitálovém trhu, a v případě soudního exekutora, na jehož účtu jsou deponovány prostředky 

pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu. (V této diskreci se tedy pod pojmem 

vkladatelé budou souhrnně označovat OCP, PI, EMI a exekutoři. Jejich zákazníci, resp. majitelé prostředků 

budou označeni jako klienti.) 

K tomuto způsobu dokládání bylo přistoupeno v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. 

Vzhledem k tomu, že na účtech PI může docházet k častým změnám, bylo by pro úvěrovou i platební 

instituci značně náročné plnit povinnost stanovenou v § 41f odst. 2 ZoB. Proto byla při novele ZoB 

v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku vložena varianta jednorázové identifikace vkladatelů 

u PI, EMI a zároveň i u OCP, u nichž docházelo ke stejnému problému s povinnou průběžnou identifikací 

klientů dle § 41f odst. 2 ZoB již dříve. Rovněž důvodem k zahrnutí exekutorů do § 41f odst. 8 zákonem 

číslo 396/2012 Sb., kterým se měnil zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, bylo zabránit povinnosti 

exekutorů poskytovat úvěrové instituci neustále informace o změnách na jimi vedených účtech 

v souvislosti s nově zavedenou povinností soudního exekutora vést vymožené plnění odděleně 

od vlastních prostředků na zvláštním účtu úschov.3 

OCP, PI, EMI a exekutoři však jsou povinni vést evidenci údajů o vkladatelích a předat ji úvěrové instituci 

na její požádání bez zbytečného odkladu v případech výplaty náhrad či ověřování funkčnosti systému 

vyplácení náhrad. U těchto subjektů rovněž nedochází k tomu, že prostředky jsou v případě výplaty 

náhrad vkladů vyplaceny skutečnému vlastníkovi, ale jsou vyplaceny přímo danému OCP, PI, EMI 

či exekutorovi.  

Vklady OCP byly původně ze systému pojištění vkladů plně vyjmuty, protože podle původního znění 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu tvořil majetek OCP a zákazníka jeden celek. 

Až později byl tento majetek rozdělen a tím došlo k tomu, že mohl být součástí pojištění vkladů podle 

§ 41f ZoB. V souvislosti s přijetím zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, kterým byla transponována 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách 

na vnitřním trhu (dále jen „PSD“), bylo vymezeno, že i prostředky uživatelů platebních služeb svěřené 

platební instituci za účelem provedení platební transakce nepřecházejí do vlastnictví platební instituce, 

a mohou tak být zahrnuty do systému pojištění vkladů. Zároveň tímto krokem byla zajištěna v souladu 

s PSD ochrana prostředků klientů PI a EMI. Nicméně zahrnutí svěřených prostředků do pojištěných vkladů 

                                                           

3  Důvodová zpráva ke změně ZoB v souvislosti se zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se měnil zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, uvádí, že nezahrnutí exekutorů do § 41f  odst. 8 by reálně znamenalo pro exekutora nezbytnost založení 
zvláštního účtu u banky pro každou oprávněnou osobu zvlášť. Dále je v důvodové zprávě uvedeno, že s ohledem na počet 
exekucí a počet oprávněných se jeví jako velmi obtížně realizovatelné, aby soudní exekutor zřizoval pro každou exekuci 
zvláštní účet, a to navíc za situace, kdy není zřejmé, zda na tento účet bude v průběhu exekuce vůbec něco zaplaceno. Navíc 
by tímto byly navyšovány nadbytečně v každé exekuci náklady exekuce o částku cca 300 Kč, která představuje 
(resp. představovala v roce 2012) obvyklou částku požadovanou bankou za zřízení takového účtu.  
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bylo provedeno nad rámec PSD z důvodu zajištění finanční stability PI a EMI, neboť pro převážnou většinu 

těchto institucí by znamenal bankrot úvěrové instituce, u které mají uloženy prostředky svých klientů, 

ukončení činnosti z důvodu insolventnosti (pád úvěrové instituce by tedy spustil dominový efekt mimo 

sektor úvěrových institucí). 

Čl. 5 odst. 1 v základu předpokládá vyloučení prostředků OCP, PI a EMI vedených dle § 41f ZoB ze systému 

pojištění vkladů. Rovněž žádná sektorová směrnice upravující činnost OCP, PI a EMI nevyžaduje, aby tyto 

instituce ukládaly klientské prostředky na účty podléhající pojištění vkladů podle směrnice DGSD. Podle 

dostupného výkladu směrnice DGSD ze strany Komise není nicméně takové vyloučení zcela nutné a je 

možné zachovat dosavadní stav, kdy pojištění vkladů podléhají vklady tvořící majetek klienta u subjektů, 

na jejichž vklady uskutečněné jejich vlastním jménem a na vlastní účet, se pojištění vkladů nevztahuje. 

Zachování dosavadního stavu by bylo také možné jak z hlediska PI a EMI, které jsou zahrnovány pod 

definici finanční instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013 (v DGSD 

v čl. 5 odst. 1 písm. d)), tak z hlediska OCP, které lze řadit mezi investiční podniky ve smyslu 

čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES (v DGSD v čl. 5 odst. 1 písm. e)). Vyloučení prostředků exekutorů 

ze systému pojištění vkladů směrnice DGSD nepředpokládá, proto o něm nebude dále uvažováno. 

Alternativně je u OCP, PI a EMI možné: 

A) Nevyužít diskreci – vyloučit obtížně zjistitelné vklady u OCP, PI a EMI, kdy vkladatelem není 

vlastník prostředků 

B) Využít diskreci – nevyloučit obtížně zjistitelné vklady u OCP, PI a EMI, kdy vkladatelem není 

vlastník prostředků (zachovat současný stav, avšak s dílčí modifikací – viz dále) 

Jelikož dle směrnice DGSD bude výpočet příspěvku do systému pojištění vkladů počítán pouze z krytých 

pohledávek z vkladů, tj. pouze vkladů do výše limitu 100 000 EUR u jednoho klienta a jednoho subjektu, 

nikoli jako doposud ze všech pojištěných pohledávek z vkladů, bude nově nutné přesně identifikovat 

prostředky klienta nejen pro účely ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad, nebo v případě 

úpadku úvěrové instituce, ale i z důvodu stanovení výše příspěvku do FPV. Pokud úvěrová instituce 

nebude mít informace o jednotlivých klientech, kteří u ní mají uložené prostředky, nemůže určit výši jejich 

krytých vkladů a tedy ani celkový objem krytých vkladů za všechny své klienty. Údaje ohledně celkového 

objemu krytých vkladů však musí poskytovat orgánu dohledu, který na základě těchto informací stanoví 

instituci její výši příspěvků do FPV. V případě využití diskrece (varianta B) je tedy třeba rozhodnout, zda 

nadále prostředky uložené OCP, PI a EMI, u nichž jsou skutečnými vlastníky klienti těchto subjektů, 

udržovat zvláštní režim vyžadující identifikaci klientů a jim odpovídající podíl na zůstatku daného účtu 

v minimální nutné frekvenci, anebo zda umožnit pouze obecný režim § 41f, tedy vyžadovat průběžnou 

identifikaci. Případná změna režimu identifikace klientů se týká i prostředků exekutorů, neboť zde vzniká 

stejný problém s identifikací krytých vkladů, které slouží pro výpočet příspěvku do FPV. 

Variantu B je tedy nutné u OCP, PI, EMI a exekutorů rozdělit na dvě pod-varianty týkající se umožnění 

stávajícího režimu identifikace vkladatelů a dokládání jejich podílů: 
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B.1) Režim identifikace a dokládání dle zvláštního režimu (modifikovaný současný stav dle 

§ 41f odst. 7 a 84)  

B.2)  Režim průběžné identifikace a dokládání (obecný režim dle § 41f odst. 2) 

Rozhodování o režimu identifikace a dokládání je do jisté míry navázáno na diskreci čl. 8 odst. 3 – 

Prodloužení lhůty pro výplatu náhrad, kdy členské státy mohou rozhodnout, že se na vklady uvedené 

v čl. 7 odst. 3 (tj. i vklady OCP, PI, EMI a exekutorů, u nichž jsou skutečnými vlastníky klienti těchto 

subjektů) vztahuje delší lhůta pro výplatu, jež však nesmí překročit tři měsíce od rozhodného dne. Dříve, 

než bude rozhodnuto o využití diskrece dle čl. 8 odst. 3 – Prodloužení lhůty pro výplatu náhrad, je nutné 

ovšem stanovit navrhovanou úpravu danou diskrecí dle čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 3, resp. rozhodnout 

o režimu identifikace vkladatelů a dokládání jejich podílů. 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nevyužít diskreci – vyloučit obtížně zjistitelné vklady u OCP, PI a EMI, kdy vkladatelem není 

vlastník prostředků 

Varianta A by znamenala vyloučení obtížně zjistitelných vkladů u OCP, PI a EMI, kdy vkladatelem není 

majitel prostředků (tj. klient), ze systému pojištění vkladů. Tímto přístupem by se předešlo komplikacím 

a dodatečným nákladům s dokládáním údajů úvěrové instituci a následnou kontrolou. Tato varianta 

odpovídá současné praxi v jiných státech5, kde vklady vedené u OCP, PI a EMI, které představují majetek 

klienta, nejsou chráněny systémem pojištění vkladů. 

Dle informací poskytnutých AKAT tvoří peněžní prostředky zákazníků uložené nebankovními obchodníky 

u úvěrových institucí (12 mld. Kč) jen zlomek celkového objemu pojištěných vkladů (2,6 bil. Kč 

k 31. prosinci 2013). Vynětí peněžních prostředků zákazníků z pojištěných vkladů v současném režimu dle 

§ 41f je tak z pohledu sektoru úvěrových institucí a FPV marginální. Avšak z pohledu poměru peněžních 

prostředků k celkovému kapitálu OCP (3 mld. Kč) jde již o významnou expozici OCP vůči úvěrovým 

institucím. Z pohledu sektoru OCP je tedy zásadní se touto diskrecí zabývat. 

Varianta B: Využít diskreci – nevyloučit obtížně zjistitelné vklady u OCP, PI a EMI, kdy vkladatelem není 

vlastník prostředků  

Varianta B předpokládá zachování současného stavu (s určitými modifikacemi), kdy jsou do systému 

pojištění vkladů zahrnuty prostředky vložené OCP, PI a EMI, které tvoří majetek klienta. Jelikož však bude 

dle směrnice DGSD nově výpočet příspěvku do systému pojištění vkladů počítán pouze z krytých 

pohledávek z vkladů a nikoli jako doposud ze všech pojištěných pohledávek z vkladů, bude nově nutné 

přesně identifikovat prostředky klienta nejen pro účely ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad, 

nebo v případě úpadku úvěrové instituce, ale i z důvodu stanovení výše příspěvku do FPV. Celkový objem 

krytých vkladů u úvěrové instituce musí být znám pro určení výše příspěvku do FPV ze strany orgánu 

dohledu. V případě výpočtu výše příspěvků podle dosavadní úpravy na základě objemu pojištěných 

                                                           

4  Současný stav rozšířený o nutnost sdělování údajů úvěrové instituci za účelem výpočtu celkového objemu krytých vkladů – viz 
popis dopadů u varianty B.1. 

5  Vklady vedené u OCP, PI a EMI, které představují majetek klienta, nezahrnují do systému pojištění vkladů např. Bulharsko, 
Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Polsko, Slovensko, Slovinsko nebo Španělsko. Naopak tyto vklady jsou kryty prostřednictvím 
systému pojištění vkladů v Dánsku, Německu, Řecku nebo Velké Británii. Informace byly získány na základě dotazníkového 
šetření realizovaného MF.  
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pohledávek bylo nutné sledovat pouze celkový objem prostředků na účtech, které jsou evidované dle 

§ 41f odst. 7 a 8 ZoB. Takto nastavený systém (současný stav ve všech parametrech režimu 

§ 41f odst. 7 a 8) tedy zachovat nelze a je nutné jej modifikovat. 

Frekvence identifikace jednotlivých klientů v souvislosti s určením výše příspěvku za použití objemu 

krytých vkladů závisí na způsobu stanovení objemu krytých vkladů. Dosud však není specifikováno, v jaké 

podobě bude objem krytých vkladů uvažován. Obecně však lze očekávat, že i v případě identifikace podílů 

klientů na denní bázi bude postačovat sdělování ex-post, nikoli v „reálném čase“. 

Využití diskrece lze řešit buď zachováním zvláštního režimu pro OCP, PI, EMI a exekutory 

dle § 41f odst. 7 a 8, avšak s nastavením předávání údajů o klientech na předem neznámé frekvenci, avšak 

ex-post; anebo odstranění tohoto zvláštního režimu a přenesením všech dotčených subjektů do obecného 

režimu dle § 41f odst. 2. 

1. Varianta B.1: Režim identifikace a dokládání dle § 41f odst. 7 a 8 (rozšířený současný stav) 

Je nutné vzít v úvahu, že jak OCP, PI, EMI, tak exekutoři mohou spravovat velké množství 

klientských účtů a využívají informační systémy, které nejsou přímo napojené a kompatibilní 

se systémy bank a družstevních záložen. I proto mají tyto instituce podle současného znění 

příslušných ustanovení povinnost úvěrové instituci v předstihu oznámit pouze to, že na daných 

účtech drží klientské prostředky, které by měly být chráněny pojištěním. Nemají však povinnost 

průběžně identifikovat jednotlivé klienty a výši jejich prostředků. Povinnost takové identifikace 

nastává pouze v případě, kdy nastal rozhodný den, nebo pro účely testování systému pojištění 

vkladů. V těchto případech jsou OCP, PI a EMI povinni předat evidenci údajů úvěrové instituci 

na její požádání bez zbytečného odkladu (tj. dle ustálené judikatury během 3 až 5 dní). V případě 

krachu úvěrové instituce se náhrada poskytne přímo OCP, PI a EMI. Ve stejné podobě by probíhal 

proces i u soudních exekutorů.   

Oproti současnému stavu (který však nelze zachovat) by varianta B.1 kladla na vkladatele vyšší 

nároky na poskytování údajů o vkladatelích, neboť by bylo nutné tyto údaje zaznamenávat 

ve stejné frekvenci, v jaké jsou sledovány stavy objemu krytých vkladů, které se poté použijí 

ke stanovení celkového objemu krytých vkladů. Celkový objem krytých vkladů v daném roce poté 

slouží ke stanovení roční cílové výše příspěvků pro následující rok. Pokud by měl výpočet 

příspěvků vycházet např. z průměrné hodnoty krytých vkladů v předchozím roce, vypočítané na 

základě údajů ke konci měsíce či čtvrtletí, bylo by nutné sledovat údaje o objemu vkladů 

připadajících na jednotlivé vkladatele 12krát resp. 4krát ročně. Pokud by v pokynech EBA 

k upřesnění metod výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů bylo přistoupeno k vymezení 

dat, na základě kterých má být určen objem krytých vkladů, a tato data představovala např. 

měsíční průměry počítané z denních dat, bylo by potom nutné sledovat objem krytých vkladů 

včetně vkladů dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB na denní bázi, přičemž ale k předávání údajů mezi 

úvěrovou institucí a OCP, PI, EMI nebo exekutorem by mohlo docházet s nižší frekvencí tak, aby 

byla úvěrová instituce schopna poskytnout údaje požadované orgánem dohledu nebo FPV. V této 

variantě by tedy mohlo být umožněno ponechat na samotné úvěrové instituci stanovení formy 

a frekvence předávání údajů o klientech v rozsahu nutném proto, aby dostála informační 

povinnosti vůči orgánu dohledu. 

Z důvodu pouze jednorázového předávání údajů o klientech k pevně stanoveným datům by tedy 

bylo zřejmě nutné při přijetí varianty B.1 následně využít diskreci dle čl. 8 odst. 3 (prodloužení 
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lhůty pro výplaty náhrad z vkladů), tak aby bylo možné dostát zákonné lhůtě pro předání 

informací úvěrovou institucí do FPV nejen za vlastní klienty, ale za všechny účty vedené OCP, EMI 

a PI u dané úvěrové instituce. 

 

2. Varianta B.2: Režim identifikace a dokládání dle § 41f odst. 2 

Varianta B.2 by zvýšila odpovědnost vkladatele (OCP, PI, EMI a exekutora), který by musel 

dokládat výši prostředků klientů na svých účtech v podstatě po každé transakci (tj. ve vyšší 

frekvenci, než by byla potřebná pouze pro určení krytých vkladů). Dokud podíl a identifikační 

údaje vkladatele neoznámí úvěrové instituci, nespadá tento vklad mezi způsobilé vklady, a tedy 

není pojištěn. To by si vyžádalo pravděpodobně velmi vysoké náklady pro všechny vkladatele 

a všechny jejich klienty. Průběžným dokládáním by se však zamezilo případným „optimalizacím“6 

výše předávaných informací o krytých vkladech, ze kterých by úvěrová instituce odváděla 

příspěvky. Zároveň by zcela jistě nebylo nutné odkládat výplaty náhrad ze systému pojištění 

vkladů dle diskrece ve čl. 8, odst. 3, jelikož by úvěrové instituce měly přístup k aktuálním datům 

pro předání dat FPV v zákonné lhůtě. 

V případě varianty B nezávisle na zvolení příslušné pod-varianty by bylo vhodné v zákoně výslovně upravit 

postup výplaty náhrad v případě, kdy individuální vklad oprávněné osoby a vklad či více vkladů této osoby 

u OCP, PI, EMI a exekutorů, kteří měli u insolventní úvěrové instituce veden účet ve zvláštním režimu dle 

§ 41f odst. 7 a 8 ZoB, by v součtu převyšoval limit pro výplatu náhrad.  

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Varianta A počítá s vyloučením obtížně zjistitelných vkladů u OCP, PI, EMI, kdy vkladatelem není vlastník 

prostředků. Tato varianta představuje pro OCP dopad z hlediska regulatorních požadavků. OCP, kteří 

dosud za podmínek stanovených ČNB nezahrnovali své expozice vůči bankám z peněžních prostředků 

zákazníků do výpočtu kapitálových požadavků (nealokovali na ně kapitál), by byli nově nuceni ke krytí rizik 

spojených s uložením těchto prostředků u bank kapitál alokovat.  

Rovněž by peněžní prostředky zákazníků nově podléhaly limitům pro velké expozice, kdy podle čl. 395 

odst. 1 CRR nesmí být OCP vystaven expozici vůči klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, jejíž 

hodnota přesahuje 25 % jejího použitelného kapitálu. Dosud peněžní prostředky, které OCP svěřil 

zákazník, nemusel OCP zahrnovat pro účely limitů velkých expozic do své expozice vůči úvěrové instituci, 

pokud byly splněny následující podmínky:  

 úvěrovému riziku úvěrové instituce, u níž jsou uloženy peněžní prostředky zákazníka, je vystaven 

pouze zákazník, který byl o této skutečnosti řádně informován;  

 zákazník obdrží úroky z vkladu u úvěrové instituce; a  

 v případě selhání instituce zákazník nemá právo požadovat vydání peněžních prostředků od OCP.  

Aby mohl OCP prokázat, že úvěrové riziko úvěrové instituce, u níž jsou uloženy peněžní prostředky 

zákazníka, nese plně tento zákazník, a tudíž je OCP oprávněn nezahrnovat tyto peněžní prostředky do 

expozice vůči instituci je nutné vedení zákaznických prostředků na tzv. účtech se zvláštním režimem podle 

§ 41f ZoB.  

                                                           

6  Ve smyslu úpravy obchodní strategie za účelem minimalizace objemu prostředků klientů k určitému dni a souvisejícího 
ovlivnění odvodu příspěvku úvěrové instituce za klienty daného vkladatele. 
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V případě vyloučení obtížně zjistitelných vkladů by tak OCP museli rozdělit všechny peněžní prostředky 

zákazníků do různých úvěrových institucí. Podle informací poskytnutých ČNB byl v minulosti identifikován 

případ, kdy by pravidla angažovanosti u jednoho z OCP znamenala nutnost rozkládat prostředky zákazníků 

mezi 40 úvěrových institucí, pokud by nebyly vloženy na účet se zvláštním režimem, který umožnil odečíst 

svěřený zákaznický majetek od majetku OCP pro plnění obezřetnostních požadavků. To by nutně vedlo 

ke kompenzacím na jiných místech, např. snižováním nákladů na klientský servis nebo zvyšováním 

poplatků. Obojí by se negativně dotklo spotřebitelů v oblasti investičních služeb. Navíc, vynětí 

nebankovních OCP ze systému pojištění vkladů by přineslo nebankovním OCP významnou konkurenční 

nevýhodu oproti sektoru bankovních OCP, kteří by mohli i nadále svým klientům nabízet ochranu 

systémem pojištění vkladů při využívání jejich investičních služeb.  

Vyloučení obtížně zjistitelných vkladů by pravděpodobně vedlo ke  zvýšení regulatorních nákladů 

i v případě PI a EMI, které by musely u svěřených peněžních prostředků lépe diverzifikovat rizika 

v souvislosti s ochranou prostředků svých klientů, což by spočívalo v rozprostření svěřených prostředků 

na účty ve více úvěrových institucí. Náklady spojené s obsluhou více účtů by se pravděpodobně dále 

promítly ve vyšších cenách služeb, které PI a EMI poskytují svým klientům. Navíc i při větší (a tedy 

i nákladnější) diverzifikaci vkladů PI a EMI nelze vyloučit, že by pád úvěrové instituce vedl k sekundárnímu 

pádu dané PI či EMI – problém sektoru úvěrových institucí by se rychle přesunul do sektoru platebních 

služeb. Ztížení podmínek pro pojištění vkladů zákazníků PI a EMI by tedy mohlo přinést riziko dominového 

efektu, kterému nelze rozumně zabránit v licenčním procesu ani při výkonu dohledu. 

U varianty A na druhou stranu nedochází ke zvýšení nákladů kvůli předávání údajů o klientech. Zároveň by 

se eliminovaly případné související komplikace (neexistovala by povinnost pravidelně poskytovat data 

o vkladech klientů, nemusely by být zaváděny případné výjimky prodloužení lhůt výplaty 

dle čl. 8 odst. 3 apod.). Zároveň by se snížila ochrana určitého okruhu drobných klientů, taktéž 

by se snížila výše příspěvků do systému pojištění vkladů.  

Varianta B počítá se zachováním krytí obtížně zjistitelných vkladů u OCP, PI, EMI, které nebyly vloženy 

na účet přímo klienty, kteří jsou jejich vlastníky. Pakliže by došlo k ponechání těchto vkladů v systému 

pojištění vkladů, musely by vkladatelé (OCP, PI, EMI, exekutoři) vynaložit finanční prostředky 

pro dodatečné předávání potřebných údajů úvěrovou instituci (jak v případě v případě jednorázové (B.1), 

tak průběžné identifikace a dokládání (B.2)). Přesnou výši nákladů ovšem není v současné době možné 

určit z důvodu neznalosti frekvence předávání příslušných informací. Průběžná identifikace a předávání 

údajů o klientech dle § 41f odst. 2 by si zřejmě vyžádaly nezanedbatelné náklady spojené s výraznými 

úpravami dosavadních informačních systémů jak na straně OCP, PI, EMI a exekutorů, tak na straně 

úvěrových institucí. Tyto vysoké jednorázové a udržovací náklady by se pak pravděpodobně promítly 

do úrokových marží a poplatků, které by platili klienti těmto vkladatelům. To by se negativně projevilo 

v atraktivnosti daného sektoru a vytvořilo určitou bariéru vstupu do této části odvětví. 

Lze však uvést, že v případě obou variant B (tj. zahrnutí vkladů do systému pojištění vkladů) by v důsledku 

krachu úvěrové instituce nebyli vystaveni OCP, PI a ani EMI tak vysokému tlaku na doplnění uložených 

prostředků klientů z vlastních zdrojů, aby dostáli všem závazkům vůči svým klientům, jelikož by získali 

náhradu ze systému pojištění vkladů. V opačném případě, kdy by se diskrece nevyužila a byly by vklady 

OCP, PI a EMI vyloučeny, tak by v případě krachu úvěrové instituce jejich klienti očekávali, že budou mít 

své pohledávky řádně a včas vyřízeny, což by mohlo vyústit až v insolventnost těchto subjektů. Určitou 

záruku však budou mít klienti u OCP díky existenci Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále 

jen „GFOCP“), neboť zákaznický majetek u OCP, který se stane nedostupným, je prostřednictvím GFOCP 
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klientovi vyplacen, ovšem ne v plné výši do limitu 100 000 EUR jako v případě pojištění vkladů.7 Vyloučení 

vkladů tvořících zákaznický majetek OCP ze systému pojištění vkladů na druhé straně z důvodu zvýšení 

pravděpodobnosti úpadku OCP při bankrotu úvěrové instituce, u které měl OCP uložený zákaznický 

majetek, představuje vyšší riziko čerpání prostředků z GFOCP. 

Zároveň zahrnutí nebo vynětí vkladů u OCP, PI a EMI neznamená ukončení pohledávky majitele 

prostředků (tj. klienta) vůči vkladateli. V neposlední řadě platí, že v případě využití diskrece a zahrnutí 

vkladů u OCP, PI a EMI, by majitel prostředků (tj. klient) měl zkrácen maximální limit náhrad ve výši 

100 000 EUR (o vklady vedené na jeho účet ze strany PI, EMI a OCP), v případě, že by tyto instituce měly 

účet založen u stejné úvěrové instituce, kde má již uloženy své prostředky i vkladatel, pokud by nebylo 

nějakým způsobem ošetřeno vyplácení prostředků uložených u OCP, PI a EMI až po vyplacení ostatních 

prostředků klienta.  

Tabulka 4: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 3 – Vyloučení 

obtížně zjistitelných vkladů 

Dopady A B.1 B.2 

Legislativně jednodušší a obecně přehlednější systém (stát, FPV, UI) + - - 

Náklady identifikace a dokládání údajů a úpravy systému (UI, vkladatel – 
OCP, PI, EMI, exekutor) 

0 - -- 

Náklady spojené s navýšením kapitálu a limity angažovanosti (OCP) -- 0 0 

Náklady spojené s diversifikací rizika (PI, EMI) - 0 0 

Zhoršení atraktivity služeb v odvětví v promítnutí nákladů do poplatků 
klientů (UI, vkladatel, klient) 

-- - -- 

Objem prostředků ve FPV - + + 

Výše příspěvků odvedených do systému pojištění vkladů (UI) + - - 

Riziko optimalizace předávaných údajů o výši krytých vkladů (FPV) 0 - 0 

Krytí vkladů v systému pojištění vkladů (vkladatel – OCP, PI, EMI, 
exekutor, majitel prostředků, tj. klient) 

- + + 

Kombinace ochrany vkladů u OCP v návaznosti na GFOCP (klient) 0 - - 

Nutnost odložení výplaty obtížně zjistitelných vkladů (vkladatel – OCP, PI, 
EMI, exekutor) 

0 - 0 

Riziko vyššího čerpání prostředků z GFOCP - 0 0 

 

 

 

                                                           

7  GFOCP poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 
20 000 EUR. 
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Konzultace:  

AKAT: Asociace pro kapitálový trh zásadně a jednoznačně podporuje pod-variantu B.1, tedy zachování 

současného stavu, kdy jsou do systému pojištění vkladů zahrnuty prostředky vložené OCP, PI a EMI, které 

tvoří majetek klienta spolu s dávkovým kvartálním reportingem. 

Pokud dojde navrženou úpravou ve variantě A k vynětí peněžních prostředků zákazníka („PPZ“) uložených 

OCP u bank z pojištěných vkladů, dojde k významnému dopadu do rizikového profilu nebankovních OCP 

(sama zpráva o hodnocení dopadů zákona hovoří o „zvýšení pravděpodobnosti úpadku OCP při bankrotu 

úvěrové instituce, u které měl OCP uložený zákaznický majetek“) a jejich kapitálových požadavků. OCP, 

kteří dosud za podmínek stanovených ČNB zahrnovali své expozice vůči bankám z PPZ do výpočtu 

kapitálových požadavků bez nutnosti alokace kapitálu, budou nuceni alokovat kapitál ke krytí rizik 

spojených s uložením PPZ u bank. To nutně povede ke kompenzacím na jiných místech, např. snižováním 

nákladů na klientský servis nebo zvyšováním poplatků, obojí se negativně dotkne spotřebitelů v oblasti 

investičních služeb.  

Navíc, vynětí nebankovních OCP ze systému pojištění vkladů přinese nebankovním OCP významnou 

konkurenční nevýhodu oproti sektoru bankovních OCP, kteří budou moci i nadále svým klientům nabízet 

ochranu systémem pojištění vkladů při využívání jejich investičních služeb. 

Navržená úprava ve variantě A povede k nižší ochraně spotřebitele v oblasti investičních služeb 

nebankovních OCP (namísto 100% ochrany vkladů systémem pojištění vkladů do výše 100 000 EUR jen 

90% ochrana systémem GFO do výše 20 000 EUR).  

Reporting spojený se zachováním současného stavu (varianta B návrhu), který je podle hodnotící zprávy 

v podstatě jediným důvodem pro preferenci varianty A před B, přitom nijak významně nezvyšuje 

administrativní náročnost související s různými reporty, které jsou OCP již nyní povinni předkládat dle 

platné legislativy. Ze všech těchto důvodů, kdy návrh nepřináší žádné pozitivum pro trh, zatímco přináší 

řadu negativ pro účastníky trhu, včetně investorů, považujeme za vhodnější nevnášet nestabilitu 

do sektoru nebankovních OCP variantou A návrhu a neměnit zásadně současný stav, tedy setrvat na pod-

variantě B.1 návrhu. 

ADZ: Navrhuje Variantu A, tedy vyloučit obtížně zjistitelné vklady, kdy vkladatelem není vlastník 

prostředků. Ačkoli tato varianta sníží ochranu zákazníků OCP, PI a EMI, domnívá se, že negativní efekty 

spojené s implementací jsou vyšší. Zmiňuje například zvýšené náklady na administraci i odvody do FPV 

či problematiku prokazatelného určení alokace prostředků pokud OCP, PI či EMI využívá více bank 

či pokud například PI provádí směnu prostředků klienta mezi měnami. Regulace OCP, PI a EMI umožňuje 

i jiné metody eliminace rizika úpadku úvěrové instituce (angažovanost, kapitálové požadavky aj.) u níž 

jsou uloženy vklady, kdy vkladatelem není vlastník prostředků. 

AUI: Obecně považuje za systémově konzistentní ponechání obtížně zjistitelných vkladů, kdy vkladatelem 

není vlastník prostředků, v systému pojištění vkladů. Nicméně jelikož AUI má za to, že implementace 

systému analogického se stávající legislativní úpravou, v rámci které jsou klientské prostředky evidované 

na účtech OCP, EMI a PI pojištěny, by zejména: 

 zvýšila klientskou nesrozumitelnost systému pojištění vkladů, a to zejména s ohledem 

na nezbytnost zavedení mechanismu případného krácení maximálního limitu náhrad při souběhu 

přímých vkladů klienta u defaultní UI a vkladu jeho prostředků u předmětné instituce 

prostřednictvím vkladatelů, a zároveň 

 byla spojena s velmi významnými náklady všech zúčastněných osob, a to zejména v oblasti 

vytvoření, implementace a obhospodařování systémů reportování, a zároveň 
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 byla aplikována při absenci legislativní úpravy metod výpočtu příspěvků do systému pojištění 

vkladů, a tedy za situace neumožňující plně vyhodnotit nároky související s případným 

zachováním pojištění těchto vkladů,  

AUI jednoznačně doporučuje předmětné diskreční ustanovení nevyužít.  

ČBA: Jednoznačně preferuje variantu A) Nevyužít diskreci – vyloučit obtížně zjistitelné vklady, kdy 

vkladatelem není vlastník prostředků. Varianta B) by znamenala značný nárůst nákladů při provádění, 

enormní finanční a administrativní zátěž spojenou s potenciálním fungováním celého systému. Pojištění 

předmětných účtů by bankám přinášelo zvýšené náklady na sledování a reporting bez dopadu do výnosů. 

Vyloučení z pojištění pokládáme za systémově správné – motivuje klienty, aby rizikově zvažovali, u které 

instituce uloží prostředky svých klientů.  

ČNB: Nepovažuje za opodstatněné zrušení § 41f odst. 7 až 10. Navrhuje, aby zákon pouze uvedená 

ustanovení doplnil o povinnost poskytovat bance, případně dalším osobám, údaje nezbytné pro výpočet 

náhrad, a to co nejrychleji. Uvažovat lze o hlášení denních zůstatků aj. 

Současně je potřebné upravit výslovně postup v případě, kdy individuální vklad a vklad u platebních 

institucí a dalších osob podle zákona o platebním styku (PI) a obchodníků s cennými papíry (OCP) v součtu 

přesahuje limit náhrady (to platí i pro dnešní stav, resp. pro § 41f odst. 1, který se zachovává). Totéž 

se týká dalších obdobných případů, zejm. advokátní, notářské a exekuční úschovy. Buď je třeba stanovit, 

že se náhrady vklady krátí poměrně, nebo že prioritně je vyplacen individuální vklad zákazníka, nebo je 

možné stanovit, že tyto vklady se pro účely limitu náhrad nesčítají (za předpokladu, že bude ověřeno, 

že směrnice DGS2 takový výklad umožňuje). 

FPV: FPV navrhuje zvolit variantu A, tj. nevyužít diskreci a vyloučit obtížně zjistitelné vklady. Byť je 

pojištění těchto vkladů v současném zákonu o bankách formálně upraveno, v praxi nebylo v zásadě nikdy 

ze strany dotčených institucí významně využíváno. Naopak, z konzultací FPV zejména s platebními 

institucemi vyplývá, že mnohé platební instituce nejsou schopny v jejich provozovaném systému 

k určitému časovému okamžiku identifikovat vlastníky prostředků. Zpravidla se navíc jedná o částky 

z hlediska vlastníka poměrně malého rozsahu (průběžné platby). S ohledem na zaváděnou povinnost 

počítat příspěvky z objemu krytých vkladů by pojištění uvedených vkladů celý systém enormně 

zkomplikovalo jak pro dotčené instituce, tak pro FPV. Směrnice DGSD pojištění těchto vkladů nevyžaduje. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Směrnice DGSD v základu předpokládá vyloučení prostředků OCP, PI a EMI vedených dle § 41f ZoB 

ze systému pojištění vkladů. Zahrnutí těchto subjektů mezi vklady podléhající pojištění rovněž nepožaduje 

ani žádná sektorová směrnice (PSD, EMD, MiFID apod.). Výklad Komise ovšem umožňuje pojištění 

u těchto vkladů zachovat.  

V případě varianty A, tedy vyloučení obtížně zjistitelných vkladů u OCP, PI a EMI ze systému pojištění 

vkladů by mělo jednoznačně dopad na koncové klienty. Lze sice argumentovat, že tito  samotnou platební 

neschopností úvěrové instituce automaticky nepřijdou o peníze – stále by jim trvala pohledávka vůči 

danému OCP, PI nebo EMI – ovšem pokud by primární platební neschopnost úvěrové instituce znamenala 

sekundární platební neschopnost PI, EMI či exekutora, pak by byli koncoví klienti značně poškozeni 

a museli by se svých nároků domáhat soudní cestou. Pouze v případě zákaznického majetku u OCP by 

v případě platební neschopnosti OCP došlo k výplatě části prostředků klienta z GFOCP, nicméně 

ve výplatní lhůtě 3 měsíců a pouze ve výši 90 % prostředků daného koncového klienta u daného OCP 

(max. do výše 20 000 EUR). 
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Zásadní dopady varianty A jsou dále na straně samotných subjektů – OCP, PI a EMI. Zejména u OCP jde 

o vysoké regulatorní náklady – OCP by nově museli vůči zákaznickému majetku alokovat kapitál a peněžní 

prostředky klientů zahrnout do hodnoty expozice vůči instituci, což by vedlo k nutnosti rozložit peněžní 

prostředky do několika úvěrových institucí. Rozložení peněžních prostředků svěřených klienty do více 

úvěrových institucí by muselo být nově provedeno i PI a EMI z důvodu diversifikace rizika v souvislosti 

s ochranou prostředků jejich klientů.  

Lze předpokládat, že související regulatorní náklady by převyšovaly náklady spojené s nutností 

se přizpůsobit novému výpočtu výše příspěvku úvěrové instituce do FPV. Oproti současnému stavu by 

OCP, PI a EMI museli úvěrovým institucím nově s předem danou frekvencí hlásit konkrétní klienty a stavy 

jejich prostředků, které na daném účtu drží. Dosud je toto nutné jen tehdy, pokud úvěrová instituce 

zkrachuje či je prováděn test funkčnosti systému vyplácení náhrad. Možná vyšší frekvence dokládání 

údajů by generovala náklady jak úvěrovým institucím, tak i OCP, PI a EMI, jež by byly v konečném 

důsledku také přeneseny na klienty, ovšem v případě vyloučení obtížně zjistitelných vkladů by náklady 

přenesené na klienty byly pravděpodobně mnohem vyšší, což by spolu se samotným vyloučením těchto 

vkladů ze systému pojištění vkladů vedlo k výraznému zhoršení atraktivity investičních služeb.  

S ohledem na nezanedbatelné náklady OCP, PI a EMI, stejně jako s ohledem na riziko sekundárních 

dopadů na prostředky koncových klientů, se k implementaci navrhuje varianta B – nevyloučit obtížně 

zjistitelné vklady u OCP, PI a EMI, kdy vkladatelem není vlastník prostředků. 

Co se týče režimu identifikace vkladatelů a dokládání jejich podílů, jehož nastavení je potřebné upravit 

v souvislosti s novým způsobem výpočtu příspěvků, nezdá se být nutné dosavadní režim 

dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB rušit, nicméně k modifikaci musí dojít. Přesnou výši nákladů sice není v současné 

době možné určit z důvodu neznalosti frekvence předávání příslušných informací, lze však předpokládat, 

že režim identifikace a dokládání dle § 41f odst. 2 ZoB, který předpokládá dokládání výše prostředků 

klientů na svých účtech v podstatě při každé transakci (tj. ve vyšší frekvenci, než by byla potřebná pouze 

pro určení krytých vkladů) by si vyžádal oproti režimu identifikace a dokládání dle § 41f odst. 7 a 8 vyšší 

náklady jak pro OCP, PI, EMI a některé exekutory, tak také pro úvěrové instituce vedoucí jejich účty.  

Z výše uvedených důvodů se navrhuje k implementaci varianta B.1 – nevyloučit obtížně zjistitelné 
vklady u OCP, PI a EMI, kdy vkladatelem není vlastník prostředků, se zachováním režimu identifikace 
klientů a dokládání jejich podílů dle § 41f odst. 7 a 8. 

Vzhledem k návrhu implementace varianty B.1 je potřebné výslovně upravit postup výplaty náhrad 

v případě, kdy individuální vklad oprávněné osoby a vklad či více vkladů této osoby u OCP, PI, EMI, 

a exekutorů, které měli u insolventní úvěrové instituce veden účet ve zvláštním režimu dle 

§ 41f odst. 7 a 8 ZoB, by v součtu převyšoval limit pro výplatu náhrad. Směrnice DGSD se snaží posílit 

ochranu vkladatelů a na jejím základě by měli mít vkladatelé mj. výrazně lepší přístup k systémům 

pojištění vkladů díky širší a jasněji vymezené oblasti působnosti pojištění a lepší informovanosti. Tento 

záměr směrnice by do jisté míry mohlo narušovat případné snížení limitu pro výplatu náhrad prostředků 

uložených přímo vkladatelem z důvodu vedených vkladů v režimu dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB ve stejné 

úvěrové instituci, neboť vkladatel nemusí vědět, že jím svěřené prostředky OCP, PI, EMI nebo exekutorem 

získané prostředky, jsou uloženy v režimu dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB ve stejné úvěrové instituci, kde má 

na svém účtu uloženy i vlastní prostředky. Z tohoto důvodu by bylo velmi obtížně komunikovat to, 

že o hodnotu vkladů vedených dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB by se případně mohl snižovat limit pro výplatu 

náhrad za vklady, které u dané uvěrové instituce uložil přímo vkladatel. Dle směrnice DGSD navíc mohou 

být vklady OCP, PI a EMI zcela vyloučeny ze systému pojištění vkladů a jejich pokračující zahrnutí mezi 
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disponibilní vklady je na rozhodnutí členského státu. Navrhuje se tedy taková úprava výplaty náhrad 

za vklady, kdy náhrada za pojištěné pohledávky z vkladů vedené podle § 41f odst. 7 a 8 ZoB se poskytuje 

až poté, kdy byly plně nahrazeny všechny ostatní pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné osoby. 

V případě, kdy individuální vklad oprávněné osoby a vklad této osoby u OCP, PI, EMI nebo exekutora, kteří 

měli u insolventní úvěrové instituce veden účet ve zvláštním režimu dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB, by v součtu 

převyšoval limit pro výplatu náhrad a zároveň by oprávněná osoba měla své prostředky uloženy u více 

OCP, PI, EMI a exekutorů, je vhodné rovněž výslovně definovat, v jakém poměru budou vyplaceny 

zbývající prostředky (po vyplacení všech prostředků uložených přímo oprávněnou osobou) mezi subjekty, 

které evidovaly u úvěrové instituce prostředky oprávněné osoby dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB. Z důvodu 

rovného přístupu mezi jednotlivými subjekty je navrhováno, aby náhrada za jednotlivé pojištěné 

pohledávky z vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 byla poskytována podle poměru výše pohledávek z vkladů 

připadajících na jednotlivé vkladatele podle § 41f odst. 7 a 8, pokud není možné ji poskytnout v plné výši 

z důvodu přednostního vyplacení náhrad za vklady přímo držené klientem.  
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Čl. 5 odst. 2 (a) – Zahrnutí vkladů osobního penzijního pojištění  

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy zajistit, aby do výše limitu pojištění 

stanoveného v čl. 6 odst. 1 byly zahrnuty:  

a) vklady držené v systémech osobního penzijního pojištění nebo zaměstnaneckého penzijního pojištění 

malých a středních podniků;  

b) ….  

Dle tohoto ustanovení je dána členskému státu možnost zahrnout do výše limitu pojištění (100 000 EUR) 

i vklady držené v systémech osobního penzijního pojištění nebo zaměstnaneckého penzijního pojištění 

malých a středních podniků. Vzhledem k tomu, že v ČR neexistuje zaměstnanecké penzijní pojištění, lze 

v současné době uvažovat pouze o zahrnutí vkladů, které jsou držené v účastnických a transformovaných 

fondech. Majetek v těchto fondech obhospodařuje penzijní společnost svým jménem a na účet účastníků. 

V současné době nejsou zahrnuty prostředky účastníků v transformovaných a účastnických fondech, které 

jsou umístěny penzijní společností na účtech u úvěrových institucí, do pojištění vkladů. O vkladech 

držených v důchodových fondech (II. pilíř) není vzhledem k jejich předpokládanému zrušení uvažováno. 

Alternativně je možné: 

A) Nezahrnout vklady držené v systémech osobního penzijního pojištění do výše limitu pojištění 

vkladů (současný stav) 

B) Zahrnout vklady držené v systémech osobního penzijního pojištění do výše limitu pojištění vkladů  

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nezahrnout vklady držené v systémech osobního penzijního pojištění do výše limitu 

pojištění vkladů 

Varianta A představuje zachování současného stavu, kdy prostředky, které jsou v rámci transformovaných 

či účastnických fondů drženy na účtech úvěrových institucí nespadají do výše limitu pojištění. Je tak 

zachován princip III. penzijního pilíře, kdy investiční riziko nese u transformovaných fondů penzijní 

společnost a u účastnických fondů jejich účastníci.   

Varianta B: Zahrnout vklady držené v systémech osobního penzijního pojištění do výše limitu pojištění 

vkladů  

Ve variantě B by byly nově prostředky, které jsou v rámci transformovaných či účastnických fondů drženy 

na účtech úvěrových institucí zahrnovány do výše limitu pojištění. Penzijní společnosti by musely stejně 

jako dnes např. platební instituce či obchodníci s cennými papíry dle § 41f ZoB oznámit úvěrové instituci 

skutečnost, že na jejich účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka, a zároveň vést 

evidenci údajů o účastnících a předat ji úvěrové instituci na její požádání bezodkladně v případě, že se má 

přistoupit k výplatě náhrad vkladů. Pro účely výpočtu náhrady z FPV by se za skutečného vlastníka těchto 

peněžních prostředků považovali účastníci transformovaného či účastnického fondu. Náhrada by se však 

vždy poskytovala danému fondu, neboť jde o dlouhodobé spoření s možností výplaty za zákonem 

stanovených podmínek. 
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Přehled o objemu vkladů v transformovaných a účastnických fondech 

Prostředky transformovaných fondů držených na účtech úvěrových institucí zaujímaly v období 

od začátku roku 2013, kdy byla provedena reforma penzijního systému, v rámci níž došlo k oddělení 

majetku účastníků od majetku akcionářů, resp. správce (penzijní společnost), průměrně 5,3 % celkového 

objemu prostředků evidovaných ve prospěch účastníků. 

Graf 1: Prostředky a počet účastníků v transformovaných fondech  

 

 

 

Graf 2: Prostředky a počet účastníků v účastnických fondech 

 

 

V procentech je v grafu vyjádřen podíl peněz na účtech a termínovaných vkladů na celkovém vlastním kapitálu 

účastnických fondů. 

 

Zdroj dat: APS ČR 

Zdroj dat: APS ČR 

V procentech je v grafu vyjádřen podíl peněz na účtech a termínovaných vkladů na celkových prostředcích evidovaných 

ve prospěch účastníků u transformovaných fondů. 
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V případě účastnických fondů je však zřetelný klesající trend procentního podílu prostředků držených 

na účtech úvěrových institucí. Důvodem vyššího, avšak postupně klesajícího podílu vkladů v portfoliu 

účastnických fondů, je zejména krátké období fungování účastnických fondů. Některé fondy totiž zatím 

nenashromáždily dostatečné množství prostředků, které by jim umožnilo realizovat takovou investiční 

strategii, při níž by mohly být prostředky investovány do rizikových instrumentů, a zároveň bylo 

přiměřeně diversifikováno riziko. V následujících letech je však možné očekávat, že s postupně 

se zvyšujícím počtem účastníků vstupujících do nových účastnických fondů se bude zvyšovat i podíl 

zastoupení rizikovějších aktiv v portfoliích těchto fondů, a tedy bude klesat podíl prostředků držených 

na účtech úvěrových institucí. Tento trend však v současné době může zpomalovat prostředí velmi 

nízkých úrokových sazeb, které může pro penzijní společnosti do jisté míry zatraktivňovat držbu 

prostředků účastníků na vkladech úvěrových institucí oproti jejich investování do cenných papírů s velmi 

nízkým výnosem, jejichž cena bude pravděpodobně v budoucnosti klesat.  

Vzhledem k tomu, že by se musel limit pojištění ve variantě B evidovat u každého účastníka penzijního 

fondu, je vhodné sledovat objem prostředků držených v rámci penzijních fondů na účtech úvěrových 

institucí na jednoho účastníka. O takovou částku by se totiž v případě, že by účastník měl své finanční 

prostředky na účtu u stejné úvěrové instituce jako fond, jehož je účastníkem, snižovala výše náhrady 

za jím uložené prostředky u této instituce. 

Tabulka 5: Objem vkladů držených v rámci transformovaných a účastnických fondů na účastníka v Kč 

Typ fondů 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 

Transformované 2 843 1 816 5 939 2 319 3 546 2 584 3 403 2 396 

Účastnické - - 9 393 9 277 6 904 6 188 6 453 2 236 

 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Zahrnutí vkladů držených v penzijních fondech do výše limitu pojištění vkladů klade na penzijní 

společnosti dodatečné náklady spojené s oznamováním těchto vkladů a vedením evidence účastníků, 

které se mohou v konečném důsledku promítnout do zdražení produktů penzijního připojištění 

a doplňkového penzijního spoření.  

Je nutné vzít v úvahu, že vklady na účet účastníků penzijních fondů, které jsou však majiteli těchto účtů, 

budou považovány za kryté vklady vstupující do výpočtu příspěvků hrazených do FPV. K určení objemu 

krytých vkladů úvěrové instituce je nutné znát celkovou výši všech vkladů klienta u této úvěrové instituce 

a z tohoto důvodu by musela být rovněž známa výše vkladů spravovaných penzijními společnostmi 

v rámci penzijních fondů připadajících na jednotlivé účastníky těchto fondů. Nicméně frekvence sledování 

těchto údajů závisí na způsobu stanovení objemu krytých vkladů. Pokud by měl výpočet příspěvků 

vycházet např. z průměrné hodnoty krytých vkladů v předchozím roce, vypočítané na čtvrtletním základě, 

bylo by nutné sledovat údaje o objemu vkladů připadajících na jednotlivé účastníky penzijních fondů 

čtyřikrát ročně. Dosud však není specifikováno, v jaké podobě bude objem krytých vkladů uvažován. 

Pokud by v pokynech EBA k upřesnění metod výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů bylo 

přistoupeno k vymezení dat, na základě kterých má být určen objem krytých vkladů, a tato data 

představovala např. měsíční průměry, bylo by potom nutné sledovat objem krytých vkladů včetně vkladů 

Zdroj: výpočty MF dle údajů APS ČR 
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penzijních společností na denní bázi. Frekvence sledování výše vkladů spravovaných penzijními 

společnostmi v rámci penzijních fondů připadajících na jednotlivé účastníky těchto fondů tedy závisí 

na frekvenci sledování objemu krytých vkladů, který bude následně použit při stanovení roční cílové výše 

příspěvků, jež mají být odvedeny do FPV. 

Nutnost každodenně sledovat měnící se objem vkladů přepočtený na účastníka nevyplývá z povinnosti 

poskytovat tyto údaje ze strany penzijní společnosti úvěrové instituci v souvislosti s výplatami náhrad 

vkladů. Tyto údaje by totiž penzijní společnost poskytovala úvěrové instituci až v případě, že FPV obdrží 

písemné oznámení ČNB o neschopnosti úvěrové instituce dostát závazkům vůči oprávněným osobám 

nebo při pravidelném ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad (nejméně jedenkrát ročně). Den, 

kdy FPV toto oznámení obdrží, by se též považoval za rozhodný den, ke kterému by se musel uvádět 

objem vkladů připadající na jednoho účastníka penzijního fondu. Tento údaj by však nemusel být penzijní 

společností poskytnut úvěrové instituci nebo bývalé úvěrové instituci, likvidátorovi, správci nebo 

insolvenčnímu správci ve lhůtě 1 až 2 dní8, aby tito dále poskytli obdržené údaje FPV v zákonné lhůtě tak, 

aby mohlo k výplatě vkladů dojít do 7 pracovních dní (viz čl. 8 odst. 1), ale mohlo by zde dojít 

dle čl. 8 odst. 3 k využití delší lhůty pro výplatu, jež by však nesměla překročit 3 měsíce. Vklady penzijních 

společností vedených na jméno účastníka lze považovat za vklady dle čl. 7 odst. 3, u kterých vkladatel 

nemůže nakládat s částkami uloženými na účtu bez omezení a u kterých tak pojištění připadá na osobu, 

která s nimi může bez omezení nakládat. U takových vkladů je právě z důvodu jejich nesnadné identifikaci 

možné dle čl. 8 odst. 3 odložit výplatu náhrad max. o 3 měsíce od rozhodného dne. 

Kromě dodatečných nákladů na evidenci údajů o vkladech připadajících na jednotlivé účastníky penzijních 

fondů by úvěrové instituce musely z důvodu navýšení objemu krytých vkladů platit také vyšší příspěvky 

do FPV. Intenzita dopadů souvisejících se zvýšením příspěvků úvěrových institucí do FPV se odvíjí 

od stanovení cílové výše prostředků FPV a případné výše příspěvků odváděných do FPV po dosažení dané 

cílové výše (viz řešení diskrece v čl. 10 odst. 2). 

Pro FPV by realizace varianty B znamenala vyšší riziko, že nebude mít dostatek prostředků na vyplacení 

náhrad vkladů, neboť by zahrnutí vkladů v penzijních fondech do výše limitu pojištění mohlo navyšovat 

objem prostředků, který by musel být FPV vyplacen. Vyšší riziko nedostatku prostředků pro výplatu 

náhrad implikuje vyšší riziko jednorázového zatížení úvěrových institucí z důvodu uvalení odvodu 

mimořádných příspěvků a rovněž vyšší riziko případného použití veřejných prostředků. 

Jediným identifikovaným přínosem zahrnutí vkladů držených v penzijních fondech do výše limitu pojištění 

vkladů může být i přes případné zvýšení nákladů penzijních produktů potenciální zatraktivnění spoření 

v účastnických penzijních fondech v souvislosti s vyšší ochranou účastnických prostředků. Je však nutné 

zdůraznit, že již dnes je zajištěna vysoká míra ochrany prostředků účastníků prostřednictvím oddělení 

majetku fondu a penzijní společnosti a omezení úvěrového rizika spojeného s majetkem ve fondu (limity 

na expozice fondu). Ochrannými prvky jsou i požadavek na odbornou péči a řídicí a kontrolní systém 

penzijní společnosti a existence depozitáře. V případě transformovaných fondů je navíc povinností 

penzijní společnosti garantovat účastníkům připsání nezáporného zhodnocení, tj. pokrýt případnou ztrátu 

fondu z vlastního kapitálu. 

                                                           

8  Lhůtu 1 až 2 dní lze z hlediska nutnosti předání informací o výši vkladu připadající na jednoho účastníka považovat 
za naprosto nedostatečnou. 
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Tabulka 6: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 5 odst. 2 písm. a) – Zahrnutí vkladů 

osobního penzijního pojištění 

Dopady A B 

Náklady spojené s oznamováním vkladů a evidencí účastníků (penzijní 
společnosti) 

0 - 

Riziko nedostatku prostředků ve FPV z důvodu vyšší výplaty náhrad a 
z toho plynoucí důsledky pro úvěrové instituce, potažmo státní rozpočet 
(UI, stát) 

0 - 

Vyšší příspěvky do FPV z důvodu navýšení objemu krytých vkladů (UI) 
0 - 

Potenciální zatraktivnění penzijních produktů v souvislosti s vyšší 
ochranou účastnických prostředků (penzijní společnosti) 

0 + 

 

Konzultace: 

ADZ: Otázka zahrnutí vkladů v systémech penzijního pojištění není z hlediska DZ zásadní. Preferuje však 

variantu A. 

APS ČR: Preferuje variantu A, která zachovává současný stav, kdy vklady v systému dobrovolného 

penzijního spoření nejsou zahrnuty do pojištění vkladů. 

AUI: Jednoznačná preference implementace výše uvedené varianty A, představované nezahrnováním 

vkladů držených v systémech osobního penzijního pojištění do výše limitu pojištění vkladů. Z hlediska 

odůvodnění uvedeného postoje se AUI plně ztotožňuje s níže uvedeným vyjádřením FPV, přičemž 

u varianty B zdůrazňuje systémovou nekoncepčnost, významnou počáteční nákladovost 

a problematičnost objasňování systému vůči vkladatelům v systémech penzijního pojištění. 

ČBA: Souhlasí s doporučením vklady osobního penzijního pojištění nezahrnovat. Bylo by to velmi 

komplikované a drahé. Vkladatelé jsou chráněni jinou regulací penzijního pojištění. 

ČNB: Preferuje diskreci nevyužít, tzn. uplatnit dosavadní přístup, kdy vklady zahrnované do majetku 

v transformovaném, účastnickém nebo důchodovém fondu nejsou podle stávající právní úpravy pojištěny. 

Ochrana účastníků je zajištěna prostřednictvím omezení úvěrového rizika spojeného s majetkem ve fondu 

(limity na expozice fondu), požadavkem na odbornou péči a řídicí a kontrolní systém penzijní společnosti 

a existencí depozitáře. V případě transformovaných fondů je dále povinností penzijní společnosti 

dorovnat majetek v transformovaném fondu, pokud by závazky v transformovaném fondu byly vyšší 

než majetek v transformovaném fondu. 

FPV: Varianta B, tj. zahrnutí vkladů v systémech penzijního pojištění, by znamenala značné náklady jak 

na straně penzijních fondů (změna struktury vedení vkladů v systému penzijního pojištění, kdy 

by u každého vkladu musel být uveden způsob investování konkrétních částek do konkrétních produktů 

včetně vkladů u úvěrových institucí), tak na straně samotných úvěrových institucí a FPV (musel by být 

zaveden systém kombinující vklady běžných vkladatelů, kteří jsou zároveň klienty penzijního pojištění, 

se vklady v rámci systému penzijního pojištění, aby nebyl celkově u vkladatele překročen limit 

100 000 EUR. Pro případ překročení by bylo nutné zavést systém krácení, tj. určení, zda se bude krátit 

vklad v rámci penzijního pojištění (náhrada vyplácená penzijnímu fondu) nebo ostatních vkladů daného 
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vkladatele (náhrada vyplácená přímo vkladateli). Vzhledem k tomu, že penzijní fondy nejsou 

neprofesionálními klienty, kteří jsou především adresáty pojištění vkladů, nejeví se navíc varianta B jako 

příliš systémová. Samotný princip pojištění osobního penzijního pojištění je natolik komplikovaný, že bude 

velmi složitě komunikovatelný veřejnosti. S vysokou mírou pravděpodobnosti bude značná část klientů 

považovat za pojištěné samotné penzijní pojištění včetně investic do cenných, a to i pro případ 

kapitálových ztrát. To by mohlo vést k snížení obezřetností klientů, volby rizikovějších profilů investic 

a ve svém důsledku k větším ztrátám klientů než přinese samotné pojištění. Pravděpodobnost ztráty 

investic na kapitálovém trhu je mnohonásobně vyšší, než vyhlášení insolvence na finanční instituci, 

u které má penzijní fond uloženy prostředky. Objem investic penzijního fondu také mnohonásobně 

převyšuje objem vkladů. Navíc vše dále komplikuje vzájemné krácení mezi vkladem v rámci penzijního 

pojištění (náhrada vyplácená penzijnímu fondu) nebo ostatních vkladů daného vkladatele, které může 

vyvolat nedorozumění mezi klienty zkrachovalé banky v období výplaty náhrad vkladů. FPV navrhuje 

v dané otázce, s ohledem na značné potenciální náklady, nesystémovost a komplikovanost varianty B, 

zachovat stávající systém dle varianty A, tj. bez zahrnutí vkladů v rámci penzijního pojištění. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Zahrnutí vkladů držených v penzijních fondech do výše limitu pojištění vkladů ve variantě B přináší 

pro penzijní společnosti dodatečné náklady zejména v souvislosti s nutnou evidencí účastníků, které 

se mohou následně promítnout do zvýšení nákladů penzijních produktů pro koncové účastníky. Vzhledem 

k dalším spíše negativním důsledkům varianty B (vyšší nároky na informovanost vkladatelů, vyšší riziko 

nedostatku prostředků ve FPV) je vyhodnoceno jako vhodnější zachování současné praxe, kdy prostředky, 

které jsou v rámci transformovaných či účastnických fondů drženy na účtech úvěrových institucí nespadají 

do výše limitu pojištění.  

K implementaci se navrhuje varianta A – nezahrnout vklady držené v systémech osobního penzijního 

pojištění do výše limitu pojištění vkladů. 
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Čl. 5 odst. 2 (b) – Zahrnutí vkladů malých obcí 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy zajistit, aby do výše limitu pojištění 

stanoveného v čl. 6 odst. 1 byly zahrnuty:  

a) … 

b) vklady místních orgánů s ročním rozpočtem do výše 500 000 EUR.  

V tomto případě je členskému státu dána možnost do systému pojištění vkladů zahrnout vklady místních 

orgánů, resp. územních samosprávných celků s rozpočtem do ekvivalentu 500 000 EUR (tj. cca 14 mil. Kč9, 

dále jen „malé obce“). Aktuálně jsou v ČR pojištěny vklady všech obcí. Po implementaci směrnice DGSD 

by v případě nevyužití této diskrece nebyly vklady obcí vůbec zahrnuty do systému pojištění. V případě 

využití diskrece by v systému pojištění vkladů zůstaly alespoň vklady obcí splňujících danou podmínku, 

současně by z těchto vkladů byl odváděn příspěvek do FPV. 

Alternativně je možné:  

A) Nevyužít diskreci – nezahrnout vklady malých obcí  

B) Využít diskreci – zahrnout vklady malých obcí  

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

V ČR je cca 6 200 obcí, z nichž podmínku výše rozpočtu do cca 14 milionů Kč splnilo v roce 2014 cca 68 % 

obcí (tj. obce s méně než cca 2 000 obyvateli). Rozhodnutí o využití či nevyužití tohoto diskrečního 

ustanovení bude mít tedy znatelný dopad. 

Varianta A: Nevyužít diskreci – nezahrnout vklady malých obcí 

Od účinnosti nového zákona implementujícího směrnici DGSD by žádné obce bez ohledu na výši ročního 

rozpočtu, neměly své vklady u úvěrových institucí pojištěné. Z vkladů místních orgánů by také nebyly 

odváděny příspěvky do FPV. 

Varianta B: Využít diskreci – zahrnout vklady malých obcí  

U této varianty je předpokládána ochrana obcí s rozpočtem do ekvivalentu 500 000 EUR. Pokud bude 

rozhodnuto o využití této diskrece, měly by obce být schopny doložit splnění této podmínky a mít tak své 

vklady pojištěny do úrovně zákonného limitu. Tím, že obce sestavují svůj rozpočet na roční bázi, bude 

muset být zajištěno i pravidelné dokladování ročního plnění této podmínky. S tím se pojí několik 

obecných požadavků na budoucí řešení: 

 Je žádoucí, aby doložení splnění podmínky a tedy jasné označení, že vklady daných obcí jsou 

pojištěny, předcházelo okamžiku zahájení zapojení vkladů dané obce do systému pojištění vkladů. 

(Jedině tak bude možné v případě výplat náhrad zahrnout tyto vkladatele do výplaty 

ve standardní lhůtě.)  

                                                           

9  Limit daný ve směrnici je přepočten kurzem 28 CZK/EUR. 
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 Současně je vhodné, aby toto doložení bylo možné provést s větším časovým předstihem před 

okamžikem zahájení zapojení vkladů dané obce do systému pojištění vkladů, tedy aby obec mohla 

splnit podmínky „dopředu“ a včas si zajistit budoucí krytí svých vkladů.  

 Je třeba současně pokrýt i situaci, kdy si obec založí účet u jiné úvěrové instituce než té, která 

vedla její účty doposud a které mohla obec doložit splnění podmínky „dopředu“. 

 Z pohledu stejného přístupu ke všem obcím je vhodné zajistit, že pro zahrnutí vkladů do systému 

pojištění vkladů v určitém kalendářním období je vždy posuzováno stejné (rozhodné) období 

pro splnění dané podmínky velikosti rozpočtu. 

Vzhledem k závislosti zahrnutí malých obcí do systému pojištění na ve směrnici obecně specifikovaném 

termínu „rozpočet“ je nutné analyzovat dílčí varianty pravidelného dokládání tohoto ukazatele 

dle možností obcí v ČR. Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

je rozpočet definován jako „finanční plán, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného 

celku a svazku obcí“. Tento termín však zahrnuje jak příjmy, tak výdaje, jež nemusí být stejné (rozpočet 

může být sestaven jako přebytkový či schodkový), i když se rozpočet zpravidla sestavuje jako vyrovnaný. 

Jedná se navíc o „plán“, tedy sestavuje se před zahájením období, které se jím má řídit. Dále může 

v průběhu roku docházet k různým změnám rozpočtu, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. Může 

se jednat jak o realizaci plánovaných položek v jiné než rozpočtované výši, tak o vypuštění plánovaných 

či naopak zařazení nových položek. Může pak docházet k situacím, kdy bude obec plnit stanovené 

kritérium výše rozpočtu do 500 000 EUR podle toho, ke kterému datu se její rozpočet aktualizuje. Navíc 

se zde otevírá prostor pro záměrné schválení nízkého rozpočtu s cílem splnit výše uvedené kritérium, 

kvalifikovat se pro zahrnutí do pojištění vkladů a následně pak rozpočet schválit znovu ve skutečně obcí 

zamýšlené výši. 

Dále je třeba zvážit domněnku, že směrnice DGSD svojí formulací zamýšlela postihnout spíše menší obce. 

Nicméně i malé obce mohou nárazově hospodařit s vyšším rozpočtem, např. v souvislosti s přijetím daru 

či dotace na větší investiční akci, vč. například likvidace škod po živelních katastrofách. Přestože obec 

ve všech ostatních parametrech zůstává obcí relativně malou, její roční rozpočet může skokově vzrůst. 

Aniž by to směrnice DGSD výslovně uváděla, lze se domnívat, že tyto výjimečné situace by bylo možné 

z posuzování velikosti obce dle kritéria rozpočtu vyjmout.  

Z výše uvedeného tedy obecně platí, že rozpočet definovaný zákonem č. 250/2000 Sb. (viz výše) tedy 

nedokládá skutečnou velikost prostředků, se kterými daná obec v kalendářním roce skutečně hospodaří, 

resp. nemusí být vždy správným odrazem obecné velikosti dané obce. 

V důsledku výše uvedených skutečností je vhodné alternativně uvažovat i jinou (méně volatilní, resp. lépe 

vypovídající) veličinu. Alternativně je proto uvažován ukazatel „skutečné daňové příjmy“, proto jsou 

následně analyzovány tyto pod-varianty: 

 B1)  Využít diskreci – zahrnout vklady malých obcí dle výše plánovaného rozpočtu  

 B2)  Využít diskreci – zahrnout vklady malých obcí dle skutečných daňových příjmů  

Varianta B1: Využít diskreci – zahrnout vklady malých obcí dle výše plánovaného rozpočtu  

Tato varianta by počítala s dokládáním schváleného rozpočtu na rozpočtový rok, dle zákona 

č. 250/2000 Sb. Jak již bylo uvedeno, rozpočet obce se skládá z příjmů a výdajů. Zároveň je rozpočet dle 
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zákona finančním plánem, tj. pouze předjímá, jaké budou příjmy a výdaje obce v daném roce. Nebude-li 

však rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se obce v době do schválení rozpočtu 

pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium může nastat z mnoha důvodů. Riziko 

vyskytnutí se takové situace navíc umocňuje typické konání komunálních voleb v posledních měsících 

kalendářního roku, následované někdy delším obdobím sestavování orgánů, které rozpočet následně 

schvalují. Proto je v této variantě žádoucí ošetřit i situace, kdy obec nestačí schválit a předložit schválený 

rozpočet úvěrové instituci. Tato pod-varianta tedy může mít dvě možná řešení: 

Řešení B1.1: Toto řešení varianty B1 počítá s doložením již schváleného rozpočtu, a to buď před 

1. kalendářním dnem rozpočtovaného roku – v tom případě by byly vklady obce zahrnuty 

do systému pojištění po celý rozpočtový rok, anebo od dne doložení schváleného rozpočtu, pakliže 

by nastal po 1. dni rozpočtového roku – v tom případě by byly vklady obce zahrnuty do systému 

pojištění vkladů od data doložení do konce rozpočtového roku. Jinými slovy, za běžné situace 

by rozpočtový rok odpovídal období pojištění vkladů. V případě doložení schváleného rozpočtu 

až po 1. dni rozpočtového roku by existovalo období, kdy by vklady dané obce pojištěny nebyly 

(od 1. dne rozpočtového roku do dne doložení, resp. do dne, kterým by zákon stanovil počátek 

pojištění) Tento aspekt lze považovat za zásadní nevýhodu této pod-varianty. V této pod-variantě 

lze také očekávat spíše krátké období mezi okamžikem schválení rozpočtu a 1. dnem rozpočtového 

roku, tedy krátké období, ve kterém by mohla dané obec splnit požadavek doložení splnění 

podmínky „dopředu“. 

Zásadní výhodou této pod-varianty je posuzování velikosti obce za období, ve kterém mají být její 

vklady pojištěny (byť s obecnou výhradou, že rozpočet jakožto plán není odrazem skutečně 

realizovaných příjmů a výdajů obce). 

Schéma 1: Řešení B1.1 se schváleným rozpočtem bez zpoždění 

2013 2014 2015 

 

 

 

Řešení B1.2: Toto řešení varianty B1 by poskytlo možnost doložit schválený rozpočet obce úvěrové 

instituci se zpožděním jednoho kalendářního roku, díky kterému by se vyloučila možnost dokládání 

rozpočtového provizoria (zákon totiž nestanovuje lhůtu, do které je povinnost sestavit a schválit 

rozpočet obce; ovšem je vyloučeno schválení rozpočtu po konci rozpočtovaného roku). Za zásadní 

výhodu této pod-varianty lze označit očekávání spíše dlouhého období mezi okamžikem schválení 

rozpočtu a 1. dnem rozpočtového roku, ve kterém by mohla dané obec splnit požadavek doložení 

splnění podmínky „dopředu“ (za běžné situace delší než 1 rok). 

Zásadní nevýhodou této varianty je posuzování velikosti obce za jiné období, než ve kterém mají 

být její vklady pojištěny (navíc s trvající s obecnou výhradou, že rozpočet jakožto plán není odrazem 

skutečně realizovaných příjmů a výdajů obce). 
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Schéma 2: Řešení B1.2 se schváleným rozpočtem s odložením 

2013 2014 2015 

 

 

 

Varianta B2: Využít diskreci – zahrnout vklady malých obcí dle skutečných daňových příjmů 

Tato varianta počítá s kategorií skutečných daňových příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Výhodou 

skutečných daňových příjmů (na rozdíl od rozpočtu, který je plánem) je poskytnutí věrohodného obrazu 

o skutečném hospodaření obce, dále nejsou ovlivněny jednorázovými transakcemi (které se jeví jako 

vhodné z posuzování pro určení limitu stanoveného směrnicí vyloučit) jako jsou například dotace, dary 

apod. V ČR je cca 6 200 obcí, z nichž podmínku výše skutečných daňových příjmů dle rozpočtového určení 

daní do cca 14 milionů Kč plnilo v roce 2014 cca 85 % obcí. Další výhodou skutečných daňových příjmů 

z minulého období je jejich neměnnost, resp. skutečnost, že rozpočtový rok je uzavřen. Nevýhodou však 

zůstává časová nesouslednost, kdy skutečné daňové příjmy jsou známy až po skončení příslušného 

ročního období. Existují zde dvě modifikace v závislosti na časové flexibilitě dokládání výše skutečných 

daňových příjmů: 

Řešení B2.1: Toto řešení varianty B2 pracuje se skutečnými daňovými příjmy v příslušném roce, 

které jsou známy až v roce následujícím, ve kterém by obec měla možnost tuto skutečnost oznámit 

úvěrové instituci. Vklady obce by se staly předmětem pojištění vkladů až následující rok, 

tj. dle příkladu by byla obec chráněna v roce 2015 dle skutečných daňových příjmů z roku 2013. 

Jedině tak by bylo možné zajistit obci možnost doložit splnění podmínky „dopředu“ a současně 

jasně vymezit stejné rozhodné období pro všechny obce, které je posuzováno pro splnění 

podmínky. (Pokud by obec nestihla doložit skutečné daňové příjmy v příslušném roce, tj. 2014, 

nebo zřizovala nový účet, byla by chráněna od doby doložení skutečných daňových příjmů.) 

Zásadní výhoda této pod-varianty je obdobná jako u pod-varianty B1.2, tedy relativně dlouhé 

období pro doložení splnění podmínky ze strany obce. Nevýhodou je pak dlouhý časový odstup 

mezi rozhodným obdobím a obdobím trvání pojištění vkladů, což je obecně vlastnost celé varianty 

B včetně pod-variant. 

Schéma 3: Řešení B2.1 se skutečnými daňovými příjmy na kalendářní rok 

2013 2014 2015 
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Řešení B2.2: Toto řešení varianty B2 znamená prodloužení doby zahrnutí do systému pojištění 

vkladů ode dne, kdy obec doloží výši skutečných daňových příjmů. Vklady obce by se staly 

předmětem pojištění vkladů od tohoto okamžiku do konce roku následujícího po tomto roce, 

tj. dle příkladu by orgány obce předložily skutečné daňové příjmy z roku 2013 v první polovině roku 

2014 a vklady by byly předmětem systému pojištění vkladů od tohoto okamžiku do konce roku 

2015. Zde je výhodou poměrně velká flexibilita v tom, kdy obec doloží splnění dané podmínky, 

a současně je umožněno zkrácení časového rozdílu mezi rozhodným obdobím a obdobím zahrnutí 

vkladů do pojištění (byť tento časový odstup nadále existuje, neboť je obecnou vlastností varianty 

B). Zásadní nevýhodou je však nedodržení požadavku na stejné rozhodné období pro všechny obce. 

V příkladu níže by pro pojištění vkladů ve větší části roku 2014 bylo možné dokládat jak skutečné 

daňové příjmy za rok 2013 (viz schéma níže), tak také roku 2012 předložené v roce 2013 (vklad má 

být pojištěn ode dne doložení do konce následujícího roku).  

Schéma 4: Řešení B2.2 se skutečnými daňovými příjmy ode dne doložení 

2013 2014 2015 

 

 

 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Vyloučení vkladů obcí ze systému pojištění vkladů by znamenalo výrazné oslabení ochrany obcí. Malé 

obce přitom obvykle nemají dostatek personálního zázemí pro složitější finanční řízení. Na druhou stranu 

by nevyužití této diskrece v delším časovém horizontu mohlo přivést dodatečné prostředky do státní 

pokladny, neboť obce mají povinnost mít zřízený účet i u ČNB v rámci řízení likvidity státní pokladny. 

Nezahrnutí vkladů obcí do systému pojištění vkladů by mohlo obce motivovat držet ve státní pokladně 

relativně větší část svých prostředků (což by znamenalo, že by obce přišly o úrokový výnos ze svých 

vkladů, který by byl součástí výnosů investování státní pokladny, tj. příjmem státního rozpočtu, obce 

by však měly své vklady relativně bezpečně uložené).  

Využití diskrece, tj. varianta B (přesněji pod-varianty B1.1, B1.2, B2.1 a B2.2) představuje návaznost 

na současnou míru ochrany municipalit při přibližně stejné výši potenciálních náhrad vkladů a zachování 

příspěvků do systému pojištění vkladů od úvěrových institucí za tyto vklady (viz následující tabulka 7). 

Využití diskrece by však úvěrovým institucím přineslo vyšší administrativní náklady související 

s ověřováním splnění podmínky velikosti rozpočtu obce a evidencí dokládaných dokumentů. U variant 

zahrnutí vkladů (tj. pod-varianty B) vyvstává také otázka technického provedení kontroly dokládaných 

dokumentů. Ta by měla probíhat na úrovni úvěrové instituce a to vždy doložením daného dokumentu 

podepsaného relevantním zástupcem dané malé obce. Pakliže by obec, která má své vklady v daném roce 

pojištěné, změnila účet u úvěrové instituce a chtěla mít nadále své vklady pojištěné, musela by doložit při 

zřízení nového účtu u jiné úvěrové instituci znovu relevantní dokládaný dokument.  

Předložení skutečných 

daňových příjmů z roku 2013 

Zahrnutí do systému pojištění vkladů dle skutečných 

daňových příjmů v roce 2013 

Skutečné daňové příjmy obce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7ANV)



MF ČR, Odbor Finanční trhy I    

 

35 

Tabulka 7: Kalkulace ročních příspěvků dle jednotlivých variant odvodu příspěvků  

Varianty 
Skutečné daňové příjmy dle 
rozpočtového určení daní do 

500 000 EUR (v mil. Kč)  

Rozpočtované celkové příjmy 
do 500 000 EUR (v mil. Kč) 

Současná sazba  
(0,04 % kvartálně) 

23,7 21,3 

Varianta D3 dle diskrece 10/2  
(0,045 % ročně) 

6,7 6,0 

Pozn.: Všechny kalkulace, tj. výše příspěvku, počet obcí s rozpočtovými příjmy a skutečnými daňovými příjmy byly 

přepočteny fixním kurzem 28 CZK/EUR. Počet obcí odpovídá stavu z roku 2014. Výsledná hodnota odpovídá 

maximálnímu ročnímu příspěvku z krytých vkladů a úvěrové instituce by odváděly příspěvky z maximální výše 

100 000 EUR. 

V případě pod-varianty B1 a doložení schváleného rozpočtu je nevýhodou nejednoznačnost termínu 

„rozpočet“ dle směrnice DGSD a také nejasnost v současné legislativě ČR, kdy se mohou lišit rozpočtové 

příjmy a rozpočtové výdaje. Zároveň se tento schválený rozpočet může měnit v důsledku různých 

skutečností, které nebyly na počátku sestavování rozpočtu známy (například výše darů, dotací 

na významné investiční projekty jako například plynofikace, protipovodňová opatření apod.). Rozpočet 

může být z různých důvodů v rozpočtovém období volatilní (je-li rozpočet jakožto plán aktualizován) 

a buď by nebyl vhodným odrazem skutečného stavu s prostorem pro záměrné předkládání např. nižšího 

rozpočtu, který ještě odpovídá splnění podmínky, anebo by bylo nutné zavést požadavek na předkládání 

aktualizovaných rozpočtů, což by neúměrně zvýšilo náklady celého systému, kladlo až nerealizovatelné 

nároky na kontrolu a současně mohlo vést ke střídavému zahrnutí či nezahrnutí vkladů některých obcí 

v systému pojištění vkladů (obce pohybující se blízko limitu velikosti rozpočtu).  

U řešení B1.1 by odpovídal rozpočtovaný rok období, ve kterém by byly vklady předmětem pojištění. 

Nevýhodou však je, že obec nemusí z různých důvodů schválit rozpočet před rozpočtovým rokem 

a tak by její vklady nemusely být po určitou dobu (do schválení rozpočtu) pojištěny. To se jeví jako značně 

nežádoucí. Naopak řešení B1.2 by zavádělo zpoždění v délce jednoho kalendářního roku, kdy by schválený 

rozpočet sloužil pro posouzení zahrnutí do systému pojištění vkladů pro následující období. Nevýhodou 

však zůstává možná nejednoznačnost termínu rozpočet a předkládaného dokumentu, 

resp. z kontrolovatelné hodnoty. 

Varianta B2 na výše uvedené komplikace reaguje tím, že by obce měly možnost doložit skutečné daňové 

příjmy za daný rozpočtový rok, čímž by se vyloučily některé nestandardní příjmové operace, které obecně 

nevypovídají o velikosti rozpočtu obce v delším časovém horizontu (např. dotace na odstranění 

povodňových škod, dotace na plynofikaci apod.). Úvěrové instituce by měly jasně definovanou hodnotu, 

kterou by kontrolovaly, byl by snadněji vymezitelný vhodný dokument, který ji potvrzuje, nebylo by nutné 

řešit otázku (ne)dokládání změn rozpočtu a systém pojištění vkladů by se vztahoval na malé obce dle 

skutečného výsledku hospodaření, nikoli jen plánovaného. Nevýhodami však zůstává časový posun, kdy 

vklady obce by byly zahrnuty do systému pojištění vkladů na základě skutečnosti z minulosti. Modifikace 

B2.1. by znamenala zahrnutí do systému pojištění vkladů po dobu jednoho roku. (V extrémních případech 

by však obce, které by chtěly mít své vklady pojištěné například poslední týden kalendářního roku a roku 

následujícího, musely doložit dva dokumenty potvrzující skutečné daňové příjmy dvou předcházejících 

let.) Řešení B2.2 by znamenalo zahrnutí do systému pojištění vkladů po dobu více jak jednoho roku 

z důvodu možné flexibility. Výhodou je menší administrativní náročnost v situaci např. zakládání účtu 

u jiné úvěrové instituce v závěru roku, kdy by postačoval jen jeden dokument dokládající skutečné daňové 
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příjmy jak pro zbytek roku, tak rok následující. Nevýhodou je však nedodržení požadavku na stejné 

rozhodné období pro všechny obce, resp. obce by měly být posuzovány dle skutečných daňových příjmů 

bez ohledu na to, kdy je doloží.  

U všech variant, s výjimkou varianty A, lze očekávat, že případné vyšší náklady by úvěrové instituce mohly 

přenést na klienty – obce, např. v podobě snížení úročení účtů obcí či zvýšení poplatků účtovaných obcím.  

Tabulka 8: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 5 odst. 2 (b) – Zahrnutí vkladů malých 

obcí 

Dopady A B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 

Ochrana finančních prostředků malých obcí v případě 
krachu úvěrové instituce (obce jako vkladatelé) 

-- ++ ++ +++ +++ 

Počet obcí, které se kvalifikují (v %) - 68 % 68 % 85 % 85 % 

Administrativní náklady související s kontrolou, administrací 
a evidencí vkladů malých obcí (UI) 

+ - - -- -- 

Možný vliv na objem prostředků ve státní pokladně (stát) + 0 0 0 0 

Objem potenciálních výplat náhrad vkladů (FPV) + - - -- -- 

Časový odstup mezi posuzovaným obdobím a obdobím 
pojištění vkladů (obecný záměr ustanovení DGSD) 

0 + - - - 

Relativně dostatečně dlouhá doba pro doložení podmínky 
pro zahrnutí do systému pojištění vkladů (obce jako 
vkladatelé) 

0 - + + + 

Dokládání skutečně realizovaného rozpočtu (obecný záměr 
ustanovení DGSD) 

0 - - + + 

Rovné podmínky klasifikace dokládaných dokumentů, resp. 
stejné rozhodné období (vkladatelé) 

0 - + + - 

Výše příspěvků do systému pojištění vkladů (FPV) - + + ++ ++ 

Očekávané přenesení nákladů z UI na malé obce 
(vkladatelé) 

0 - - - - 

 

Konzultace: 

ADZ: Předmětná diskrece nemá zásadní vazbu na sektor DZ. Domnívá se však, že vhodnou variantou by 

mohla být varianta B s tím, že pojištění vkladů by bylo účinné po prokázání splnění podmínek danou obcí 

do stanoveného data. 

AUI: Jednoznačně doporučuje předmětnou diskreci nevyužít, a tedy preferuje implementaci varianty A. 

Opačný postup, představovaný využitím této diskrece, by dle AUI: 

• vytvářel systémovou nerovnováhu na trhu, představovanou odlišným přístupem koncepce pojištění 

vkladů k malým obcím v porovnání s celkovým segmentem municipalit,  

• vytvářel dodatečné značné nároky na procesní, technologické i administrativní obhospodaření této 

výjimky, a to včetně souvisejících nezanedbatelných nákladů všech dotčených subjektů, 
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• svou podstatou vytvářel značně volatilní a nejasné prostředí, které by reálně vedlo k nejistotě 

jednotlivých konkrétních municipalit v oblasti jejich dlouhodobého finančního řízení.  

AUI má za to, že v souladu s již implementovanou legislativní úpravou Integrovaného informačního 

systému státní pokladny, v rámci které je stanovena povinnost všech obcí zřídit si účty u ČNB, disponují 

i velmi malé obce, které nejsou dostatečně vybaveny pro sofistikovanější finanční řízení, dostatečnou 

alternativou bezrizikové alokace volných finančních prostředků k pojištěným vkladům. 

Zároveň AUI považuje za nezbytné upozornit, že vysoce extenzivní výklad vymezení malých obcí 

aplikovaný ve výše uvedených variantách B. 2.1 a B. 2.2, v rámci kterého je namísto vymezení malých obcí 

prostřednictvím výše jejich rozpočtu tak, jak je stanoveno směrnicí DGSD, užito vymezení prostřednictvím 

výše jejich skutečných daňových příjmů, může být, v případě volby jakékoliv z těchto variant, považováno 

za velmi spornou transpozici předmětného diskrečního ustanovení. 

ČBA se dle návrhu domnívá, že tento bod diskrece zbytečně komplikuje systém pojištění depozit – je 

administrativně náročný pro obce i finanční instituce, nepřehledný a vnášející více nejistoty ve fungování 

systému. Již v současné době nemají malé obce podle našich odhadů více než jednu třetinu svých vkladů 

pojištěnou (přesahuje výši 100 000 EUR). Municipality neusilují o maximální pojištění vkladů a preferují 

méně komplikovaná řešení, důvěryhodné instituce a stabilitu. Pro malé obce je navrhované řešení 

pojištění vkladů příliš komplikované a časově omezené (resp. v budoucnosti nejisté). Je tedy praktičtější 

výběr stabilní a silné banky. Naopak velké obce, které jsou administrativně silnější, jsou znevýhodněny 

nemožností mít pojištěné vklady. Dále vidí následující problémy: 

 Malé obce často nemají v místě působení pobočku úvěrové instituce, je pro ně tedy komplikované 

toto potvrzení dokládat. Pokud taková pobočka v místě existuje, nemusí být zaměstnanci pobočky 

dostatečně kvalifikovaní, aby uměli posoudit správnost dokumentu. Je zde určitý prostor pro 

manipulaci s dokladováním daňových příjmů nebo plánovaného rozpočtu.  

 Největší administrace padá na obce a úvěrové instituce s rozsáhlou pobočkovou sítí. Řešení 

tohoto požadavku si v úvěrových institucích vynutí softwarové změnu a vyškolení personálu. 

Odhad nákladů na toto řešení je v řádu jednotek milionů korun v každé úvěrové instituci. Úvěrové 

instituce s rozsáhlou pobočkovou sítí pravděpodobně nebudou součástí standardního 

insolvenčního řízení, ale rezoluce s cílem vytvořit novou úvěrovou instituci, která se pokusí 

zachovat rozsáhlou pobočkovou síť. Obce by tedy neměly přijít o své vklady a přístup k nim 

by měl být jednodušší než v případě standardního insolvenčního řízení.  

Pozn. MF: ČBA zde odhlíží od bail-in nepojištěných vkladů.  

 Výše pojištění zůstává jen 100 tisíc EUR. Pokud by měla obec vyšší vklady, pojištěny by byly jen 

do uvedeného limitu. Pokud by obec rozdělovala své vklady mezi několik úvěrových institucí, bylo 

by to pro ni ještě administrativně náročnější. Limit obecně neřeší všechny vklady obcí. Proto by 

pro obce mělo být primární rozhodnutí, zda je úvěrová instituce dostatečně důvěryhodná, než 

zda jsou vklady pojištěny.  

 Dalším nejistým bodem je evidence dokumentů. Jaký dokument by úvěrová instituce měla 

evidovat (s jakými detaily, potvrzeními) a jak dlouho by se dokumenty měly ukládat a v jaké 

podobě. 

 IT změna v systémech úvěrových institucí si vyžádá analýzu, čas na implementaci a v další řadě 

zkomplikuje výpočty v datovém skladu (výše pojištění, testy připravenosti). Dopad na prodloužení 

lhůt potřebných pro předání dat FPV není dosud odhadnutý. 

 Úvěrové instituce budou muset ihned poté, co marně proběhne lhůta k novému doložení 

potřebných potvrzení, vystavit nový informační dokument dle § 11 odst. 2, zajistit jeho akceptaci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7ANV)



MF ČR, Odbor Finanční trhy I    

 

38 

klientem – obcí a změnit informaci na výpisu z účtu dle § 11 odst. 3. To si opět vyžádá SW úpravy 

a další náklady.  

Pozn. MF: ČBA nedodala žádná relevantní data o výši nákladů těchto softwarových změn. 

 Malé obce mají často neuvolněné zastupitele, pro které může být současné pojetí příliš 

komplikované. Vyvstane řada otázek, které by musely být detailně vysvětleny tisícům obcí, např. 

Co přesně je třeba dokládat, kdy, kým by to mělo být schválené a potvrzené? Kdo bude 

kontrolovat pravdivost údajů? Který rok je pojištěn? Proč jsou penalizovány obce s dotační 

aktivitou (v případě rozpočtu)? Proč nejsou pojištěny obce nad 500 tisíc EUR? Odpovědi na tyto 

a podobné dotazy by měly být zveřejněny minimálně na webu FPV a MF ČR. Bylo by potřeba 

připravit komunikaci s veřejností. 

 Banka by měla zachovat stejně úročené vklady pro pojištěné i nepojištěné obce. Rozdíl úročení 

sice může být podle velikosti vkladu, ale nikoli podle typu pojištění. Náklady na pojištění vkladů 

by tedy byly částečně přenášeny i na subjekty, které nejsou pojištěné.  

 Pokud by došlo k chybám v hospodaření obce a následnému zjištění při kontrole hospodaření, 

mělo by dojít i ke změně dokladů pro pojištění. 

Využití diskrece by bylo i nesystémové (jiný přístup k malým obcím a jiný přístup k obcím větším). 

Vzhledem k počtu malých obcí lze očekávat, že může jít o miliardy korun. 

ČNB: Podle stávající právní úpravy jsou pojištěny vklady všech obcí, měst i krajů, tj. bez ohledu na výši 

ročního rozpočtu. Uplatňuje se rovný přístup u těchto osob. Nevyužití diskrece by sice znamenalo rovný 

přístup ke všem obcím, městům a krajům, neboť s ohledem na stanovený limit pro výši ročního rozpočtu 

je diskrece prakticky využitelná jen pro malé obce. Přestože využití diskrece a zahrnutí vkladů malých obcí 

do systému pojištění může vyvolat administrativní zátěž pro úvěrové instituce (další členění obcí 

a ověřování splnění podmínky nízkého rozpočtu), ponechání malých obcí v režimu pojištěných vkladů 

může zachovat dosavadní ochranu těchto obcí, která znamená, že se nemusí zabývat řízením úvěrové 

rizika spojeného s nepojištěnými vklady u úvěrových institucí. Vzhledem k hranici rozpočtu 

do 500 000 EUR lze předpokládat, že jde o obce, které budou mít jen minimální administrativní aparát, 

a tudíž využití diskrece, pokud tak MF učiní, lze považovat za ospravedlnitelné. 

FPV: Využití diskrece, tj. varianty B, by znamenaly značnou administrativní zátěž pro banky, které 

by musely ověřovat splnění či nesplnění kritéria pojištění vkladů, a to i z důvodu, že z pojištěných vkladů 

by byly banky povinny odvádět příspěvky. Musela by být též vyřešena otázka následných změn rozpočtu 

obcí. Pokud by bylo přikročeno k variantám B, národní legislativní úprava by měla stanovit alespoň 

povinnost obcí při zřízení vkladu či nejbližší dispozici se vkladem ohlásit splnění podmínky pro pojištění 

vkladu, přičemž při nesplnění této povinnosti by vklad nebyl pojištěn. Z důvodu značných 

administrativních nákladů na straně bank FPV navrhuje zvolit variantu A, tj. nevyužít diskreci. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Za klíčový dopad považuje stát ochranu prostředků obcí, proto je doporučena varianta B (s vědomím 

vzniklých nákladů pro úvěrové instituce a možnosti přenesení na samotné obce). Z důvodu neexistence 

definice termínu rozpočet ve směrnici DGSD, požadavku pro stanovení stejných podmínek pro všechny 

obce a vyloučení případných nepřesností u hospodaření obcí se k implementaci navrhuje varianta B2.1 – 

zahrnout vklady malých obcí dle skutečných daňových příjmů na kalendářní rok. 
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Čl. 5 odst. 3 – Vyloučení vkladů na splacení úvěrů na nákup soukromé nemovitosti 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou stanovit, že se ze systémů pojištění vkladů vylučují jakékoli náhrady vkladů, které 

mohou být v souladu s vnitrostátním právem uvolněny pouze pro účely splacení úvěru na nákup soukromé 

nemovitosti vůči úvěrové instituci nebo jiné instituci, u níž je vklad učiněn. 

Dle tohoto ustanovení má členský stát možnost vyloučit ze systémů pojištění vkladů takové vklady, které 

mohou být uvolněny pouze pro účely splacení úvěru na nákup soukromé nemovitosti.  

Alternativně je možné:  

A) Nevyužít diskreci – nevyloučit vklady na splácení úvěrů na nákup soukromé nemovitosti (současný 

stav) 

B) Využít diskreci – vyloučit vklady na splácení úvěrů na nákup soukromé nemovitosti 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Při rozhodování o využití či nevyužití tohoto diskrečního ustanovení směrnice je nutné se zaměřit 

na situaci, kdy vkladatel má kromě vkladů držených u dané finanční instituce i speciální účet, který slouží 

výhradně na splácení úvěru na nákup soukromé nemovitosti. Pokud by bylo rozhodnuto o výplatě náhrad 

z FPV, byla by výše náhrad pro tohoto vkladatele ovlivněna i vykazovaným přebytkem (= poukázané 

prostředky mínus splatné závazky za úvěr na nákup soukromé nemovitosti) na takovémto účtu.  

Varianta A: Nevyužít diskreci – nevyloučit vklady na splácení úvěrů na nákup soukromé nemovitosti 

Tato varianta předpokládá zachování současného stavu, kdy nejsou z pojistné ochrany tyto vklady 

vyloučeny. Tj. platí, že do limitu jsou zahrnovány všechny vklady klienta. 

Varianta B: Využít diskreci – vyloučit vklady na splácení úvěrů na nákup soukromé nemovitosti 

V tomto případě by byly vklady určené pro splacení úvěru na nákup soukromé nemovitosti vyňaty 

ze systému pojištění vkladů a vkladatelé by v případě úpadku úvěrové instituce nezískali žádné plnění 

od FPV za tyto vklady. 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Při nevyloučení vkladů na splacení úvěrů na nákup soukromé nemovitosti by došlo k pokračování 

současného legislativního vymezení oblasti pojištění vkladů u celé řady speciálních účtů bez nutnosti 

dodatečné evidence vyloučených vkladů. Úvěrovým institucím by nevznikly žádné dodatečné náklady při 

evidenci těchto vkladů. Zároveň by tyto vklady byly kryty ve větším rozsahu, což by znamenalo vyšší 

příspěvky do FPV a implikovalo potencionálně vyšší výplaty náhrad ze systému pojištění vkladů. 

Naopak při vyloučení určitých vkladů by došlo k nižším výplatám náhrad ze systému pojištění vkladů. 

Úvěrové instituce by však byly zatíženy dodatečnou evidencí těchto vkladů a nemusely by odvádět vyšší 

příspěvky do FPV. Stát by musel přesně nastavit pravidla, která by omezila pojistnou ochranu některých 

vkladů. V opačných případech by mohlo dojít ke sporům (včetně soudních) mezi vkladateli a úvěrovými 

institucemi. Zavedení výjimek by tak jistě vedlo ke znepřehlednění systému pojištění vkladů, nižší ochraně 

vkladatelů, znevýhodnění a cenové distorzi určitých produktů úvěrových institucí. 
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Tabulka 9: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 5 odst. 3 – Vyloučení vkladů na 

splacení úvěrů na nákup soukromé nemovitosti 

Dopady A B 

Kontinuita právního vymezení oblasti pojištění vkladů (stát) 0 - 

Náklady na evidenci vyloučených vkladů (UI) 0 - 

Rozsah pokrytí pojištěných vkladů (vkladatelé) 0 - 

Objem potenciálních výplat náhrad vkladů (FPV) 0 + 

Výše příspěvků do systému pojištění vkladů (FPV) 0 - 

Vyloučení určité (specifické) formy vkladů ze systému pojištění a možné 
znevýhodnění určitých produktů (UI) 

0 - 

Riziko následného soudního sporu v případě neuznání pokrytí pojištění 
vkladů u různých typů účtů (vkladatelé, UI) 

0 - 

Případná nutnost legislativního ukotvení striktně kvantifikovaných typů účtů 
a případů, ve kterém dochází k neposkytnutí ochrany pojištění vkladů (stát) 

0 - 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu A.  

AUI: S ohledem na jednoznačné převýšení negativ souvisejících s vyloučením dotčených vkladů, 

představovaných zejména, nikoliv však výlučně: 

 systémovou nekoncepčností vyloučení specifických typů vkladů ze systému pojištění na základě 

jejich účelu, 

 značnou komplikovaností legislativně dostatečně přesného vymezení rozsahu vkladů vyloučených 

z pojištění, 

  zvýšením administrativních nákladů ÚI. 

nad případným marginálním snížením objemu potencionálních výplat náhrad vkladů, AUI navrhuje 

předmětnou diskreci nevyužít a tedy implementovat variantu A. 

ČBA: V současné podobě existuje celá řada různých druhů účtů, které by mohly, ale nemusely být 

předmětem čl. 5 odst. 3. Jedná se například o tzv. collection account u rezidenčních projektů nebo 

pravidelných nájmů, rezervní účty, vázané účty apod. Jedná se v zásadě o jinou formu vkladů, které by při 

využití diskrece nebyly zahrnuty do systému pojištění. Toto však nemá technické ani administrativní 

opodstatnění, když by část spravovaných vkladů byla pojištěna a část nikoli. Vzhledem k různorodosti 

finančních produktů, které by musely být jasně definovány, z důvodu obtíží vyplívajících z jakýchkoli 

výjimek se doporučuje nepřijímat diskreci, tj. nevyužití vyloučení těchto vkladů ze systému pojištění. 

ČNB: Nelze jednoznačně stanovit, zda při případném využití diskrece by přínosy převážily nad riziky, 

vhodné je proto dosavadní stav neměnit a diskreci nevyužít. Riziko využití diskrece lze spatřovat v situaci, 

kdy je odlišná banka, která poskytla úvěr, od banky, jež přijala vklad zajišťující daný úvěr. V případě 

platební neschopnosti banky, jež přijala vklad, by vkladatel mohl přijít o všechny vložené prostředky 
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a zároveň by ani nedošlo ke snížení (započtení) zajištěného úvěru o částku odpovídající výši vkladu. 

Uvedené by navíc mohlo mít za následek, že se poskytnutý úvěr stane nezajištěným, anebo nedostatečně 

zajištěným. Je pravděpodobné, že vylučování takovýchto vkladů může být spojeno s administrativní 

zátěží; na druhé straně by ale došlo ke snížení základny, z níž se stanovuje cílová částka příspěvků 

odváděných do DGS. Nevyužití diskrece by nemělo mít významný dopad na finanční stabilitu bankovního 

sektoru. 

FPV: Nezahrnutí vkladů akumulovaných pro účely splacení úvěru na nákup soukromé nemovitosti 

do pojištění vkladů by bylo dle názoru FPV nesystémové (není důvod vylučovat určitý druh vkladů 

s ohledem na budoucí účel jejich použití) a poněkud proti smyslu čl. 6 odst. 2 Směrnice, který naopak 

zvyšuje ochranu vkladů souvisejících s dispozicemi se soukromými nemovitostmi určenými k bydlení. FPV 

navrhuje nevyužít diskreci. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Z důvodu zvýšených administrativních nákladů, snížení ochrany vkladatelů a z toho vyplývajících 

negativních dopadů se pro implementaci doporučuje varianta A – nevyloučit vklady na splácení úvěrů 

na nákup soukromé nemovitosti. 
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Čl. 6 odst. 2 – Dočasně vysoké zůstatky 

V článku 6/2 je stanovena povinnost členského státu zajistit, aby následující vklady byly chráněny i nad 

hranici 100 000 EUR po dobu nejméně tří a nejdéle dvanácti měsíců od připsání částky nebo od okamžiku, 

kdy se takové vklady stanou z právního hlediska převoditelnými:  

a) vklady plynoucí z operací s nemovitostmi týkajících se soukromých obytných nemovitostí;  

b) vklady, jež slouží sociálním účelům stanoveným vnitrostátním právem a jsou spojeny s určitými 

životními událostmi vkladatele, jako je svatba, rozvod, odchod do důchodu, propuštění ze zaměstnání, 

invalidita nebo smrt;  

c) vklady, jež slouží účelům stanoveným vnitrostátním právem a vyplývají z vyplacení pojistného plnění 

nebo odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu nebo neoprávněného odsouzení. 

Článku 6 odst. 2 se týká rovněž úvodní ustanovení směrnice (recitál) čl. 26, které hovoří o tom, že je cílem 

zajistit, aby ochrana vkladů vyplývajících z některých operací nebo sloužících určitým sociálním či jiným 

účelům byla po určitou stanovenou dobu vyšší než 100 000 EUR. Členský stát by měl dle uvedeného 

recitálu současně rozhodnout o dočasném maximálním limitu pojištění takových vkladů, přičemž by měl 

zohlednit význam ochrany pro vkladatele a životní podmínky v daných členských státech. Recitál směrnice 

neukládá žádné povinnosti, neboť nemá normativní charakter, ale slouží jen pro vysvětlení. Přesto 

je vhodné se jím při výkladu směrnice do jisté míry řídit. 

U této diskrece jde o rozhodnutí o alternativách na 4 úrovních – stanovení případů, určení hranice 

zvýšené ochrany vkladů, určení maximální doby zvýšené ochrany vkladů a nastavení systému dokládání 

a výplat náhrad. 

I. STANOVENÍ PŘÍPADŮ 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Dle článku 6 odst. 2 musí členský stát zajistit, aby vklady uvedené pod písmeny a), b) a c) podléhaly 

zvýšené ochraně (nad 100 000 EUR). Dle výkladu Komise se zvýšená ochrana vztahuje pouze na vklady 

fyzických osob. 

Ve směrnici v čl. 6 odst. 2 je pod písmenem 

a) uvedena povinnost zahrnout pod zvýšenou ochranu vklady plynoucí z operací se soukromými obytnými 

nemovitostmi, 

b) uveden pouze demonstrativní výčet účelů, jimž mají vklady sloužit. Zde je nutno taxativně definovat 

konkrétní případy „sociálních událostí“, které této zvýšené ochrany budou požívat, 

c) uvedeny vklady, které vyplývají z vyplacení pojistného plnění nebo odškodnění za újmu utrpěnou 

v důsledku trestného činu nebo neoprávněného odsouzení. 

Aniž by to směrnice explicitně uváděla, lze předpokládat, že touto diskrecí mají být ošetřeny zejména 

transakce, které obvykle probíhají formou jedné platby vysoké částky. Pro příjemce je pak 

komplikovanější provést rozložení této částky na účty u více úvěrových institucí, aby zajistil její pokrytí 

pojištěním vkladů v plné výši.  
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Vzhledem k tomu, že by měly být pojištěním kryty nemalé částky, je nutné za účelem minimalizace 

možného zneužití této ochrany a vyhnutí se sporům jasně definovat, jakých účelů se mohou tyto vklady 

týkat, přičemž musí být možné tyto účely průkazně ze strany vkladatele doložit10.  

V rámci vyhodnocení stanovení případů není tedy předmětem analýzy nastavení variantního řešení, 

ale u každého účelu jsou pouze navrženy konkrétní situace, které s tímto účelem souvisí a jsou zároveň 

průkazně doložitelné.  

2) VYHODNOCENÍ 

Ad a) U vkladů týkajících se operací s nemovitostmi (soukromé obytné nemovitosti) se navrhuje vyšší 

ochrana vkladatele v případě, že prostředky plynou z prodeje soukromé obytné nemovitosti. Případ by byl 

doložitelný návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí vč. příloh, jejichž součástí je 

i samotná kupní smlouva. Tím lze ošetřit riziko předkládání fiktivních kupních smluv za účelem získání 

zvýšené náhrady z pojištění vkladů. Aby bylo eliminováno možné zneužití dočasně zvýšené ochrany, 

nemělo by být umožněno doložit případ pouze rezervační smlouvou či smlouvou o budoucí kupní 

smlouvě, které dostatečně neprokazují realizovanou transakci s nemovitostí. 

Ad b) U vkladů, jež slouží sociálním účelům a jsou spojeny s určitými životními událostmi vkladatele, jsou 

navrhovány následující případy:  

 Rozvod – prostředky obdržené v rámci vypořádání společného jmění manželů při rozvodu. Případ 

by byl doložitelný pravomocným rozsudkem soudu o rozvodu manželství, jehož součástí je 

vypořádání společného jmění manželů nebo jiného majetku, nebo pravomocným rozsudkem 

o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění nebo jiného majetku. 

 Odchod do důchodu – prostředky obdržené v rámci plnění z III. penzijního pilíře. Případ by byl 

doložitelný potvrzením penzijní společnosti o výplatě jednorázového vyrovnání u penzijního 

připojištění nebo doplňkového penzijního spoření.  

 Propuštění ze zaměstnání – prostředky obdržené na základě odstupného vyplaceného při 

výpovědi z pracovního poměru nebo při rozvázání pracovního poměru dohodou podle zákoníku 

práce, odbytného nebo odchodného podle služebního zákona nebo odchodného podle zákona 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Případ by byl doložitelný potvrzením 

bývalého zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti 

a vyúčtováním mzdy. 

 Invalidita – prostředky obdržené na základě pojistného plnění, kdy pojistnou událostí je invalidita. 

Případ by byl doložitelný potvrzením pojišťovny o vyplacení pojistného plnění. 

 Smrt – prostředky obdržené na základě pojistného plnění, kdy pojistnou událostí je smrt, 

a prostředky obdržené v rámci dědického řízení. Případ by byl doložitelný potvrzením pojišťovny 

o vyplacení pojistného plnění, respektive pravomocným rozhodnutím soudu. 

Z důvodu zvýšeného rizika možného zneužití dočasně zvýšené ochrany není mezi případy zahrnuto 

obdržení prostředků v souvislosti se svatbou (např. v rámci obdržení věna či svatebních darů), neboť 

                                                           

10 Přičemž doložení může být uskutečněno dokumenty jak v listinné tak elektronické podobě. 
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nastání takovýchto případů nelze prokázat listinou, která by mohla být považována za dostatečně 

průkaznou a obtížně zneužitelnou. Současně lze předpokládat, že v těchto situacích je, v porovnání 

ostatními výše uvedenými navrženými případy k využití v rámci diskrece, výrazně snazší dohodnout 

rozložení do více transakcí na účty u více úvěrových institucí za účelem rozložení částky v souladu 

se základním limitem pojištění vkladů. 

Ad c) U vkladů, jež vyplývají z vyplacení pojistného plnění nebo odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku 

trestného činu, vydáním bezdůvodného obohacení nebo neoprávněného rozhodnutí o vazbě, trestu 

a ochranném opatření by případy byly dokládány prostřednictvím potvrzení pojišťovny o vyplacení 

pojistného plnění nebo v případě odškodnění přiznáním nároku na bezdůvodné obohacení, pravomocným 

rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím ministerstva nebo jiného ústředního správního orgánu o přiznání 

náhrady škody.  

Konzultace: 

ADZ: Navrhuje zahrnout případy a) až c). Pokud je tato povinnost zakotvena, není podle názoru ADZ výčet 

variant z pohledu společenské potřebnosti vnitřně nesourodý. Proto všechny. 

AUI: Vymezený návrh rozsahu vkladů, které by byly pojištěny nad hranici 100 000 EUR tak, jak jsou tyto 

vedeny v bodu 2) odst. ad a), ad b) a ad c) výše uvedeného textu, je považován za adekvátní, přičemž je 

vysloven souhlas i s navrhnutými typy dokumentů, kterými by bylo prokazováno splnění podmínek pro 

zařazení konkrétních vkladů do režimu zvýšené ochrany. 

ČBA: Podporuje přesné vymezení událostí a dokladů, kterými se bude nárok dokládat. 

FPV: Rozsah navrhovaných případů THB souvisí s otázkou jejich zneužitelnosti k případným podvodům 

spočívajícím v dokládání dodatečně účelově vytvořených či nepravdivých dokladů. Tato otázka je o to 

významnější v případě, kdy by byl nastaven ex-post systém dokládání. Z navrženého okruhu případů 

nejsou veřejnými listinami (resp. potvrzeními finančních institucí) dokládány případy prodeje nemovitostí 

sloužících k bydlení a případy odstupného, odbytného a odchodného v případě ukončení pracovního 

poměru. Zatímco s ohledem na text DGSD je zřejmě nezbytné případy prodejů obytných nemovitostí 

do THB zahrnout (jedna ze tří stanovených skupin případů), u případů souvisejících s ukončením 

zaměstnání tomu tak není (výčet ve směrnici u dané skupiny je pouze příkladný). Vzhledem k možné 

zneužitelnosti (dokládá se pouze potvrzení od jakéhokoli zaměstnavatele) a též vzhledem k tomu, že 

drtivá většina částek odstupného, odchodného či odbytného je vyplácena v částkách hluboko pod 

základním limitem pojištění 100 000 EUR, FPV navrhuje tyto případy do THB nezahrnovat. Pokud by tyto 

případy byly přesto do THB zahrnuty, měla by existovat možnost FPV ověřit pravdivost potvrzení 

zaměstnavatele dle údajů získaných např. od orgánu správy sociálního zabezpečení. 
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II. URČENÍ HRANICE ZVÝŠENÉ OCHRANY VKLADŮ 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Dle současné právní úpravy se náhrada oprávněné osobě poskytuje nejvýše v částce odpovídající 

100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné úvěrové instituce, pokud přímo použitelný předpis EU 

nestanoví jinak.  

Implementace článku 6 odst. 2 přináší nutnost rozhodnutí o výši horní hranice krytí dočasně vysokých 

zůstatků. Horní hranice může být stanovena buď z hlediska vkladatele (tj. horní hranice se týká 

prostředků plynoucích ze všech možných případů, které opravňují vkladatele k výplatě dočasně vysokých 

zůstatků – celkově tedy jeden vkladatel u jedné instituce může získat zvýšené náhrady v celkové výši 

odpovídající horní hranici), anebo z hlediska samotného vkladu (tj. horní hranice se vždy týká pouze 

jednoho případu a pokud je vkladatel schopný doložit, že prostředky převyšující 100 000 EUR souvisí 

s více případy či účely dle čl. 6 odst. 2, dochází ke sčítání horních limitů a jeden vkladatel u jedné instituce 

může získat zvýšené náhrady ve výši i několikanásobku horní hranice). Vzhledem k tomu, že horní hranice 

nastavená z hlediska vkladatele je z hlediska systému pojištění vkladů transparentnější, lépe 

komunikovatelná, pro vkladatele celkově srozumitelnější a znamená nižší celkové zatížení FPV v případě 

výplat, je v rámci určení hranice zvýšené ochrany vkladů dále uvažováno pouze s horní hranicí zvýšené 

ochrany vkladů pro vkladatele. 

Rozhodnutí o výši limitu nemá dopad na výši příspěvků úvěrových institucí do FPV, neboť zůstatky 

nad výši krytí nejsou zahrnovány do objemu krytých vkladů používaného pro účely výpočtu příspěvků 

(více informací v části IV v rámci vyhodnocení řešení diskrece v čl. 6 odst. 2). 

Zvažované alternativy: 

A) Max. částka blízko hodnoty 100 000 EUR (např. 100 001 EUR)  

B) Vyšší částka pokrývající většinu transakcí spojených se stanovenými případy  

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: max. částka blízko hodnoty 100 000 EUR (např. 100 001 EUR) 

Ve variantě A by byla horní hranice krytí stanovena tak, aby ČR splnila nové ustanovení směrnice, 

ale zároveň neumožnila zásadní zvýšení výplaty náhrad z FPV či zneužívání této vyšší ochrany. Tato 

hodnota není podložena žádnými daty. Jde tak o uměle nastavenou horní hodnotu na technické 

minimum.  

I když varianta A představuje variantu blízkou netranspozici, je dle vyjádření Komise možná, a proto je 

i zahrnuta mezi alternativy. K okamžiku zpracování tohoto materiálu však není známo, že by se některý 

z členských států přiklonil k řešení uvedenému v této variantě.  

Varianta B: vyšší částka pokrývající většinu transakcí spojených se stanovenými případy 

Varianta B vychází z recitálu směrnice, podle kterého by členský stát při rozhodování o dočasném 

maximálním limitu zvýšené ochrany „měl zohlednit význam ochrany pro vkladatele a životní podmínky 

v daných členských státech“. Proto varianta B předpokládá oproti variantě A vyšší horní hranici krytí, jejíž 
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konkrétní výše bude upřesněna teprve na základě analýzy, jaké výše prostředků mohou být spojeny 

s jednotlivými výše vymezenými případy. Limit by poté měl být nastaven na takové úrovni, aby byla 

pokryta většina transakcí spojených s danými případy.  

Dle čl. 6 odst. 2 písm. a) je nutné stanovit vyšší limit krytí v případě vkladů, které plynou z operací 

se soukromými obytnými nemovitostmi. Podle dat Českého statistického úřadu11 byla průměrná kupní 

cena rodinného domu průměrné velikosti v ČR přibližně 1,71 mil. Kč a průměrná kupní cena bytu 

průměrné velikosti v roce 2013 činila 1,14 mil. Kč. Průměrná kupní cena bytu v Praze, kde jsou obecně 

ceny nemovitostí nejvyšší v ČR, se v roce 2013 pohybovala na úrovni 2,7 mil. Kč. Průměrná kupní cena 

rodinného domu v Praze v roce 2013 dosahovala 6,24 mil. Kč. Tabulka č. 10 zobrazuje strukturu transakcí 

s nemovitostmi (byty a rodinné domy) v ČR dle kupní ceny v letech 2011 až 2013. Procentní kvantily dávají 

informaci, kolik procent transakcí mělo kupní cenu stejnou nebo nižší, než je cena příslušející tomuto 

kvantilu.  

Tabulka 10: Kupní cena bytů a rodinných domů v Kč po kvantilech (2011 – 2013) v ČR 

Kvantil 25% 50% 75% 80% 85% 90% 95% 

Kupní cena 700 950 1 103 286 1 697 261 1 905 097 2 192 466 2 595 884 3 355 103 

Zdroj: ČSÚ 

Pokud by měl vkladatel uloženo u úvěrové instituce již 100 000 EUR, dodatečných 100 000 EUR 

pro dočasné krytí prostředků ve výši kupní ceny nemovitosti lze považovat za dostatečný objem u 90 % 

všech transakcí s rodinnými domy a byty v ČR v letech 2011 až 2013. V situaci, kdy vkladatel u dané 

instituce nemá žádné prostředky a může tak využít pojištění celé částky ve výši 200 000 EUR, by byla 

zajištěna zvýšená ochrana v 95 % všech transakcí s rodinnými domy a byty v ČR v letech 2011 až 2013. 

U vkladů sloužících k sociálním a jiným účelům dle čl. 6 odst. 2 písm. b) a c) se může výše obdržených 

prostředků u jednotlivých vkladatelů výrazně lišit. V některých případech je přesto možné odhadnout 

průměrný objem prostředků, který by vkladatel mohl obdržet v souvislosti s daným případem.  

 Průměrná částka plynoucí z jednorázového vyrovnání u penzijního připojištění za rok 2014 činí dle 

údajů MF 62 258 Kč, za celou dobu existence penzijního připojištění pak 41 555 Kč. Řádově by 

tedy měla postačovat horní hranice na úrovni 100 000 Kč. Údaje o jednorázových vyrovnáních u 

doplňkového penzijního spoření nelze v současné době vzhledem ke krátké době fungování 

tohoto systému považovat za relevantní. V budoucnu lze totiž očekávat růst průměrné výše 

prostředků jednoho účastníka III. penzijního pilíře, proto je vhodné stanovit částku vyšší než 

100 000 Kč. 

 Podle zákoníku práce mají zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trval dobu delší než dva roky, 

nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předchozí měsíce. 

Trojnásobek je možné považovat za nejvyšší zákonem definovanou částku kromě případů, 

kdy zaměstnanec, který dostal bez vlastního zavinění výpověď ze zákonem definovaných 

zdravotních důvodů nebo kvůli nim končí pracovní poměr dohodou, musí obdržet jako odstupné 

                                                           

11  ČSÚ: Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2011 – 2013. [online]. 31. 12. 2014, [cit. 2015-02-17].  
Dostupné z <http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/014006-14>. 
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nejméně dvanáctinásobek svého průměrného výdělku za předchozí měsíce. Podle údajů ČSÚ12 

pobíralo 98,2 % všech zaměstnanců v roce 2013 hrubou měsíční mzdu do 80 tis. Kč. V 98 % 

případů by tedy nejvyšší odstupné nemělo činit více než 960 tis. Kč, pokud se zaměstnavatel 

dobrovolně nerozhodne vyplatit vyšší odstupné, než které mu ukládá zákoník práce (mediálně 

známé jsou tzv. „zlaté padáky“ v řádu milionů Kč). Lze přijmout předpoklad, že cílem ochrany 

vkladů by neměla být ochrana extrémně vysokých odstupných. Řádově by tedy měla postačovat 

horní hranice na úrovni 1 mil. Kč. 

 Průměrný objem prostředků obdržený z pojistného plnění vypočtený na základě údajů o celkové 

částce vyplaceného pojistného plnění a počtu vyřízených pojistných událostí dle České asociace 

pojišťoven13 dosahoval v roce 2013 u pojištění pro případ dožití a pro případ smrti nebo dožití 

71 tis. Kč, u pojištění pro případ smrti 72 tis. Kč, u pojištění spojeného s investičním fondem 

53 tis. Kč a úrazového pojištění 8 tis. Kč. Nelze však vyloučit případy, kdy je výše pojistného 

plnění ve vyšších řádech (stovek tisíc či milionů Kč). Při uzavírání pojištění pro případ smrti 

je obecně doporučováno nastavit pojistnou částku na trojnásobek ročního příjmu, nebo je-li 

pojištěný zatížen hypotékou či jinými finančními závazky, je doporučováno sjednat pojistnou 

částku na smrt minimálně ve výši hypotéky nebo úvěru. Průměrný roční příjem za rok 2014 

vypočtený na základě průměrné mzdy v roce 2014 ve výši 25 686 Kč14 činil přibližně 308 tis. Kč. 

Podle ukazatele Fincentrum Hypoindex byla během roku 2014 nejvyšší průměrná hypotéka 

v prosinci 2014, a to 1 799 906 Kč. Lze se tedy domnívat, že by měla postačovat horní hranice 

na úrovni jednoho až dvou milionů Kč. 

U zbývajících případů nebyla zpracovatelům dostupná relevantní data, z kterých by bylo možné 

při vyhodnocení vycházet. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší úroveň horní hranice bude potřebné stanovit pro případy 

dle čl. 6 odst. 2 písm. a). 

                                                           

12  ČSÚ: Struktura mezd zaměstnanců 2013 [online]. 30. 5. 2014, [cit. 2015-03-04].  
Dostupné z <http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/110026-14-r_2014>. 

13  ČAP: Výroční zpráva 2013 [online]. 2014, [cit. 2015-03-04]. Dostupné z <http://www.cap.cz/images/o-nas/vyrocni-
zpravy/2013.pdf>. 

14  ČSÚ: Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2014 [online]. 13. 3. 2015, [cit. 2015-03-25].  
Dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2014-truea9fbwn>. 
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Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Tabulka 11: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 2 – Určení hranice zvýšené 

ochrany vkladů  

Dopady 
A 

(limit 100 001 EUR) 

B 
(vyšší limit, resp. základní 

limit 100 000 EUR + navýšení) 

Zajištění větší ochrany a posílení 
jistoty vkladatelů (vkladatelé) 

0 ++ 

Objem potenciálně vyplácených 
náhrad (FPV) 

0 - 

Potenciálně velmi omezené 
podmínky ochrany v ČR v porovnání 
s ostatními členskými státy (stát) 

- 0 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu B, souhlasí se zdůvodněním MF. 

AUI: S ohledem na skutečnost, že reálně vykonávané množství administrativních i kontrolních činností 

souvisejících s agendou vkladů spadajících do režimu zvýšené ochrany je identické pro obě dvě variantní 

řešení a při zohlednění primárního záměru DGSD při obligatorním stanovení povinnosti členských států 

implementovat zvýšenou ochranu vymezených typů vkladů, AUI jednoznačně doporučuje přijetí výše 

vymezené varianty B. Z důvodů srozumitelnosti a transparentnosti systému režimu zvýšené ochrany AUI 

zároveň preferuje zavedení jediné zvýšené úrovně horní hranice pojistného krytí na jednoho vkladatele 

pro všechny typy vkladů, zařazených to tohoto preferenčního režimu.  

ČBA: Považuje dodatečné krytí ve výši 100 000 EUR za přiměřené i dobře komunikovatelné jako 

dvojnásobek základní pojistné ochrany. 

ČNB: Předmětem diskrece není možnost stanovit/nestanovit ve vybraných případech vyšší limit 

pro výplatu pojištěných vkladů, ale určit tento zvýšený limit a zároveň dobu od provedení transakce. 

Stanovit hranici v blízkosti limitu 100 000 EUR je možné, ale není to vhodné z hlediska smyslu tohoto 

ustanovení směrnice (řešení zvláštních situací klienta, zejména jejich sociálního rozměru). S ohledem 

na ceny nemovitostí, výši pojistných plnění, dávek z různých penzijních produktů, nároku na odstupné 

při ztrátě zaměstnání, lze považovat za dostatečný dvojnásobek základního limitu, tj. 200 000 EUR.  

FPV: S ohledem na okruh navrhovaných případů se jeví varianta B (tedy horní hranice pro celkovou 

výplatu včetně THB na úrovni 200 000 EUR) jako odpovídající účelu úpravy v DGSD a poměrům v ČR. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k zajištění vyšší ochrany vkladatelů u varianty B a těžko komunikovatelnému řešení přijetí 

varianty A je navrženo nastavit vyšší horní hranici zvýšené ochrany vkladů upřesněnou dle analýzy dle 

obvyklé výše prostředků spojené s jednotlivými případy. Na základě provedené analýzy lze předpokládat, 

že v naprosté většině nároků spojených s účely dle čl. 6 odst. 2 písm. b) a c) by byl objem prostředků nižší 

než v případě transakcí se soukromými obytnými nemovitostmi dle čl. 6 odst. 2 písm. a). Nicméně 

z důvodu zajištění vyšší transparentnosti systému pojištění vkladů a zejména srozumitelnosti vůči 
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veřejnosti je vhodné použít jednu zvýšenou úroveň horní hranice krytí jak pro všechny uvedené kategorie 

vkladů, tak pro všechny účely stanovené v rámci těchto kategorií. Proto je navrženo stanovení horní 

hranice krytí dle informací o rozložení kupních cen z jednotlivých transakcí s byty a rodinnými domy, tedy 

na úrovni 200 000 EUR pro vkladatele. Tato výše se zdá být přiměřená z hlediska pokrytí většiny transakcí 

spojených s případy či účely uvedenými v čl. 6 odst. 2 a zároveň je dobře komunikovatelná vůči veřejnosti.  

Dopad takto stanovené dočasně zvýšené hranice krytí na objem vyplácených prostředků z FPV je možné 

alespoň částečně ilustrovat na údajích týkajících se počtu klientů, kteří měli uloženy více než 100 000 EUR 

u institucí, jejichž vklady byly v minulosti vypláceny. Ze zkušeností FPV se zahájenými výplatami náhrad 

vkladů u družstevních záložen od roku 2011 vyplývá, že klientů, kteří měli u dotčené instituce uloženo více 

prostředků, než představoval limit pojištění vkladů, byl velmi malý počet (max. v řádu desítek osob). 

Za předpokladu, že by v jednom z případů probíhající výplaty měli všichni klienti se vklady 

nad 100 000 EUR nárok na výplatu plné výše zvýšené náhrady (tj. dodatečných 100 000 EUR), zvýšil 

by se objem vyplacených prostředků z titulu dočasně vysokých zůstatků nejvíce o cca 275 mil. Kč. 

U bankovních institucí je možné očekávat vyšší počet případných nároků na výplatu zvýšených náhrad. 

Dle údajů poskytnutých čtyřmi velkými bankami, dvěma středně velkými bankami a dvěma malými 

bankami sídlících v ČR evidovaly tyto instituce k 31. 12. 2014 průměrně okolo 3 000 účtů, jejichž denní 

zůstatek překračoval 100 000 EUR. Nelze však určit, kolik z těchto účtů by případně mohlo splňovat nárok 

na výplatu zvýšené náhrady.    

K implementaci je navržena varianta B – určení horní hranice krytí dočasně vysokých zůstatků 

pokrývající většinu transakcí spojených s danými případy, a to na hodnotě 200 000 EUR, pokud bude 

legislativně-technické řešení vycházet z navýšení základní hranice, resp. na hodnotě 100 000 EUR, pokud 

bude legislativně-technické řešení zavádět pro tyto případy samostatnou hranici. 
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III. URČENÍ MAXIMÁLNÍ DOBY ZVÝŠENÉ OCHRANY VKLADŮ 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Dále dle článku 6 odst. 2 musí členský stát určit dobu zvýšené ochrany dočasně vysokých zůstatků, 

a to v rozmezí 3 až 12 měsíců. Tato lhůta začíná platit od připsání částky nebo od okamžiku, kdy se takové 

vklady stanou z právního hlediska převoditelnými. 

Alternativně je možné: 

A) Určit 3 měsíce  

B) Rozhodnout o době delší než 3 měsíce (tj. 4 – 12 měsíců) 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: nejkratší povolená doba zvýšené ochrany v trvání 3 měsíců 

Zvýšený limit krytí by se uplatňoval na příslušné vklady pouze po dobu 3 měsíců. Pokud by chtěl mít 

vkladatel nadále pojištěnu celou hodnotu svého vkladu, musel by do uplynutí lhůty své prostředky uložit 

na více účtů u různých úvěrových institucí tak, aby u každé z institucí měl uloženu částku odpovídající 

100 000 EUR. Tato varianta zajišťuje ochranu na dolní hranici určené směrnicí, nicméně jde o dostatečnou 

dobu, během které by vkladatel měl být schopen se zorientovat na trhu a uložit prostředky tak, aby 

diverzifikoval riziko. 

U varianty A by v případě nutné výplaty zvýšených náhrad vkladů bylo pravděpodobně vyplaceno méně 

případů a tedy i méně prostředků z FPV, neboť by se výplata dočasně zvýšených prostředků vztahovala 

pouze na případy, které se uskutečnily v posledních 3 měsících. Dle údajů poskytnutých čtyřmi velkými 

bankami, dvěma středně velkými bankami a dvěma malými bankami sídlících v ČR vykazovalo v druhé 

polovině roku 2014 jen 0,16 %15 účtů fyzických osob denní zůstatek alespoň jednou v období 3 měsíců 

vyšší než 100 000 EUR s vyloučením účtů, které vykazovaly denní zůstatek vyšší než 100 000 EUR během 

celého sledovaného období. Z pohledu počtu těchto účtů se jednalo o desítky účtů v případě malé banky 

až po cca 5 000 účtů u jedné z velkých bank. Tento počet je však nutné chápat jako maximální možný 

počet případů dočasně vysokých zůstatků. Podle expertních odhadů zaměstnanců dotyčných úvěrových 

institucí by měl být skutečný počet případů, tak jak byly vymezeny v úvodu textu týkajícího se diskrece 

v čl. 6 odst. 2, mnohonásobně nižší. 

V případě delší doby zvýšené ochrany by nárok na výplatu dočasně vysokých zůstatků pravděpodobně 

uplatňovalo více vkladatelů za více případů, neboť s prodlužující se dobou zvýšené ochrany je možné 

předpokládat, že budou vkladatelé méně motivováni v krátkém časovém úseku rozložit své prostředky 

na více účtů u různých úvěrových institucí tak, aby měli všechny své prostředky kryty neustále dle 

základního limitu 100 000 EUR a nikoliv pouze dočasně v rámci navýšeného limitu. Varianta A by byla 

                                                           

15  Jde o průměrnou hodnotu za účastníky průzkumu. 
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úměrně počtu případů nejméně nákladná z hlediska administrativních nákladů spojených s výplatou 

náhrad (náklady dokládání podmínek či posuzování nároků na zvýšenou ochranu).16 

Varianta B: doba zvýšené ochrany v rozmezí 4 až 12 měsíců 

Varianta B by zajišťovala oproti variantě A vyšší ochranu vkladatele v souvislosti s délkou trvání doby 

zvýšené ochrany. Ve variantě B by mohlo dojít v případě výplaty zvýšených náhrad k vyššímu čerpání 

prostředků FPV a administrativní náklady spojené s výplatou většího počtu případů zvýšených náhrad 

by pravděpodobně převyšovaly náklady v případě varianty A.  

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Tabulka 12: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 2 – Určení maximální doby 

zvýšené ochrany vkladů 

Dopady A B 

Stupeň ochrany v souvislosti s délkou trvání doby zvýšené ochrany (vkladatelé) + ++ 

Objem potenciálně vyplácených náhrad (FPV) - -- 

Administrativní náklady spojené s počtem potenciálně vyplácených náhrad 
(FPV, instituce či osoba ověřující nárok vkladatele na výplatu) 

- -- 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu A. Lhůta je dostatečná. 

AUI: Doba tří měsíců od připsání předmětného vkladu na účet resp. od okamžiku, kdy se daný vklad stane 

z právního hlediska převoditelný, je považována za dostatečnou lhůtu pro vkladatele na případné 

rozložení této částky na účty u více úvěrových institucí. Z tohoto důvodu AUI doporučuje implementovat 

variantu A.  

ČBA: Považuje lhůtu 3 měsíců za dostatečně dlouhou k tomu, aby se klient rozhodl, jak s prostředky 

naloží. 

ČNB: Z hlediska doby, po kterou je zvýšený limit uplatňován, se jeví jako postačující využít spodní hranici 

intervalu, tzn. 3 – 4 měsíce. 

FPV: Varianta A, tedy zvýšená ochrana po dobu tří měsíců, se jeví jako zcela dostatečná z hlediska 

možnosti vkladatelů rozložit aktiva a dosáhnout tak pojištění všech uložených aktiv již v základním limitu 

pojištění. 

                                                           

16  Zda je dokládání podmínek zajištěno ex-ante (tj. při vzniku daného vkladu), nebo ex-post (tj. po vzniku nároku na výplatu 
náhrad) je řešeno až následně. Náklady spojené s dokládáním podmínek či posuzováním nároků na dočasnou zvýšenou 
ochranu existují nezávisle na volbě způsobu dokladování. Odlišný je pouze prvotní nositel těchto nákladů. 
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3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k tomu, že 3měsíční lhůtu lze považovat za dostatečnou dobu, během které je vkladatel 

schopen zorientovat se na trhu a uložit prostředky tak, aby diverzifikoval riziko, navrhuje 

se k implementaci varianta A – zavést nejkratší povolenou dobu zvýšené ochrany v trvání 3 měsíců. 

 

IV. a NASTAVENÍ SYSTÉMU DOKLÁDÁNÍ A VÝPLAT NÁHRAD 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Kromě stanovení výše a doby zvýšené ochrany některých vkladů musí členský stát nastavit taková 

pravidla, která zajistí naplnění podmínek směrnice DGSD (zajištění adekvátní ochrany ve vybraných 

případech) a jež budou jednoduše kontrolovatelná, aby nedocházelo ke zneužívání této zvýšené ochrany. 

Podle čl. 8 odst. 5 písm. d) platí, že může být výplata náhrad vkladů odložena (není stanoveno časové 

omezení), pokud je splatná částka považována za součást dočasně vysokého zůstatku ve smyslu 

čl. 6 odst. 2. 

V řetězci vkladatel – úvěrová instituce – FPV je nezbytné zajistit dokládání a ověřování původu 

jednotlivých vkladů tak, aby byly splněny podmínky pro zvýšenou ochranu. Současně je s volbou režimu 

dokládání spojen i vznik dodatečného pojištění vkladu, resp. pojištění částky nad základní limit 

100 000 EUR. 

Dokládání je možné zajistit alternativně: 

A) EX-ANTE dokládání – tj. při vzniku nároku na zvýšenou ochranu  

B) EX-POST dokládání – tj. po vzniku nároku na výplatu náhrady 

C) Kombinace EX-ANTE a EX-POST dokládání 

Rozhodnutí mezi dokazováním ex-ante a ex-post nemá dle vyjádření Komise během transpozičních 

seminářů ke směrnici DGSD dopad na výši krytých vkladů, které tvoří základnu pro výpočet příspěvků 

jednotlivých institucí do FPV. I v případě ex-ante dokazování, kdy je objem dočasně vysokých depozitních 

zůstatků znám, nejsou tyto zůstatky nad výši krytí zahrnovány do objemu krytých vkladů pro účely 

výpočtu příspěvků do systému pojištění vkladů. Důvodem je zachování rovných podmínek mezi členskými 

státy z hlediska velikosti výpočtové základny pro stanovení příspěvků. 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: EX-ANTE dokládání  

Povinnost doložit nárok ex-ante není vázána na situaci, kdy úvěrová instituce nebude schopna dostát 

svým závazkům, nýbrž platí plošně pro vkladatele všech úvěrových institucí. V případě ex-ante by platilo, 

že by klient (tj. vkladatel) jako v jiných případech (např. účelové čerpání úvěru stavebního spoření) 

dokládal svůj nárok v okamžiku, kdy by věděl, že obdrží finanční prostředky podléhající zvýšené ochraně 

vkladů, či následně po obdržení takové příchozí transakce (v zájmu klienta by bylo doložení co nejdříve, 

ideálně před realizací transakce). Toto by oznámil své úvěrové instituci, která by následně zkontrolovala 

související dokumenty. Následně by byl příslušný vklad označen (např. by mohl být dočasně veden 
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na speciálním účtu nebo by byla příslušná část zůstatku na běžném účtu označena) a platila by pro něj 

zvýšená ochrana. Úvěrová instituce by teoreticky mohla v takovém případě přenést vzniklé náklady 

na klienta, např. v podobě poplatku za vedení speciálního účtu, či za evidenci „označené“ části zůstatku 

s vyšším krytím z pojištění vkladů. Je však třeba zmínit, že účtování zvláštního poplatku za vedení 

speciálního vkladu může být chápáno jako narušení obecného smyslu směrnice DGSD, která má 

vkladatelům zajistit výrazně lepší přístup k systémům pojištění vkladů díky širší a jasněji vymezené oblasti 

působnosti pojištění, přispět k lepší informovanosti vkladatele a posílit právní jistotu a transparentnost 

pro vkladatele.  

Po uplynutí zákonem stanovené doby od okamžiku daného směrnicí (právní převoditelnost prostředků 

a možnost výběru) by speciální ochrana (definovaná zákonem) vkladu zanikla.  

Jak bylo zmíněno výše, ochrana speciálního vkladu v režimu ex-ante předpokládá nutnost takový případ 

oznámit a doložit úvěrové instituci, která by jej (v případě splnění zákonných podmínek) následně označila 

pro případné náhrady od FPV.  

Lze očekávat, že úvěrové instituce by nebyly schopny žádosti o zvýšenou ochranu posuzovat na základě 

předkládaných dokumentů okamžitě na každé své pobočce. Kontrole nároku na otevření a vedení 

speciálního účtu by se zřejmě věnovali přímo kvalifikovaní zaměstnanci v centrálách či regionálních 

centrech úvěrových institucí. Takovéto nastavení procesu kontroly by muselo být adekvátně zohledněno 

nejen při stanovení lhůty pro vyhodnocení nároku úvěrovou institucí, ale i v poskytnutí přiměřené lhůty 

úvěrovým institucím na zřízení související evidence s dočasně vysokými zůstatky včetně archivace 

doložených dokumentů a vypracování postupů ověřování zvýšeného nároku ze strany vkladatelů, což by 

si vyžádalo odklad účinnosti opatření zajišťujícího zvýšenou ochranu vkladatele v délce nejméně několika 

měsíců. Tento odklad účinnosti však směrnice neumožňuje. Do doby přizpůsobení se trhu systému ex-

ante by tedy ČR neměla zajištěnu funkční transpozici příslušných ustanovení směrnice. Podle odhadů 

jedné z velkých bank působících v ČR by si celková implementace ex-ante dokladování (přizpůsobení 

IT systémů, školení zaměstnanců, vytvoření postupů pro vnitřní kontrolu) vyžádala dodatečné náklady 

ve výši cca 10 mil. Kč. Celkové roční provozní náklady spojené s ex-ante dokládáním (back office, procesy 

na pobočkách, archivace, provozní kontroly) by pak dosahovaly téměř 3,5 mil. Kč. 

Ve variantě A by v případě zajištění nízké chybovosti úvěrových institucí nemuselo být přistupováno 

k odložení výplaty vkladů dle čl. 8 odst. 5 písm. d), a vkladatelé by tak dostali náhrady vkladů 

ve standardní lhůtě. Jako pojistka proti potenciálnímu pochybení úvěrové instituce v rámci vyhodnocení 

nároku, které by vyústilo v odmítnutí žádosti o zřízení zvláštního účtu, by mohla být vkladateli v případě, 

že by nastala výplata náhrad, poskytnuta možnost dodatečně dokladovat svůj nárok FPV, tak aby bylo 

možno posoudit, zda byl nárok ze strany úvěrové instituce odmítnut oprávněně. Zavedení takovéto 

pojistky by zajistilo, že k odložení výplaty by mohlo dojít pouze u malého počtu vkladatelů. 

Předběžná znalost dočasně vysokých zůstatků může také snižovat náklady provedení případného odpisu 

(či konverze) vkladů nad výši krytí v rámci řešení krize (nástroj bail-in). Kryté vklady včetně dočasně 

vysokých zůstatků nemohou být dle čl. 44 odst. 2 písm. a) BRRD předmětem odpisu. Díky ex-ante evidenci 

dočasně vysokých zůstatků by tak vklady označené jako dočasně vysoké zůstatky nemusely být v  případě 

řešení krize z důvodu rychlého provedení odpisu závazků automaticky odepsány a pak klientům 

dodatečně nahrazovány z FPV jako v případě varianty B. 

Riziko zneužití ochrany dočasně vysokých zůstatků ze strany vkladatele je ve variantě A minimalizováno 

dokladováním před případným pádem úvěrové instituce. Případné uplatnění poplatku za evidenci 
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takového vkladu či jeho vedení na zvláštním účtu by také mohlo eliminovat zneužití celého systému. 

Přesto by bylo nutné zavést kontrolu evidence a posuzování nároků na zvýšenou ochranu, kterou 

by prováděl orgán dohledu, aby v případě výplaty náhrad vkladů nebylo zpětně zjištěno, že doložené 

dokumenty nesplňují předepsané náležitosti, ať již z důvodu možného zneužití opatření, anebo pochybení 

ověřující úvěrové instituce.  

Varianta B: EX-POST dokládání  

V případě ex-post dokládání má vkladatel zajištěnu zvýšenou ochranu automaticky bez nutnosti 

předchozího avizování nároku na případnou výplatu dočasně vysokých zůstatků. Vkladatel by musel 

až v případě výplaty náhrad doložit předem stanovené instituci či osobě (např. FPV, vyplácející bance, 

likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci) splnění podmínek čl. 6 odst. 2 a tato instituce či osoba 

by ověřovala jeho nárok.  

K takovému ex-post ověření je třeba mít přístup k informacím o vkladatelích, prostředcích a pohybech 

na jejich účtech. Tím disponuje buď úvěrová instituce (jejíž klienti jsou vypláceni, pokud však tato 

instituce nadále existuje), nebo likvidátor či insolvenční správce (jmenovaní podle okolností, které 

aktivovaly zahájení výplaty náhrad vkladů). Ostatní subjekty participující na procesu výplaty náhrad 

vkladů (FPV či banka provádějící výplaty) získávají informace o klientech zprostředkovaně, a to v podobě, 

která v současné době není dostatečná k posouzení nároku klienta ohledně vyplacení náhrady za dočasně 

vysoký zůstatek (je třeba znát datum připsání platby a objem připsaných prostředků). V případě, 

že by FPV či vyplácející banka byly povinny ověřovat nároky na výplatu dočasně vysokých zůstatků, 

musely by si potřebné informace vyžádat od úvěrové instituce, likvidátora nebo insolvenčního správce, 

či si u nich vyžádat ověření splnění některých podmínek výplaty zvýšené náhrady. 

Při ex-post dokládání nároku na výplatu zvýšené náhrady dočasně vysokého zůstatku uvažovaném 

ve variantě B by bylo nutné dle čl. 8 odst. 5 tuto výplatu dočasně vysokých zůstatků odložit z důvodu 

zajištění potřebného časového období na identifikaci vkladů splňujících podmínky čl. 6 odst. 2 a kontrolu 

oprávněnosti nároku vkladatelů na jejich výplatu. To však nemusí mít žádný vliv na výplatu standardních 

náhrad v základním limitu 100 000 EUR. 

U varianty B by nebylo (oproti variantě A) možné vzniklé administrativní náklady přenést na vkladatele 

využívající zvýšenou ochranu, neboť není možné výplatu náhrad zatížit jakýmkoli poplatkem. Tato 

varianta tedy přenáší veškeré náklady spojené s ověřováním nároků vkladatelů v souvislosti s dočasně 

vysokými zůstatky přímo na instituci či osobu, která bude touto činností pověřena. Zároveň by nebyl 

dopředu znám počet vkladatelů, kteří požádají o výplatu dočasně vysokých zůstatků, takže by nebylo 

možné ani předem přesněji odhadnout související náklady. Výplata náhrad dočasně vysokých závazků 

by také nemohla být reflektována ani v rámci pravidelně prováděného ověřování funkčnosti systému 

vyplácení náhrad, které provádí FPV. 

Varianta B by zřejmě umožňovala ochranu širšímu okruhu vkladatelů (než u varianty A), neboť nutnost 

dokládání ex-ante v souvislosti s náklady spojenými se zřízením a vedením zvláštního vkladu/účtu 

by mohla některé vkladatele od využití zvýšené ochrany krytí vkladů odradit. Nevzniká zde ani riziko, 

že vkladatel by přišel o zvýšenou ochranu tím, že by nestihl oznámit transakci před krachem úvěrové 

instituce (situace, kdy krátce po připsání takové částky dojde ke krachu instituce a ex-ante systém 

by nevyžadoval oznamování před realizací transakce), která by tuto ochranu zakládala. Lze tedy dovodit, 

že varianta B, tedy systém ex-post, spíše odpovídá záměru směrnice zajistit ochranu určitých typů vkladů.  
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Varianta B také přináší minimální nároky na trh, neboť nevyžaduje implementaci systému evidence 

speciálních vkladů pro účely dodatečné ochrany dočasně vysokého zůstatku. Současně platí, že by náklady 

na systém ex-post byly řádově nižší, neboť by byly ověřovány pouze případy vztahující se k instituci, 

za jejíž vedené vklady jsou vypláceny náhrady a posuzovány by byly pouze transakce za období 3 měsíců 

před rozhodným dnem. 

Vzhledem k dodatečnému dokladování až v případě pádu úvěrové instituce však hrozí zvýšené riziko 

zneužívání této ochrany, neboť podání žádosti o výplatu nelze zpoplatnit. Vkladatelé by tak mohli 

„zkoušet“ podat žádost i v neoprávněných případech, když by jejich vklad byl vyšší než standardní hranice 

krytí (ve výši 100 000 EUR). Rovněž hrozí zvýšené riziko soudních sporů s institucí či osobou, jež posuzuje 

nárok vkladatele. Tato instituce či osoba by také musela podléhat určité kontrole, aby z její strany 

nedocházelo ke zneužití pravomocí.  

V případě zvolení řešení ex-post dokládání nároku na výplatu dočasně vysokého zůstatku by bylo nutné 

při určení ověřující instituce či osoby posoudit výši dodatečných nákladů daného řešení a délku lhůt, 

v kterých má dojít k rozhodnutí, uvážit možnosti instituce či osoby čelit potenciálním sporům kvůli 

odmítnutým nárokům, a v neposlední řadě zhodnotit vhodnost daného řešení pro vkladatele (více viz část 

IV. b).  

Varianta C: kombinace EX-ANTE a EX-POST dokládání 

V tomto případě by úvěrová instituce přijímající vklad pouze registrovala požadavek spravovat vložené 

prostředky (s přesně stanovenou výší) v režimu zvýšené ochrany např. na základě unifikovaného čestného 

prohlášení. Tento požadavek klienta by byl nutnou (nikoli však postačující) podmínkou vzniku budoucí 

ochrany takto značeného vkladu. 

Teprve až v případě oznámení výplat náhrad by byl vkladatel povinen doložit splnění podmínek 

prokazujících jeho nárok na výplatu náhrad příslušné instituci či osobě.  

Tato varianta oproti variantě B je pro FPV výhodnější, neboť díky povinnosti oznámit vklady v režimu 

zvýšené ochrany ex-ante by byl v okamžiku pádu úvěrové instituce znám počet takových vkladů a objem 

vkladů v režimu zvýšené ochrany. Nicméně stejně jako v případě varianty B přináší varianta C vysoké 

nároky na zajištění procesu kontroly nároku vkladatelů ověřením ze strany příslušné instituce či osoby.  

Pro úvěrové instituce vedoucí vklad i samotné vkladatele je tato varianta C výhodnější než varianta A s ex-

ante dokládáním, neboť zde není nutnost provádět ex-ante kontrolu všech dokladů, což snižuje náklady 

(ať už nesené úvěrovou institucí či přenesené na klienta v podobě poplatku).  

Oproti variantě B představující dokládání pouze ex-post však vkladatel musí učinit první krok, aby bylo 

možné jeho nárok později uznat. I v této variantě C však nemusí být plně naplněn záměr směrnice zajistit 

pro určité typy transakcí zvýšenou ochranu. Současně platí, že i varianta C přináší oproti variantě A (byť 

v menší míře než varianta B) určité nároky na přípravu odpovídajícího řešení na straně trhu. Je zde tedy 

i riziko, že trh nebude schopen zajistit příslušnou evidenci včas, tedy k datu nabytí účinnosti transpozice 

směrnice, která však pro takový případ žádný odklad účinnosti neumožňuje. Tedy do doby přizpůsobení 

se trhu systému dle varianty C by ČR neměla zajištěnu funkční transpozici příslušných ustanovení 

směrnice. 
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Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Tabulka 13: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 2 – Nastavení pravidel 

dokládání 

Dopady 
A 

(ex-ante) 
B 

(ex-post) 

C 
(kombinace 

ex-ante 
a ex-post) 

Administrativní náklady implementace ex-ante 
kontroly dokladování a evidence (UI) 

-- 0 - 

Administrativní náklady implementace dokladování 
(FPV či jiná instituce provádějící ex-post kontrolu) 

0/-17 -- - 

Riziko zneužití ochrany vkladateli a s tím související 
vliv na objem výplaty náhrad (FPV) 

0 -- - 

Nutnost odložení výplaty náhrad (vkladatelé)  0 - - 

Ochrana směrnicí předpokládaného okruhu vkladatelů 
(vkladatelé) 

-- 0/++ - 

Náklady spojené s kontrolou instituce, posuzující 
nárok vkladatele na zvýšenou ochranu/náhradu 
(ČNB/stát) 

--- - -- 

Nákladnější provedení případného odpisu vkladů nad 
výší krytí v rámci řešení krize (FPV) 

0 - 0 

Přenesené administrativní náklady (vkladatel) -- 0 - 

Garance transpozice ke dni účinnosti zákona (stát) -- 0 - 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu B. 

AUI: Výše vymezená varianta B, v porovnání s ostatními možnostmi řešení, významně resp. řádově 

omezuje nezbytný rozsah administrativních činností a s tím souvisejících nákladů, které by musely veškeré 

dotčené subjekty (ÚI, FPV i samotní dotčení vkladatelé) vynaložit na evidenci a kontrolu vkladů 

spadajících do režimu zvýšené ochrany, neboť reálné prokazování splnění podmínek zařazení 

předmětného vkladu by bylo činěno pouze v případě výplaty náhrad. 

V souladu s výše uvedeným stanoviskem AUI zároveň plně souhlasí s názorem předkladatele, že pouze 

tato varianta nevyžaduje stanovení adaptačního resp. přechodného období pro ÚI a tedy jako jediná 

umožňuje funkční transpozici předmětného ustanovení DGSD ve stanovené lhůtě.  

ČBA: Jednoznačně podporuje variantu ex-post, která nejvíce odpovídá záměru směrnice a je nejméně 

náročná pro banky i vkladatele, protože nevyžaduje zbytečné ověřování, aniž dochází k výplatě vkladů. 

                                                           

17  Znaménko mínus u sporných případů. 
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FPV: Významný negativem ex-post varianty je zvýšená možnost potenciálního zneužití a riziko zvýšeného 

počtu následných soudních sporů mezi FPV a vkladateli. Z uvedených důvodů se FPV přiklání k variantě A, 

tj. ex-ante dokládání, u které tato rizika do značné míry odpadají a podmínky nároku vkladatele jsou jasné 

již před rozhodným dnem. Pokud by přesto byla zvolena varianta B (tj. ex-post dokládání), měly by být 

pro alespoň částečné zmenšení uvedených rizik podmínky pro vznik nároku co nejpřesněji definovány 

včetně uvedení konkrétních předkládaných dokumentů dokládajících splnění podmínek (a to i z hlediska 

nákladů na přezkoumání oprávněnosti nároku a též právního postavení FPV, které mu neumožňuje 

hodnotit blíže neurčené důkazy, ale pouze ověřit, zda byly podmínky nároku splněny či nikoli). V tomto 

ohledu by měl být též zvážen okruh případů THB, které by měly být dokládány jednoznačně definovanými 

a pokud možno veřejnými listinami. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Z důvodů umožnění zvýšené ochrany co nejširšímu okruhu vkladatelů, zajištění transpozice směrnice 

v požadovaném rozsahu a snížení nákladů v souvislosti s nezbytnou kontrolou a evidencí pouze u případů 

při výplatě náhrad dočasně vysokých zůstatků je k implementaci doporučena varianta B – dokládání ex-

post s požadavkem přijetí dalších dílčích opatření, která eliminují potenciální rizika této varianty  

(viz níže). 

 

IV. b NASTAVENÍ PROCESŮ PŘI DOKLÁDÁNÍ EX-POST 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Při nastavení pravidel dokládání ex-post je třeba stanovit instituci či osobu, které by vkladatel nárok 

dokládal, a určit, zda tato instituce či osoba by zároveň prováděla i ověření nároku vkladatele na výplatu 

dočasně vysokého zůstatku, nebo by ověření prováděla instituce či osoba odlišná od té, které je nárok 

dokládán. V rámci procesu výplaty náhrad by institucemi či osobami vykonávajícími uvedené činnosti 

mohly být FPV, vyplácející banka, likvidátor nebo insolvenční správce. 

Z pohledu ochrany retailových vkladatelů lze považovat za nevhodné, aby byli nuceni obracet se se svým 

nárokem přímo na likvidátora nebo insolvenčního správce jako pro ně zcela neznámou osobu, která 

se navíc může během procesu změnit. Z tohoto důvodu je v každé z variant níže navrženo, aby vkladatel 

komunikoval přímo a pouze s FPV, který pro vkladatele představuje známou a důvěryhodnou instituci. 

Následně je nutné specifikovat, zda je FPV pouze kontaktním místem, anebo vykonává některé či všechny 

činnosti spojené s ověřením nároku vkladatele. 

Dokládání a ověřování nároku ex-post je možné zajistit alternativně: 

A) Dokládání FPV, který funguje pouze jako kontaktní místo, a ověřování nároku likvidátorem 

či insolvenčním správcem 

B) Dokládání FPV, který zároveň ověřuje samotný nárok 

C) Dokládání FPV, který zároveň ověřuje správnost doložených listin, a ověřování nároku 

likvidátorem či insolvenčním správcem 
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Schéma 5: Časová osa uznání a výplaty náhrad a zvýšených náhrad FPV (navrhovaná varianta B: EX-POST dokládání u FPV)  
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2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Dokládání FPV, který funguje pouze jako kontaktní místo, a ověřování nároku likvidátorem 

či insolvenčním správcem 

Za instituci či osobu, která by ověřovala nároky vkladatelů na výplatu dočasně vysokých zůstatků, by byl 

dle okolností, které vedly k zahájení výplaty náhrad vkladů, zvolen likvidátor či insolvenční správce, kteří 

mají okamžitý přístup k údajům o vkladatelích a pohybech na jejich účtech potřebných k ověření 

obdržených nároků. V případě výplaty náhrad vkladů by FPV nejdříve zahájil ve standardní lhůtě 

od rozhodného okamžiku výplatu náhrad vkladů do výše krytí 100 000 EUR. V rámci oznámení o dni 

zahájení, místu a způsobu vyplácení těchto standardních náhrad by FPV zároveň oznámil, že vkladatelé, 

kteří se domnívají, že mají nárok na zvýšenou náhradu, mu mohou v prekluzivní lhůtě 2  měsíců 

od rozhodného dne, kdy ČNB vydala oznámení o neschopnosti banky dostát svým závazkům (dále jen 

„rozhodný den“) písemně tento svůj nárok doložit příslušnými dokumenty spolu s vyplněnou žádostí 

(mohlo by se jednat o standardizovaný formulář zveřejněný na webových stránkách FPV). FPV 

by bez zbytečného odkladu postoupil obdržené žádosti a dokládající dokumenty likvidátorovi nebo 

insolvenčnímu správci, který by posoudil oprávněnost nároku na zvýšenou náhradu a žádost by buď 

schválil, anebo s řádným odůvodněním žádost uznal jen částečně nebo dokonce zamítl. Zde je třeba 

upozornit na to, že příslušné dokumenty (často obsahující velice citlivé a důvěrné informace) by byly 

předány osobě likvidátora či insolvenčního správce. Výsledek posouzení žádosti s příp. odůvodněním by 

byl předán FPV. Likvidátor nebo insolvenční správce by zároveň FPV dodal seznam účtů s objemy 

prostředků, které mají být vyplaceny jako nárok na zvýšenou náhradu. Výsledek posouzení nároku 

na zvýšenou náhradu by poskytl FPV, který by jeho výši, den zahájení, místo a způsob vyplacení zvýšených 

náhrad nejpozději do 4 měsíců od rozhodného dne oznámil oprávněné osobě. Přičemž den zahájení 

výplaty zvýšených náhrad by byl FPV povinen stanovit tak, aby nastal také nejpozději do 4 měsíců 

od rozhodného dne. 

Maximální lhůta v délce 4 měsíců od rozhodného dne se zde uvažuje z toho důvodu, aby věřitel, který 

nesouhlasí s výší nebo charakterem své pohledávky do 4 měsíců, mohl uplatnit u insolvenčního správce 

písemnou námitku18. FPV se v tomto případě stává věřitelem úvěrové instituce ve výši práv jejích 

vkladatelů na plnění z FPV. Jelikož ale FPV do doby oznámení nezná přesnou výši pohledávky vůči úvěrové 

instituci, je nezbytné, aby zvolená lhůta odpovídala maximální době na uplatnění námitky, 

tzn. 4 měsícům.  

Vkladatel by se v případě nesouhlasu s posouzením provedeným likvidátorem resp. insolvenčním 

správcem musel obracet na soud s žalobou na likvidátora nebo insolvenčního správce, čímž se eliminuje 

počet žalob na FPV. Náklady spojené jak se samotným ověřováním nároků vkladatelů, tak případnými 

žalobami, by byly hrazeny z majetkové či konkursní podstaty úvěrové instituce, jejíž klienti by byli 

vypláceni. FPV by nesl pouze náklady související se shromážděním žádostí, jejich přádání dál, přijetí 

výsledku posouzení a předání informace o výsledku vkladatelům. Navíc by bylo FPV umožněno činnosti 

spočívající v přijímání žádostí a oznamování rozhodnutí zajistit externě u jiného subjektu (např. banky 

provádějící výplatu).  

                                                           

18  Na základě zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 
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Varianta B: Dokládání FPV, který zároveň ověřuje samotný nárok  

Vkladatel by dokládal svůj nárok na zvýšenou náhradu FPV stejným způsobem jako v předchozí variantě, 

včetně prekluzivní lhůty 2 měsíců od rozhodného dne. FPV by zároveň posuzoval oprávněnost takového 

nároku. K posouzení nároku by si FPV vyžádal informace od likvidátora nebo insolvenčního správce a ti by 

poskytli bez zbytečného odkladu součinnost pro účely posouzení nároku na zvýšenou náhradu. FPV by 

nejpozději do 4 měsíců od rozhodného dne oznámil oprávněné osobě, jaká výše zvýšené náhrady jí náleží, 

den zahájení, místo a způsob vyplacení zvýšených náhrad. Den zahájení výplaty zvýšených náhrad by byl 

FPV povinen stanovit tak, aby nastal rovněž nejpozději do 4 měsíců od rozhodného dne. FPV by byl tedy 

přímo odpovědný za správnost ověření, z čehož plyne pro FPV riziko případných žalob ze strany 

vkladatelů. 

I zde by bylo FPV umožněno zajistit ověřování nároku na zvýšenou náhradu externě u jiného subjektu – 

z důvodu posuzování žádostí vyžadujícího informace o klientových transakcích lze spíše předpokládat 

outsourcing u právní kanceláře než u vyplácející banky. FPV by tak měl možnost dopředu připravit 

všechny procesy na kontrolu a provedení výplat zvýšených náhrad, nicméně nesl by náklady spojené 

s dokládáním i ověřováním, což by se mohlo v případě velkého počtu žádostí promítnout do vyššího 

čerpání provozního fondu FPV19. Vzhledem k tomu, že by FPV nemusel být schopen pokrýt tyto náklady 

prostřednictvím výběru příspěvků na provozní náklady během krátkého časového úseku (dle směrnice 

není možné hradit tyto náklady ze základních příspěvků od úvěrových institucí, ale je možné uložit odvod 

příspěvku na provozní náklady), musel by v této variantě držet v provozním fondu více prostředků, které 

by jinak mohl převést do příspěvkového fondu a navýšit tím objem disponibilních prostředků určených 

na výplatu náhrad nebo financování opatření dle čl. 11 odst. 2. 

Varianta C: Dokládání FPV, který zároveň ověřuje správnost doložených listin, a ověřování nároku 

likvidátorem či insolvenčním správcem 

V této variantě by nesloužil FPV pouze jako kontaktní místo pro vkladatele dle varianty A, ale ověřoval 

by i správnost doložených listin. FPV by opět mohl činnost ověřování správnosti obdržených dokumentů 

zajistit externě u jiného subjektu. Oproti variantě B však by FPV neprováděl celkové posouzení nároku 

vkladatele na zvýšenou výplatu, ale pouze ověření správnosti dokumentů. Likvidátorovi nebo 

insolvenčnímu správci by ze strany FPV již nemusely být předávány dokumenty dokládající nárok 

vkladatele (to vyžaduje varianta A), neboť FPV by pouze předal informaci (např. v podobě datové věty) 

o tom, jakou částku je třeba dohledat v příchozích položkách za období 3 měsíců před rozhodným dnem, 

aby mohla být na jejím základě posouzena oprávněnost nároku. Rozhodnutí o přiznání nároku by pak 

prováděl likvidátor či insolvenční správce.  

Takovéto dělení úkonů by sice znamenalo menší nároky na FPV, nicméně dělené pravomoci v souvislosti 

s posuzováním nároku v této variantě představují komplikované určení odpovědnosti za chybné 

posouzení žádosti, neboť k pochybení může dojít jak při ověřování správnosti doložených dokumentů 

na straně FPV, tak při samotném ověření nároku na výplatu na straně likvidátora či insolvenčního správce. 

Pro vkladatele by tak vznikla nejistota, proti komu vést příp. žalobu. 

                                                           

19  V tomto dokumentu je pracováno s existencí příspěvkového a provozního fondu FPV, jejichž zavedení je navrhováno v rámci 
zákona o ozdravných postupech a řešení krizí na finančním trhu (ZOPRK). Do návrhu novely ZoB a důvodové zprávy bude 
příspěvkový a provozní fond zahrnut až poté, co se ZOPRK stane vládním návrhem zákona, tj. bude předložen vládou 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Příjmy provozního fondu představují výnosy z investic prostředků získaných 
prostřednictvím příspěvků od úvěrových institucí, v případě nedostatku prostředků poté mimořádné příspěvky hrazené 
za účelem pokrytí provozních nákladů FPV. 
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Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Tabulka 14: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 2 – Nastavení procesů při 

dokládání ex-post 

Dopady A B C 

Dodatečné náklady (FPV) - --- -- 

Dodatečné náklady hrazeny z majetku či konkursní 
podstaty úvěrové instituce (UI)  

--- - -- 

Možnost přípravy souvisejících úkonů dopředu (FPV, 
insolvenční správce/likvidátor) 

- ++ + 

Riziko spojené s předáváním dokumentů vkladatelů - 0 0 

Jasné rozdělení odpovědnosti, určení subjektu, se kterým 
by vkladatel měl vést spor v případě nesouhlasu  

- 0 -- 

Časové zpoždění celého procesu (zejména zohledňuje čas 
potřebný k předávání dokumentů a informací) 

--- - -- 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu B. Výskyt těchto případů nebude častý a tak koncentrace u FPV se ADZ jeví jako 

nejefektivnější. 

AUI: Bez ohledu na relativně vyšší administrativní zátěž FPV doporučuje AUI implementovat variantu B, 

v rámci které by byla agenda ověřování nároků na pojištění z vkladů spadajících do režimu zvýšené 

ochrany kompletně vykonávána FPV, který však by zároveň disponoval dostatečným legislativním 

oprávněním vyžadovat od likvidátora resp. insolvenčního správce ÚI nezbytné informace. Doporučená 

varianta je nejenže plně konformní s primárním vymezením účelu FPV, ale zejména eliminuje dělení 

pravomoci a s tím související problematické určení odpovědnosti za posuzování oprávněnosti nároků 

na zvýšenou náhradu. 

ČBA: Nemá preferenci navržených variant. 

FPV: Případný nárok klienta na výplatu THB by směřoval vůči FPV. Z tohoto pohledu se jeví jako vhodnější, 

aby FPV nárok dle předložených listin ověřoval, neboť v případném soudním sporu by FPV musel 

na základě předložených listin výsledek tohoto ověření hájit. Určité údaje (okamžik vkladu, pohyby 

na účtu, apod.) bude však nezbytné získat od banky, resp. jejího likvidátora či insolvenčního správce, 

a proto musí být v zákoně stanovena jednoznačná povinnost těchto osob poskytnout neprodleně 

po požádání tyto údaje FPV. S tím souvisí i nutnost dostatečné doby pro posouzení žádostí vkladatelů 

o výplatu náhrad THB, tj. od konce lhůty pro podání žádosti nejméně dva měsíce. 
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3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Z uvažovaných variant se jako nejvhodnější jeví řešení, ve kterém by FPV kompletně zajišťoval ověřování 

nároku na zvýšenou náhradu s tím, že by k tomu pouze vyžadoval informace (týkající se ověření skutečné 

realizace předmětné transakce) od likvidátora či insolvenčního správce. I když je toto řešení nejvíce 

nákladné pro FPV a znamená nutnost držby větší části prostředků v provozním fondu FPV, je toto řešení 

v souladu s existencí FPV jako subjektu zřízeného pro zajištění výplat náhrad pojištěných vkladů, vlivem 

státu na chod FPV (jmenování a odvolávání členů správní rady, schvalování statutu FPV, regulace dalších 

činností FPV zákonem) a jeho financováním ostatními úvěrovými institucemi, neboť FPV byl vytvořen 

právě pro situace pádu úvěrové instituce, ochrany vkladatelů a zajištění výplaty náhrad.  

K implementaci se navrhuje varianta B – EX-POST dokládání, přičemž vkladatel by svůj nárok na výplatu 

zvýšených náhrad dokládal FPV, který by nárok i ověřoval a rozhodoval o jeho (ne)přiznání. 

SHRNUTÍ ÚPLNÉHO ŘEŠENÍ DISKRECE VE ČL. 6 ODST. 2 

Zvýšenou ochranu je doporučeno zavést u vkladů, které plynou z případů souvisejících s operacemi 

a účely dle čl. 6 odst. 2 písm. a), b) a c), které lze ovšem průkazně doložit předem definovanými listinami. 

Z tohoto důvodu je navrhováno považovat za vklady podléhající zvýšené ochraně uložené prostředky, 

které:  

 plynuly z prodeje soukromé obytné nemovitosti, 

 byly obdrženy v rámci vypořádání společného jmění manželů při rozvodu,  

 byly obdrženy v rámci jednorázové výplaty z III. penzijního pilíře, 

 byly obdrženy jako odstupné podle zákoníku práce, služebního zákona nebo zákona o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

 byly obdrženy v rámci dědického řízení, 

 byly vkladateli vyplaceny jako pojistné plnění, kdy pojistnou událostí byla invalidita nebo smrt, 

nebo  

 byly vkladateli vyplaceny na základě pojistného plnění nebo odškodnění za újmu utrpěnou 

v důsledku trestného činu nebo neoprávněného rozhodnutí o vazbě, trestu a ochranném 

opatření.  

Horní hranice zvýšené ochrany vztahující se na jednoho vkladatele se navrhuje stanovit na úrovni 

200 000 EUR. Na základě provedené analýzy se tato výše zdá být přiměřená z hlediska pokrytí většiny 

uvedených transakcí a zároveň je dobře komunikovatelná vůči veřejnosti. Zvýšený limit krytí 

by se uplatňoval na příslušné vklady po dobu 3 měsíců. Tuto lhůtu lze považovat za dostatečnou dobu, 

během které je vkladatel schopen zorientovat se na trhu a uložit prostředky tak, aby diverzifikoval riziko.  

Nárok na zvýšenou ochranu je nutné ze strany vkladatele doložit. Z důvodů umožnění zvýšené ochrany 

co nejširšímu okruhu vkladatelů, zajištění transpozice směrnice DGSD v požadovaném rozsahu a snížení 

nákladů v souvislosti s nezbytnou kontrolou a evidencí pouze u případů výplaty zvýšených náhrad 

je doporučeno přijmout k implementaci dokládání ex-post (po vzniku nároku na výplatu zvýšené 

náhrady). V případě, že by došlo k výplatě náhrad vkladů, FPV by kompletně zajišťoval ověřování nároku 

na zvýšenou náhradu s tím, že by k tomu pouze vyžadoval informace (týkající se ověření skutečné 

realizace předmětné transakce) od likvidátora či insolvenčního správce.  
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Čl. 6 odst. 4 – Výplata náhrad v různých měnách 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy zajistí, aby se výplata prováděla v kterékoli z těchto měn:  

a) měna členského státu, v němž se nachází systém pojištění vkladů;  

b) měna členského státu, v němž má bydliště majitel účtu;  

c) euro;  

d) měna účtu;  

e) měna členského státu, v němž se nachází daný účet. 

Dle tohoto ustanovení má členský stát možnost výběru mezi variantami a) až e). Dle současné právní 

úpravy platí v ČR písmeno a) (§ 41e ZoB) „Výpočet se provádí v české měně, u pohledávek z vkladů 

vedených v cizí měně se přepočet na českou měnu provádí podle kurzu devizového trhu vyhlášeného 

Českou národní bankou k rozhodnému dni. … Náhrada se vyplácí v české měně.“ Směrnice DGSD však 

dává možnost zavést výplaty i podle jiných pravidel (dle dodatečného výkladu Komise je možné vybrat 

jedno písmeno či kombinaci několika). Z tohoto důvodu je tedy předmětné porovnat stávající stav 

s alternativou, kterou mu dává ustanovení článku 6, odst. 4 směrnice DGSD. Dále budou analyzovány 

následující alternativy: 

A) Výplata v měně členského státu, v němž se nachází systém pojištění vkladů, tj. písmeno 

a (současný stav), 

B) Výplata v měně členského státu, v němž má bydliště majitel účtu, tj. písmeno b, 

C) Výplata v jednotné evropské měně, tj. písmeno c, 

D) Výplata v měně jaké je vklad/účet evidován, tj. písmeno d, 

E) Výplata v měně členského státu, v němž se nachází daný účet, tj. písmeno e, 

F) Výplata provedená v měně dle různých kombinací.  

Během vyhodnocování byly uvažovány různé možné kombinace přípustných řešení, nicméně v rámci 

řešení je nutné vzít v úvahu, že: 

 ČR není součástí evropské měnové unie, 

 významný objem vkladů je držen rezidenty (3 278 mld. Kč vkladů drží rezidenti; nerezidenti 

drží 156 mld. Kč20), 

 významný objem vkladů je držen v domácí měně (3 014 mld. Kč je držen v Kč, 421 mld. Kč 

v cizích měnách z čehož 333 mld. Kč je v eurech21), 

 vklady držené u poboček v zahraničí jsou minoritní, 

 příspěvky do systému pojištění vkladů jsou hrazeny v  korunách. 

                                                           

20  Stav k 31. 12. 2014. 
21  Stav k 31. 12. 2014. 
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2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Výplata v měně členského státu, v němž se nachází systém pojištění vkladů, tj. písmeno a) 

(současný stav); 

Tato varianta zachovává kontinuitu se současným systémem výplat náhrad vkladů, tzn. náhrady jsou 

vypláceny v korunách. Existuje zde pro vkladatele, jež mají uloženy své prostředky v cizích měnách, 

kurzové riziko. 

Varianta B: Výplata v měně členského státu, v němž má bydliště majitel účtu, tj. písmeno b); 

Tato varianta by neúměrně zatížila úvěrové instituce a klienty v oblasti dokládání aktuálního místa 

bydliště. Zároveň však bydliště majitele účtu nevypovídá dostatečně o měně vkladů vkladatele ani místu, 

kde jsou vklady vedeny.  

Varianta C: Výplata v jednotné evropské měně, tj. písmeno c) 

Tato varianta by znamenala výplatu náhrad vkladů v měně euro. Varianta nenavazuje na tvorbu zdrojů 

FPV, protože příspěvky jsou placeny v korunách. Došlo by tak k nutné (nelogické) konverzi většiny vkladů 

(vedených v domácí měně) na eura. Zdroje FPV by byly vystaveny značnému kurzovému riziku, což by je 

v případě nutnosti zajištění se proti kurzovému riziku prodražovalo. 

Varianta D: Výplata v měně daného účtu, tj. písmeno d) 

V případě této varianty by FPV byl neúměrně zatížen možným poskytnutím náhrad vkladů ve velkém 

počtu cizích měn. To by mělo za následek nejen zvýšené kurzové riziko, ale i nároky na zajištění likvidity 

FPV. 

Varianta E: Výplata v měně členského státu, v němž se nachází daný účet, tj. písmeno e); 

V případě použití této varianty by u zahraničních poboček domácích bank docházelo k výplatě náhrad 

vkladů v měně státu, kde byla pobočka zřízena. Systém pojištění vkladů by tak řídil jen relativně malé 

portfolio případných cizoměnových prostředků u zahraničních poboček a výplata náhrad by nepodléhala 

tak vysokému měnovému riziku jako při jiných variantách. 

Varianta F: Výplata provedená v měně dle různých kombinací 

Tato varianta by umožnila spojit různé možnosti dané diskrecí. Převažovala by zde negativa z důvodu 

nejednoznačného vymezení a případných administrativních nákladů. 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Změna systému výplat náhrad ze systému pojištění vkladů v jiném než stávajícím měnovém režimu 

by jistě znamenala zvýšení administrativních nákladů. Největší poměr pojištěných vkladů je tvořen v ČR 

rezidenty a vklady jsou převážně vedeny v korunách. Okrajově je však nutné brát na zřetel i vklady 

v zahraničních pobočkách. V případě pokračování v duchu současného systému by stále existovalo značné 

měnové riziko právě při vyplácení vkladů v cizích měnách u zahraničních poboček. Pokud by však FPV 

prováděl výplatu v měně členského státu, v němž se daný účet nachází, měl by v definovaném poměru 

mít připravenu disponibilní likviditu pro vyplacení náhrad. Tak by nevznikla žádná dodatečná rizika 

(cizoměnové riziko, případně rizika ze zajišťujících derivátových operací). Ostatní varianty implikují mnohé 
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problémy, jako například nutnost náročnější evidence u úvěrových institucí v případě výplaty ve měně 

členského státu, kde se nachází bydliště majitele účtu.  

Tabulka 15: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 4 – Výplata náhrad v různých 

měnách 

Dopady A B C D E F 

Transformační náklady systému výplat náhrad (FPV) 0 - - - - - 

Náročnost zajištění likvidity (FPV) 0 -- - -- - -- 

Transparentnost a přehlednost (vkladatelé) 0 - - + + - 

Měnové riziko při výplatě náhrad nebo zvýšená 
nákladovost spojená s konverzí (FPV) 

0 -- - - - -- 

Měnové riziko (vkladatelé) - - - + - + 

 

Konzultace:  

ADZ: Netýká se přímo DZ. Preferuje zachování současného stavu. 

AUI: Při abstrakci od marginálního nárůstu procesní složitosti se za preferovanou jeví varianta D, a to 

ve smyslu výplaty náhrad dle měny účtu evidujícího prostředky kryté systémem pojištění vkladů. AUI má 

za to, že tato varianta je jednoznačně nejkomfortnější a nejspravedlivější z hlediska vkladatele, přičemž 

transformační i průběžné náklady systému (FPV i ÚV) související s její implementací jsou naprosto 

zanedbatelné. Zároveň lze důvodně předpokládat, že naprostá většina dotčených cizoměnových vkladů je 

představována vklady ve volně směnitelných měnách, a tedy lze reálně vyloučit výše uvedenou 

problematiku spravování nelikvidních měn. 

ČBA: Týká se primárně FPV. Pokud by byly výplaty v různých měnách, měly by být vyšší poplatky FPV 

vybraným subjektům vyplácející náhrady. Výplata by měla i nadále probíhat jako dosud v korunách 

Při zachování stávajícího způsobu výplaty v korunách nevzniká žádný nový požadavek na úpravu systémů 

a nevznikají náklady s tím spojené. 

ČNB: Přestože dikce čl. 6 odst. 4 směrnice nenavozuje, že jde o diskreci ČS, podle informace MF podala EK 

dodatečný výklad, že členský stát si může vybrat některou z možností zde uvedených, nebo zvolit jejich 

kombinaci. Podle platné právní úpravy jsou náhrady vypláceny v korunách českých, proto pokračování 

v tomto způsobu může znamenat minimální náklady na implementaci. Stanovovat náhrady v měně podle 

bydliště majitele účtu, v eurech nebo v měně účtu může být komplikovanější z hlediska vyšších nároků 

na FPV, pokud jde o připravenost vyplácet v různých měnách, vyhodnocení dodržení/překročení limitu 

pro pojištěné vklady (klientů může mít účty v různých měnách, měna státu, v níž má klient bydliště, ještě 

nemusí odpovídat měně, v níž je účet veden apod.). Výplata náhrady v měně státu, v němž se nachází 

daný účet, reaguje i na situaci, že úvěrové instituce působí v zahraničí prostřednictvím svých poboček; 

přestože nelze vyloučit, že tentýž klient bude mít účty jak v tuzemských, tak i zahraničních pobočkách, 

je pravděpodobné, že takové případy budou spíš ojedinělé. Z možných přístupů, při akceptování, že jde 
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o diskreci členského státu, lze za preferovaný přístup považovat vyplácení náhrady v měně členského 

státu, v němž se nachází daný účet, tzn. v měně členského státu, v němž se nachází pobočka úvěrové 

instituce; alternativně lze akceptovat vyplácení náhrad v korunách českých. 

FPV: Za dostatečně komfortní pro vkladatele lze považovat variantu E, tj. výplata prováděná v měně 

členského státu, v němž se nachází daný účet. FPV je na tuto variantu provozně připraven (jak v případě 

výplat domácích vkladatelů, tak v případě výplat vkladatelů u zahraničních poboček). V případě volby 

měny vyplácené náhrady ze strany vkladatele (varianty B a D) by vkladatel musel oznámit tuto svou volbu 

kvalifikovaným způsobem buď FPV, nebo vyplácející bance v předstihu před zahájením výplat (z důvodu 

připravenosti vyplácející banky na provedení konkrétní výplaty v konkrétní měně). Hotovostní výplaty 

by v takovém případě byly omezeny až vyloučeny. S ohledem na vysoké administrativní náklady 

a obtížnou faktickou realizovatelnost (viz též zkrácení lhůty pro výplatu na 7 pracovních dní, v rámci 

kterých by vkladatel musel uplatnit svůj požadavek na konkrétní měnu) FPV navrhuje variantu E, která je 

jako upřednostňovaná diskutována i v rámci Evropského fóra pojistitelů vkladů v rámci přeshraničních 

výplat.  

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Na základě posouzení všech dopadů jednotlivých variant a s přihlédnutím zejména ke zvýšeným 

administrativním nákladům spojeným s výplatou náhrad v různých měnách a k negativním důsledkům 

změny v uvažování vkladatelů je navrhována k implementaci varianta E – výplata prováděná v měně 

členského státu, v němž se nachází daný účet. Tato varianta navíc oproti stávajícímu stavu, zvyšuje 

transparentnost výplat vkladů u zahraničních poboček bank. 
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Čl. 7 odst. 2 pododst. 3 – Sečtení limitu pro 2 a více osob jednoho účtu se zvláštním vztahem 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou stanovit, že vklady na účtu, k němuž mají právo dvě nebo více osob jako společníci 

společnosti, členové sdružení nebo jiného obdobného seskupení bez právní subjektivity, mohou být pro 

účely výpočtu limitu stanoveného v čl. 6 odst. 1 sečteny a lze s nimi nakládat, jako by byly uloženy jediným 

vkladatelem. 

Dle tohoto ustanovení má členský stát možnost stanovit v případě existence společného účtu tzn. účtu 

s právy 2 a více osob (společníci společnosti, členové sdružení a různá seskupení bez právní subjektivity) 

k jednomu účtu, že nebude platit limit 100 000 EUR na vkladatele, ale tento limit se rozdělí na více osob. 

Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci – nesčítat limit náhrad (současný stav)  

B) Využít diskreci – sečíst limit náhrad 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nevyužít diskreci – nesčítat limit náhrad 

Tato varianta předpokládá zachování současného stavu. Dle současné právní úpravy v ČR představují 

peněžní prostředky více osob evidované na jednom účtu pohledávku z vkladu se zvláštním režimem 

(§ 41f odst. 1 ZoB). „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“. Jakékoliv zvláštní vazby mezi jednotlivými osobami nejsou 

pro výplatu náhrad relevantní. Výpočet náhrady spolumajitele účtu odpovídá 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), přičemž platí limit 100 000 EUR náhrady ze všech 

pohledávek na vkladatele u dané úvěrové instituce. 

Varianta B: Využít diskreci – sečíst limit náhrad 

V případě využití této varianty by došlo ke změně současného stavu s tím, že by se osoby „se zvláštním 

vztahem“ dělily o limit maximální náhrady vkladů dle výše svých vložených prostředků. Úvěrové instituce 

by musely upravit svoje informační systémy a komunikovat tento stav svým vkladatelům. 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Sčítání limitu náhrad (varianta B) by přineslo snížení příspěvků úvěrových institucí do FPV a případné 

snížení objemu vyplacených náhrad FPV oproti stávajícímu stavu. Muselo by dojít k implementaci nových 

pravidel, což by mělo dopad jak na přehlednost a nákladovost systému, tak na individuální ochranu 

jednotlivých vkladatelů.  

Na úvěrové instituce by zavedení varianty B mělo nepříznivý dopad v podobě zvýšení nákladů. Náklady 

na úpravy informačních systémů, zaškolení a celkovou implementaci změny by přitom byly neúměrné 

počtu výskytu společných účtů. Navíc úvěrové instituce by pravděpodobně přenesly vzniklé náklady 

na vkladatele, kteří (už i jinak znevýhodněni) by byli motivováni k upuštění od využívání těchto společných 
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účtů. Pro vkladatele by tato varianta znamenala snížení jejich ochrany a potencionálně nižší náhrady 

vkladů vyplácených z FPV. 

Tabulka 16: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 7 odst. 2 v. 3 – Sečtení limitu pro 2 

a více osob jednoho účtu se zvláštním vztahem 

Dopady A B 

Kontinuita v nastavených pravidlech (stát) 0 - 

Stejná ochrana pro každého bez ohledu na formu účtu 
(vkladatelé) 

0 - 

Vnímání přehlednosti systému pojištění (vkladatelé) 0 - 

Dodatečné náklady související se zavedením nových pravidel 
(UI a FPV) 

0 - 

Objem potenciálních výplat náhrad vkladů (FPV) 0 + 

Výše příspěvků do systému pojištění vkladů (FPV) 0 - 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu A. 

AUI: S ohledem na vysoce komplikované zabezpečení úpravy systému při využití této diskrece, 

souvisejícím nárůstem administrativních nákladů ÚI a FPV a snížením ochrany vkladatelů není využití této 

diskrece ze strany AUI doporučeno. 

ČBA: Upozorňuje, že by bylo nutno specifikovat a sledovat celou řadu dalších údajů, např. ve spojitosti 

s dalšími účty vedenými jednou či druhou osobou (pravidla pro sčítání zůstatků, komunikaci s klienty, 

rozlišení mezi testy a skutečnou výplatou atp.). ČBA tuto změnu nedoporučuje a vnímá ji jako snížení 

ochrany klientů a poukazuje na zcela neodůvodněné náklady na úpravu systému, přičemž z celkového 

portfolia klientských vkladů netvoří společné účty nijak významnou položku. 

ČNB: Podle platné právní úpravy se vklady více osob na jednom účtu, pokud jde o účet se zvláštním 

režimem (účet je identifikován jako účet se vklady více osob) nesčítají, tj. pro účely vyplácení náhrad 

se posuzuje nárok každé oprávněné osoby samostatně; proto pokračování v tomto stavu, který směrnice 

i nadále umožňuje, je vhodný jak z hlediska eliminace implementačních nákladů, tak srozumitelnosti pro 

vkladatele. 

FPV: Nesouhlasí se zavedením této výjimky a uvádí, že společné účty nabízí banky pouze výjimečně 

(dle FPV 7 bank a 1 družstevní záložna vykazují v testování účty dle § 41e a §41f ZoB). Kolik účtů se zhruba 

týká fyzických osob jako společníků obchodní společnosti nebo sdružení bez právní subjektivity není 

pro účely testování v bankách evidováno. V případě vzniku obchodní společnosti jako právnické osoby 

jsou vklady vedeny přímo na tuto právnickou osobu, zřejmě by se tedy jednalo zejména o vklady 

provedené účastníky sdružení bez právní subjektivity, popřípadě o vklady zakladatelů obchodní 

společnosti mezi jejím založením a jejím vznikem. Pokud by došlo k aplikaci tohoto ustanovení, bude 
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z hlediska výplaty náhrad nezbytné stanovit, kdo je oprávněnou osobou pro výběr náhrady vkladu, tj. zda 

je to jakýkoli z vkladatelů či ten, který je předem určen (např. při založení účtu). Pokud by takovouto 

osobou mohl být každý z vkladatelů, který se podílí na tomto vkladu, byla by nutná úprava systému pro 

výplatu náhrad vkladů POVYNAL, neboť by takovéto účty musely být evidovány odděleně (pro aplikaci 

limitu 100 000 EUR na vklad), ale současně by bylo nezbytné u každého vkladatele přihlédnout i k jeho 

jiným vkladům v bance, zda souhrn těchto vkladů nepřesáhne 100 000 EUR. Náklady na úpravu systému 

POVYNAL by byly značně vysoké v porovnání s mizivým počtem případů, kdy by byla uvedená systémová 

výjimka aplikována. Vzhledem k tomu, že hlavním záměrem nové směrnice DGSD je zkrácení lhůty pro 

vyplacení náhrady vkladů, nedoporučujeme zavádět velké množství výjimek, které zvyšují administrativu 

a působí tak protisměrně.  

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Dopady využití této diskrece jsou spíše negativní. FPV a úvěrovým institucím by vznikly náklady na úpravu 

jejich systémů, došlo by pravděpodobně k menší přehlednosti systému pojištění vkladů a nižší ochraně 

klientů těchto vkladů. K implementaci se navrhuje varianta A – nesčítat limit náhrad.  
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Čl. 7 odst. 5 – Zohlednění závazků vkladatele 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou rozhodnout, že se při výpočtu splatné částky zohlední závazky vkladatele vůči 

úvěrové instituci, pokud se staly splatnými nejpozději ke dni, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění 

podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. 

b), a pokud je zápočet možný podle zákonných a smluvních ustanovení, jimiž se řídí smlouva mezi 

úvěrovou institucí a vkladatelem. 

Dle tohoto ustanovení má členský stát možnost rozhodnout o započtení závazků vkladatele vůči úvěrové 

instituci při výplatě náhrad. 

Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci – tj. nezapočítat splatné závazky vkladatele při výplatě náhrad (současný stav) 

B) Využít diskreci – tj. započítat splatné závazky vkladatele při výplatě náhrad  

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nevyužít diskreci – nezapočítat splatné závazky vkladatele při výplatě náhrad 

Tato varianta zachovává kontinuitu se stávajícím systémem tj. na pohledávky a závazky jednoho 

vkladatele je pohlíženo odděleně (vkladateli je poskytnuta náhrada za vklad a k případným jeho splatným 

závazkům se nepřihlíží). 

Varianta B: Využít diskreci – započítat splatné závazky vkladatele při výplatě náhrad 

Při této variantě by byly splatné závazky a vklady vkladatele vzájemně kompenzovány, tzn. od vkladů 

by se odečítaly splatné závazky a FPV by poskytl v rámci výplaty náhrad vkladů výsledný rozdíl obou 

hodnot. Tím by mohlo teoreticky dojít i plné kompenzaci vkladů, kdy vkladateli by nebyla poskytnuta 

žádná náhrada vkladu (při převyšujícím stavu splatných závazků nad vklady).  

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

V případě přijetí varianty A by nedošlo ke vzniku dodatečných nákladů spojených se změnou systému ani 

ke zvýšení nákladů při zpracovávání dat týkajících se identifikace objemu náhrad. Avšak nezapočtení 

pohledávek a závazků znamená jisté pokřivené vnímání závazků a pohledávek klientů úvěrové instituce, 

kdy na jedné straně jsou vklady klientů poměrně robustně chráněny, zatímco na splatné závazky stejných 

klientů neexistuje rychlý a efektivní způsob jejich vymožení. Toto má negativní vliv na objem vyplácených 

náhrad vkladů. 

Pokud by splatné závazky byly započítávány při výplatě náhrad, došlo by pravděpodobně k nižšímu 

objemu vyplacených náhrad. Úvěrové instituce by byly nuceny složitějšími procesy identifikovat náhrady 

výplat vkladů, v rámci nichž by bylo potřebné splatné závazky dlužníků kvantifikovat. V souvislosti s těmito 

procesy by došlo k dodatečným nákladům spojeným se změnou současného systému pojištění vkladů. 
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Tabulka 17: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 7 odst. 5 – Zohlednění závazků 

vkladatele 

Dopady A B 

Administrativní náklady spojené se změnou systému a následnou evidencí 
(FPV, UI) 

0 - 

Náročnost procesu vyplácení náhrad u každého vkladatele (FPV, UI, 
vkladatelé) 

0 - 

Narovnání a zvýraznění přirozeného chápání nutnosti úhrady splatných 
závazků u dlužníků (UI, vkladatelé) 

0 + 

Objem potenciálních výplat náhrad vkladů (FPV) 0 + 

Přehlednost systému pojištění vkladů (vkladatelé, UI a FPV) 0 - 

 

Konzultace: 

ADZ: Ohledem na administrativní náklady preferuje variantu A. 

AUI: Z důvodů naprostého přesahu administrativních nákladů souvisejících s implementací této diskrece 

oproti racionálně očekávatelnému snížení objemu potencionálních výplat náhrad vkladů není využití 

předmětné diskrece doporučeno.  

ČBA: Navrhuje nevyužít diskreci umožňující započítat si oproti vypláceným náhradám své splatné 

pohledávky za klientem a preferuje zachování současného stavu. Změna stavu by přinesla velké 

administrativní náklady, jejichž náročnost neodpovídá případnému přínosu. Jelikož ustanovení umožňuje 

započítat pouze splatné závazky klienta, snížení výplat by bylo jen velmi malé. 

ČNB: S využitím diskrece může být spojeno zvýšené právní riziko spojené s platností započtení (možná 

nejistota, které závazky lze započíst). Nevyužití diskrece představuje kontinuitu se současným stavem 

právní úpravy, která je účinná od r. 2009. Využití diskrece by s sebou přineslo zvýšenou administrativní 

náročnost a pravděpodobně také zvýšené finanční náklady jak pro úvěrové instituce, tak pro FPV. 

Předpokládaná zvýšená administrativní náročnost a s tím související zvýšené riziko chybovosti a vzniku 

nesrovnalostí nabývá na významu obzvláště v situaci, kdy nová směrnice zavádí podstatně kratší lhůty 

pro vyplácení náhrad oproti současnému stavu. 

FPV: Navrhuje nevyužít z důvodu přehnané administrativní zátěže a minimálnímu snížení vyplácených 

náhrad. V minulosti bylo toto uplatněné u Union banky a došlo pouze ke snížení o cca 0,2 % objemu 

vyplacených náhrad. Výjimka by se vztahovala pouze na splatné závazky vkladatele (např. dlužná splátka 

úvěru splatná před oznámením nesolventnosti banky), které jsou však z pohledu objemu vyplácených 

náhrad zpravidla v mizivé výši. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k velkým administrativním nákladům, které by si vyžádala změna stávajícího systému, ale 

i k nízkému očekávanému počtu případů možné vzájemné kompenzace závazků a pohledávek z praxe 

představující jen velmi nízké snížení objemu vyplacených náhrad, se navrhuje k implementaci varianta 

A – nezapočítat splatné závazky vkladatele při výplatě náhrad. 
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Čl. 8 odst. 2 + odst. 4 – Snižování lhůty pro výplatu náhrad + předvýplaty 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Během přechodného období do 31. prosince 2023 však mohou členské státy stanovit pro výplatu tyto 

lhůty:  

a) nejdéle do 31. prosince 2018 lhůtu až dvaceti pracovních dní;  

b) od 1. ledna 2019 a nejdéle do 31. prosince 2020 lhůtu až patnácti pracovních dní;  

c) od 1. ledna 2021 a nejdéle do 31. prosince 2023 lhůtu až deseti pracovních dní. 

Dle tohoto ustanovení má členský stát možnost postupného zkracování lhůty pro výplatu náhrad, neboť 

směrnice zkracuje dobu výplaty ze současných 20 pracovních dní až na 7 pracovních dní. Vzhledem 

k významnému zkrácení doby může členský stát dle článku 8 odst. 2 využít tzv. přechodného období, 

ve kterém budou zkracovány lhůty pro výplatu náhrad ve 3 termínech (15 pracovních dní od 1. 1. 2019, 

10 pracovních dní od 1. 1. 2021, 7 pracovních dní od 1. 1. 2024).  

Pokud by členský stát diskreci nevyužil, byla by povinnost uvést v účinnost výplatu náhrad 

do 7 pracovních dní již od 3. 7. 2015, resp. od 1. 6. 2016 v případě využití přechodného období. 

V případě, že členský stát využije možnosti přechodného období, ukládá mu směrnice v článku 

8 odst. 4 povinnost – tzv. předvýplat. Ty mají zajistit, aby vkladatelé do 5 pracovních dní od podání žádosti 

dostali přiměřenou částku na pokrytí životních nákladů. Členské státy mají povinnost uvést v účinnost 

možnost vyplácení těchto předvýplat do 31. 5. 2016. 

Nemůže-li během přechodného období do 31. prosince 2023 systém pojištění vkladů dát splatnou částku 

k dispozici ve lhůtě sedmi pracovních dní, zajistí, aby měli vkladatelé do pěti pracovních dní od podání 

žádosti přístup k přiměřené částce svých pojištěných vkladů na pokrytí nákladů na živobytí. 

První variantu by představovalo nevyužití diskrece, což znamená zajištění výplaty náhrad vkladů 

do 7 pracovních dní od 3. 7. 2015. Druhou variantou by bylo využití diskrece v čl. 8 odst. 2 o přechodném 

období, kdy by se postupně snižovala lhůta pro výplatu od 3. 7. 2015. Zároveň by od 31. 5. 2016 byla 

zavedena možnost předvýplat ve lhůtě 5 pracovních dní od podání žádosti. Od 1. 1. 2024 by pak 

přechodné období přestalo platit a lhůta byla jen 7 pracovních dní. 

Zároveň je díky čl. 20 odst. 1 umožněna třetí varianta, kdy je členskému státu dána povinnost uvést 

v účinnost čl. 8 odst. 1 a 2 do 3. 7. 2015 a čl. 8 odst. 4 do 31. 5. 2016. Je tedy možné použít pro období 

do 31. 5. 2016 lhůtu pro výplaty v délce 20 dní a v období po 31. 5. 2016 lhůtu pro výplaty v délce 7 dní, 

aniž by měl členský stát povinnost zavést předvýplaty. 

Analyzovány jsou 3 varianty: okamžité zkrácení lhůty pro výplatu náhrad na 7 pracovních dní, postupné 

zkrácení lhůty ovšem s povinností zajistit předvýplaty do 5 pracovních dní (zde od data podání žádosti 

vkladatelem) nebo dočasné využití přechodného období, tj. lhůty 20 dní do 31. 5. 2016 bez nutnosti 

zavedení předvýplat a následné zkrácení lhůty na 7 pracovních dní. 
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Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci přechodného období – tj. od 3. 7. 2015 vyplácet náhrady do 7 pracovních dní  

B) Využít diskreci přechodného období do 31. 12. 2023 s nutností zavedení předvýplat 

C) Využít diskreci přechodného období dočasně do 31. 5. 2016 bez nutnosti zavedení předvýplat 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nevyužít diskreci přechodného období  

Tato varianta znamená zkrácení lhůty pro výplatu náhrad z aktuálních 20 na 7 pracovních dní již 

od 3. 7. 2015. 

Varianta B: Využít diskreci přechodného období s nutností zavedení předvýplat 

Při zavedení této varianty tj. využití diskrece by bylo zavedeno přechodné období od 3. 7. 2015, 

kdy by se postupně snižovala lhůta pro výplatu z 20 pracovních dní až na 7 pracovních dní od 31. 12. 2023. 

Zároveň by od 31. 5. 2016 byla zavedena možnost předvýplat ve lhůtě pěti pracovních dní od podání 

žádosti. 

Varianta C: Využít diskreci přechodného období dočasně do 31. 5. 2016 bez nutnosti zavedení 

předvýplat 

Tato varianta využívá prostor v rozdílných termínech, které jsou staveny směrnicí. Od období 3. 7. 2015 

do 31. 5. 2016 by byla využita diskrece dle čl. 8 odst. 2 písm. a) a lhůta výplaty byla stanovena na 20 dní. 

Od 1. 6. 2016 by se lhůta pro výplaty zkrátila na 7 pracovních dní a nebylo by potřeba zavést institut 

předvýplat definovaný v čl. 8 odst. 4. 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Varianta A znamená okamžité přijetí lhůty 7 pracovních dní, což by pro úvěrové instituce i FPV znamenalo 

velmi krátký čas na přizpůsobení. Pro FPV by přijetí této varianty znamenalo taktéž zvýšení nároků 

na dostupnost likvidity v čase. Na druhou stranu by cílový stav byl přijat hned na začátku a celý systém by 

byl po tomto okamžiku jednoznačný a neměnný.  

U varianty B by se jednalo o využití přechodného období a zavedení institutu předvýplat, což by úvěrovým 

institucím a FPV dalo relativně delší dobu na přizpůsobování se novým pravidlům (zkrácení lhůty 

pro výplatu náhrad). Toto přechodné období by na druhé straně znamenalo další dodatečné náklady 

z důvodu duplicity administrativních úkonů – nejprve při stanovování výše předvýplaty a následně při 

celkovém plnění. Řádově by se mohlo jednat o tisíce klientů a stejný počet žádostí, které by FPV musel 

vyřídit ve lhůtě 5 pracovních dní (počty klientů a žádostí by byly úměrné velikosti úvěrové instituce). 

Významným negativem je zde také nejasná definice „životní úrovně“, která je u různých skupin 

obyvatelstva odlišná.  

Varianta C pak navrhuje zkombinovat možnost oddálení zavedení lhůty v délce 7 pracovních dní 

až od 1. 6. 2016 bez nutnosti zavedení předvýplat. Tato varianta by dala zúčastněným institucím 

dostatečný prostor na úpravu jednotlivých procesů výplaty ze systému pojištění vkladů. 
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Tabulka 18: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 8 odst. 2 + 4 – Snižování lhůty pro 

výplatu náhrad + předvýplaty 

Dopady A B C 

Legislativně jednoznačné a neměnné zakotvení cílového stavu doby výplaty 
(stát) 

0 - 0 

Doba na přizpůsobení procesů rychlejšího vyplacení náhrad (UI, FPV) - + 0 

Přístup k náhradám ze systému pojištění vkladů (vkladatelé) ++ 0 + 

Náročnost řízení likvidity v závislosti na rychlosti výplaty náhrad (FPV) 22 -- 0/- - 

Duplicita administrativních úkonů při stanovování předvýplaty a následného 
celkového plnění po odečtení předvýplaty (FPV) 

0 - 0 

Administrativní náklady v podobě zjišťování a validace dat o sociálních 
potřebách jednotlivých klientů v důsledku nejednoznačná definice „přiměřené 
částky svých pojištěných vkladů na pokrytí nákladů na živobytí“ (UI, FPV)  

0 - 0 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu C. 

AUI: S cílem marginalizace nákladů spojených s procesem výplat náhrad z vkladů a eliminace duplicity 

administrativních úkonů představovaných institutem předvýplat je preferována varianta C ve výše 

uvedeném vymezení. 

ČBA: Navrhuje do 31. 5. 2016 vyplácet náhrady ve lhůtě 20 dní a následně ve lhůtě 7 pracovních dní. 

V případě přijetí diskrece vidí v nutnosti poskytnutí přiměřené částky na pokrytí nákladů na živobytí 

ve lhůtě do pěti pracovních dní v zásadě zkrácení sedmidenní lhůty na pětidenní. Zároveň ČBA uvádí, 

že pro velkou a středně velkou banku jsou 4 dny na dodání podkladů FPV technologické minimum. 

Potřebná data z datového skladu jsou dostupná v termínu D+2. Následně jsou dva dny na zpracování 

a přípravu dat, kdy minimálně 1 den zabere strojové zpracování. Další komplikaci představuje 

problematika malých finančních institucí, které banka musí oslovit, aby dodala vlastníky prostředků. 

ČNB: Povinnost vyplácet náhrady do 5 pracovních dní na pokrytí životních potřeb (tzv. předvýplaty), 

se týká jen případů, kdy by standardní lhůta pro výplatu náhrad v délce 7 pracovních dní nebyla 

stanovena vnitrostátním právem ani od 1. 6. 2016. Kombinace prodloužení lhůt, byť po přechodné období 

(až do konce roku 2023), s povinností provádět od 1. 6. 2016 předvýplaty, lze považovat 

za administrativně náročnou a pouze oddalující řešení implementace. Zatěžující dvojkolejnosti 

a administrativní náročnosti může být zabráněno stanovením jen minimálního přechodného období, 

                                                           

22  V případě realizace výplaty náhrad ze systému pojištění vkladů musí dojít u varianty A k vyplacení do 7 pracovních dní, 
což znamená extrémní nárok na likviditu aktiv držených FPV. U Varianty B by docházelo k postupnému zkracování lhůty 
z dnešních 20 pracovních dní na 7 pracovních dní od roku 2024 s nutností zavedení institutu předvýplat. Předvýplaty by však 
znamenaly vyplacení části náhrad na „pokrytí nákladů na živobytí“ již ve lhůtě 5 pracovních dní od rozhodného dne.  
Postupné zkracování termínu by tak dalo FPV prostor na postupnou úpravu portfolia aktiv a zároveň se dá předpokládat, 
že předvýplaty by byly řádově nižší než výplaty do výše maximálního limitu. Z tohoto důvodu je varianta B vnímána z hlediska 
získání likvidity jako mírnější než varianta A a nejblíže z analyzovaných variant současnému stavu. Varianta C dává prostor 
na úpravu portfolia aktiv do 31. 5. 2016 bez nutnosti zavést později předvýplaty.  
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a to do 31. 5. 2016, což umožní upravit příslušné systémy a procesy tak, aby od 1. 6. 2016 byla 

pro zahájení výplaty náhrad zavedena standardní lhůta 7 pracovních dní, čímž by odpadla potřeba 

zavádět systém předvýplat. ČNB navrhuje, pokud to bude možné, diskreci nevyužít. 

FPV: S ohledem na značné administrativní náklady v případě zavedení sociálních předvýplat a zároveň 

nutnost nastavení systému rizikově vážených příspěvků (především personální a softwarové vybavení) 

FPV navrhuje zvolit variantu C, tj. dočasné využití diskrece přechodného období do 31. 5. 2016 

bez nutnosti zavedení sociálních předvýplat. V takovém případě však musí být zkrácena i lhůta 

pro předání klientských dat nesolventní bankou (resp. likvidátorem, insolvenčním správcem) 

z 8 pracovních dní nejlépe na 2 pracovní dny. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k administrativním nákladům, které by vznikly při duplicitním stanovení předvýplaty a následné 

celkové výplaty a nepřiměřeně krátkého období pro přizpůsobení se novým podmínkám výplat 

(při nevyužití diskrece) se navrhuje k implementaci varianta C – využití diskrece do 31. 5. 2016, kdy bude 

platit stanovená lhůta 20 dní a následně od 1. 6. 2016 povinnost vyplácet náhrady do 7 pracovních dní. 
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Čl. 8 odst. 3 – Prodloužení lhůty pro výplatu náhrad 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou rozhodnout, že se na vklady uvedené v čl. 7 odst. 3 vztahuje delší lhůta pro výplatu, 

jež však nesmí překročit tři měsíce ode dne, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění podle 

čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. b).  

Dle tohoto ustanovení má členský stát možnost prodloužit lhůtu (maximálně o 3 měsíce) pro výplatu 

náhrad vkladů uvedených ve čl. 7 odst. 3: 

Pokud vkladatel nemůže nakládat s částkami uloženými na účtu bez omezení, vztahuje se pojištění 

na osobu, která s nimi může bez omezení nakládat, za předpokladu, že tato osoba je zjištěna nebo 

zjistitelná ke dni, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění uvedené v čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo 

kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. b). Může-li více osob nakládat se vklady 

bez omezení, přihlédne se k podílu každé z nich podle ujednání upravujících správu daných částek při 

výpočtu limitu stanoveného v čl. 6 odst. 1. 

Jedná se o vklady, kde vkladatelem jsou osoby, které nejsou vlastníky prostředků. Tato diskrece navazuje 

na diskreční ustanovení čl. 5 odst. 1 a ustanovení čl. 7 odst. 3, kde bylo navrženo nevyloučení 

tzv. obtížně zjistitelných vkladů dle § 41f odst. 7 a 8 ze systému pojištění vkladů. Zároveň zůstane 

zachován režim identifikace klientů a dokládání jejich podílů podle tohoto ustanovení. 

Ustanovení čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 3 se vztahují na prostředky vložené obchodníky s cennými papíry 

(OCP), platebními institucemi a poskytovateli platebních služeb malého rozsahu (PI), institucemi 

elektronických peněz a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu (EMI) dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB, 

kde jsou evidovány peněžní prostředky jako majetek zákazníka, a prostředky na účtech soudních 

exekutorů dle § 41f odst. 8, kde jsou deponovány prostředky pro oprávněné věřitele. (V následujícím 

textu se tedy pod pojmem vkladatelé budou souhrnně označovat OCP, PI, EMI a exekutoři. Jejich 

zákazníci, resp. majitelé prostředků budou označeni jako klienti.) 

Jelikož může být stanovení podílů jednotlivých klientů na celkové vložené částce k danému dni složité, 

lze podle čl. 8 odst. 3 prodloužit dobu pro zahájení výplaty náhrad. Zvolená varianta u diskrece 

dle ustanovení čl. 5 odst. 1 a ustanovení čl. 7 odst. 3 bude na vkladatele klást vyšší nároky na sledování 

a předávání údajů o klientech než doposud, neboť bude nutné tyto údaje sledovat ve stejné frekvenci, 

v jaké budou sledovány stavy objemu krytých vkladů, které se použijí ke stanovení celkového objemu 

krytých vkladů. Frekvence i forma předávaných údajů o klientech budou vycházet z požadavků úvěrové 

instituce tak, aby dostála informační povinnosti vůči orgánu dohledu, který bude stanovovat výši jejího 

ročního příspěvků podle pokynů EBA. Vzhledem k neexistenci konečné verze pokynů EBA k upřesnění 

metod výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů není dosud specifikováno, jak bude přistupováno 

k určení objemu krytých vkladů, které budou jedním z parametrů vzorce, podle kterého bude stanovena 

výše příspěvku. Nicméně předávání informací ze strany vkladatelů bude probíhat ex-post, což jim dá čas 

příslušná data připravit. 

Jiná situace však nastane v okamžiku, kdy bude vyhlášen tzv. rozhodný den. Z důvodu zkrácení doby 

výplaty náhrad ze současných 20 pracovních dní na 7 pracovních dní od 1. 6. 2016 

(viz čl. 8 odst. 1 + diskreční ustanovení čl. 8 odst. 2 + odst. 4 + čl. 20 odst. 1 pododst. 1) budou úvěrové 

instituce povinny předat systému pojištění vkladů tzv. výplatní databázi do 3 pracovních dní. Zde by již 
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byly kladeny vyšší nároky na vkladatele z důvodu rychlosti dodání příslušných klientských dat. Vzhledem 

k tomu, že by v případě výplaty náhrad vkladů získal vkladatel tyto náhrady za své klienty, a současně 

by byly naplněny předpoklady dle čl. 7 odst. 3, lze uvažovat o prodloužení lhůty pro výplaty náhrad, což 

by přineslo více času na přípravu podkladových dat vkladatelů a minimalizaci možné chybovosti. 

Alternativně je tedy možné: 

A) Nevyužít diskreci – neprodloužit lhůtu výplat náhrad v definovaných případech (současný stav) 

B) Využít diskreci – prodloužit lhůtu pro výplatu náhrad v definovaných případech (max. na 3 měsíce) 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nevyužít diskreci – neprodloužit lhůtu výplat náhrad v definovaných případech 

Varianta A předpokládá zachování současného stavu, kdy není stanovena žádná podobná výjimka 

pro prodloužení výplat. V zákoně by byla stanovena povinnost majitele účtu oznámit úvěrové instituci 

skutečného vlastníka prostředků tak, aby úvěrová instituce měla dostatek času zahrnout tuto informaci 

do výplatní databáze v zákonem stanoveném termínu. V praxi by bylo nutné tuto informaci předat 

úvěrové instituci během 1 až 2 pracovních dní od tzv. rozhodného dne. Výplaty všech náhrad by pak 

mohly probíhat ve stejných zákonných termínech.  

Varianta B: Využít diskreci – prodloužit lhůtu pro výplatu náhrad (max. na 3 měsíce) 

Varianta B by umožnila prodloužení lhůty pro výplatu náhrad (o maximálně 3 měsíce) a dala úvěrové 

instituci a vkladatelům prostor pro řešení případných komplikací. Stanovení konkrétní lhůty pro výplatu 

náhrad bude provedeno až v případě, že by bylo využití diskrece vyhodnoceno obecně jako vhodnější. 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Přijetí varianty B (prodloužení lhůty pro výplatu náhrad maximálně o 3 měsíce) z důvodu poskytnutí času 

pro přesnou identifikaci oprávněné osoby by odlehčilo standardnímu procesu výplat náhrad (z hlediska 

objemu vyplacených náhrad vkladů) ze systému pojištění vkladů (resp. odložilo výplatu náhrad 

v definovaných případech) a poskytlo vkladatelům delší čas pro zpracování velkého množství dat23. 

Muselo by však být zavedeno dvoukolové předávání výplatní databáze – v prvním kole bez dat za účty 

vkladatelů (myšleno OCP, PI, EMI a exekutorů), ve druhém kole pak pouze s daty za tyto definované 

případy. Výplata náhrad by probíhala pro každé kolo v jiných termínech – pro první kolo ve standardním 

termínu 7 pracovních dní od rozhodného dne, pro druhé kolo později (max. 3 měsíce od rozhodného 

dne). Vkladatelé by tak získali výplaty náhrad později, což by mohlo ovlivnit jejich schopnost dostát 

závazkům vůči svým klientům. 

Pozitivem varianty B je delší lhůta, která by byla vkladatelům uložena k dodání dat úvěrové instituci. Zde 

je však třeba zmínit, že tyto subjekty budou muset příslušná data průběžně aktualizovat, a to minimálně 

ve frekvenci, ve které je budou předávat úvěrové instituci (frekvence bude vycházet z konečné podoby 

pokynů EBA, resp. následného nastavení informační povinnosti úvěrových institucí vůči orgánu dohledu).  

                                                           

23  K 31. 12. 2014 je dle ČNB v ČR evidováno 66 obchodníků s cennými papíry. Ti spravují prostředky celkového počtu 
cca 1 milionu zákazníků ve výši 3 329,9 mld. Kč. 
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Poskytnutí dat úvěrové instituci po vyhlášení tzv. rozhodného dne bude tedy znamenat pouze aktualizaci 

posledních dodaných dat. Dále je třeba zmínit, že dle současné právní úpravy jsou tito vkladatelé povinni 

předat data úvěrové instituci bez zbytečného odkladu. Následně však na straně úvěrové instituce bude 

třeba provést sloučení dat, a to případně od několika subjektů dohromady, což může vést k časovému 

zpoždění. 

Pakliže by vkladatel nebyl schopen dodat data úvěrové instituci v řádu max. 1–2 pracovních dní, aby 

je mohla úvěrová instituce předat systému pojištění vkladů do 3 pracovních dní, bylo by opodstatněné 

prodloužit lhůtu pro výplatu náhrad vkladů. V současné době jsou úvěrové instituce v rámci ověřování 

funkčnosti systému vyplácení náhrad povinny dodat FPV stanovené údaje o klientech ve lhůtě 

8 pracovních dní. V rámci této lhůty je nastavena úvěrové instituci povinnost shromáždit data o klientech 

OCP, PI, EMI, exekutorů a ostatních subjektů, kterým vede účet ve zvláštním režimu dle 

§ 41f odst. 7 a 8 ZoB a již sjednocenou databázi všech klientů včetně jejich zůstatků předat FPV. 

Z konzultací s dotčenými subjekty ovšem vyplynulo, že úvěrové instituce ani OCP takto stanovenou lhůtu 

nepovažují za dostačující z hlediska zpracování údajů o klientech, jejichž prostředky jsou vedeny na účtech 

dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB a to z důvodu nových povinností vyplývajících ze směrnice DGSD v souvislosti 

s ponecháním vkladů OCP, PI a EMI, které však představují majetek jejich klientů, v rámci systému 

pojištění vkladů (viz vyhodnocení diskrece v čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 3). Podle vyjádření OCP, které patří 

mezi osoby, které vedou účty ve zvláštním režimu dle § 41f odst. 8 ZoB, by na předání evidence údajů 

úvěrové instituci mělo být vyčleněno nejméně 5 pracovních dní. Úvěrové instituce poté za účelem 

sjednocení, ověření a případné opravy dat považují za přiměřenou rovněž lhůtu 5 pracovních dní. 

Tabulka 19: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 8 odst. 3 – Prodloužení lhůty pro 

výplatu náhrad 

Dopady A B 

Delší lhůta pro výplatu náhrad vkladů, ohrožení schopnosti dostát závazkům 
vůči koncovým zákazníkům (OCP, PI a EMI, zprostředkovaně a jejich klienti) 

0 - 

Možnost prodloužení lhůty pro výplatu některých předem definovaných 
vkladů a snížení vyplacené částky náhrad vkladů v prvním kole z důvodu 
přesunu části výplaty náhrad na pozdější termín (FPV) 

0 + 

Delší časová lhůta pro doložení potřebných dat u velkého množství 
definovaných účtů (UI, OCP, PI, EMI a exekutoři) 

0 + 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu A. 

AUI: Stávající praxe procesu výplat náhrad z vkladů jednoznačně prokazuje, že neexistuje reálný důvod 

pro využití předmětné diskrece. V souladu s touto skutečností se za vhodné jeví zachování současné 

legislativní úpravy, v rámci které není stanovena žádná podobná výjimka pro prodloužení výplat. 

ČBA: Navrhuje využít diskreci umožňující výplatu vkladů až do 3 měsíců zejména z důvodu časové 

náročnosti zjištění osoby, která může nakládat se vklady bez omezení. Rovněž časově náročné je zjištění 

podílů u vkladů, kde více osob může nakládat bez omezení s účtem. U těchto vkladů by banky velmi 

obtížně dodržely sedmidenní standardní lhůtu pro výplatu vkladů. 
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Pozn. MF: Diskrece řeší pouze případy definované směrnicí, kdy: „Vkladatel nemůže nakládat s částkami uloženými 

na účtu bez omezení.“ V českém právním řádu se jedná o ustanovení § 41f odst. 7 a 8 ZoB.  

ČNB: Nevyužití diskrece bude jen pokračování dosavadního stavu, kdy také nejsou stanoveny zvláštní 

lhůty pro vybrané případy. Nicméně konsolidace dat vedených v bance a získaných od platebních institucí, 

EMI a obchodníků s cennými papíry zatím není vyzkoušená a je možné, že v krátkých termínech 

pro výplatu by byla příliš nákladná. Záleží tedy na posouzení nákladů a dohodě mezi MF a dotčenými 

osobami. 

FPV: U veškerých vkladů jsou v klientských datech uváděny jednotně přímo osoby oprávněné k výplatě 

náhrady vkladu. To platí i v případech odlišného majitele účtu a vlastníka prostředků. Předpokládá se, 

že majitel účtu splní tuto svou povinnost a nahlásí oprávněnou osobu při založení účtu, a banka řádně, 

důsledně eviduje tyto skutečnosti. Tento systém při testování funguje a není znám žádný případ, 

kdy by náhradu uplatňovala jako skutečný vlastník finančních prostředků jiná osoba, než vedená 

v klientských datech předaných danou bankou. Pokud by však došlo k administrativní chybě, byla by 

náhrada vyplacena oprávněné osobě a původně vyplacená náhrada by byla vymáhána FPV nazpět. 

Varianta A (tj. neprodloužení lhůty k výplatě pro definované typy vkladů) je tedy z pohledu FPV možná, 

avšak pouze za předpokladu, že zůstane zachován současný systém, kdy exekuce přikázáním pohledávky 

z vkladů u banky a vinkulace pohledávek z vkladů u banky se nevztahují na pohledávky z titulu náhrady 

vkladů. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Z konzultací jak s úvěrovými institucemi, tak OCP, vyplynulo, že kvůli novým povinnostem vycházejícím 

ze směrnice DGSD v souvislosti s ponecháním vkladů OCP, PI a EMI, které však představují majetek jejich 

klientů, v rámci systému pojištění vkladů (viz vyhodnocení diskrece v čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 3) odhadují 

tyto subjekty svou schopnost poskytnout údaje o klientech nejméně do 10 pracovních dní od rozhodného 

dne. Z důvodu poskytnutí delší lhůty jak osobám, které jsou v případě ověřování funkčnosti systému 

vyplácení náhrad nebo krachu úvěrové instituce povinny úvěrové instituci, resp. bývalé úvěrové instituci, 

likvidátorovi, správci či insolvenčnímu správci předat údaje o klientech, jejichž prostředky drží na účtech 

v režimu dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB, tak samotné úvěrové instituci, bývalé úvěrové instituci, likvidátorovi, 

správci nebo insolvenčnímu správci pro zpracování těchto dat a jejich předání FPV, se navrhuje stanovit 

lhůtu na poskytnutí údajů FPV ze strany úvěrové instituce, bývalé úvěrové instituce, likvidátora, správce 

nebo insolvenčního správce na 10 pracovních dní. Dle vyjádření FPV je potřebné pro kontrolu 

poskytnutých dat a jejich konečnému zpracování vyčlenit nejméně dalších 5 pracovních dní. Výplata 

náhrad vkladů vedených dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB by tak byla zahájena do 15 pracovních dní 

od rozhodného dne, což je možné považovat zároveň za lhůtu, která by neměla vést k výraznému 

ohrožení schopnosti OCP, PI a EMI dostát svým závazkům vůči koncovým zákazníkům. 

K implementaci se navrhuje varianta B – prodloužit lhůtu pro výplatu náhrad v definovaných případech 

na 15 pracovních dní od rozhodného dne. OCP, PI, EMI a exekutoři by tak byli povinni předat údaje 

o klientech, jejichž prostředky jsou vedeny na účtech dle § 41f odst. 7 a 8 ZoB, úvěrové instituci na její 

požádání do 5 pracovních dní v případech výplaty náhrad či ověření funkčnosti systému vyplácení 

náhrad. Úvěrová instituce, resp. bývalá úvěrová instituce, likvidátor, správce nebo insolvenční správce 

by byli povinni do 10 pracovních dní od rozhodného dne poskytnout FPV zpracované údaje 

o příslušných klientech. FPV by stanovil den zahájení výplat náhrad vkladů vedených dle § 41f odst. 

7 a 8 ZoB tak, aby nastal nejpozději 15 pracovních dní od rozhodného dne. 
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Čl. 10 odst. 1 pododst. 2 – Frekvence hrazení příspěvků 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní finanční prostředky z příspěvků svých členů hrazených 

alespoň jednou ročně. 

Přestože výše příspěvků mají být nastaveny dle čl. 10 odst. 2 stanovovány jako roční, je možné dle 

čl. 10 odst. 1 rozhodnout, že příspěvek kalkulovaný na roční bázi může být hrazen ve více splátkách, 

přičemž příspěvek musí být hrazen alespoň jednou ročně. Je ovšem možné, že placení příspěvku 

ve splátkách mohou do jisté míry omezit pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) k upřesnění 

metod výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů, jejichž konečná podoba nebyla ke dni zpracování 

materiálu známa. V současné době je v ČR výše příspěvku stanovována i hrazena čtvrtletně.  

Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci – roční příspěvek hrazen v jedné splátce (jednou ročně) 

B) Využít diskreci – roční příspěvek hrazen ve více splátkách 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Roční příspěvek hrazen v jedné splátce (jednou ročně) 

Varianta A předpokládá, že by byla výše ročního příspěvku stanovována i hrazena jednou ročně. 

Varianta B: Roční příspěvek hrazen ve více splátkách 

Ve variantě B by stále musela být výše ročního příspěvku stanovována jednou ročně. Nicméně stanovená 

výše příspěvku by byla hrazena v předem stanoveném počtu splátek vyšším než jedné. Přesný počet 

splátek by byl určen až v případě, že by tato varianta byla obecně zvolena jako vhodnější. 

Porovnání jednotlivých variant 

Nastavení počtu splátek, kterými by byl uhrazen ve stanovených lhůtách roční příspěvek přispívajících 

institucí, může mít primárně vliv na to, který subjekt (úvěrová instituce / FPV) má finanční prostředky 

odpovídající příspěvkům v průběhu daného roku k dispozici. 

V souvislosti se směrnicí DGSD je nutné brát v úvahu, že podle čl. 10 odst. 2 májí členské státy zajistit, aby 

nejpozději do 3. července 2024 dosáhly disponibilní finanční prostředky systému pojištění vkladů 

přinejmenším cílové výše 0,8 % objemu krytých vkladů jeho členů. Pokud by byla cílová výše prostředků 

pro daný rok vztažena k průměrnému či konečnému stavu krytých vkladů v předchozím roce24, musí být 

příspěvek za rok 2024 uhrazen do 3. července tohoto roku (tj. jedná se o předlhůtní odvod), 

což by vylučovalo přinejmenším v posledním roce počátečního období (2024) možnost stanovit úhradu 

                                                           

24  Směrnice DGSD nespecifikuje, ke kterému datu se mají vztahovat kryté vklady určující cílovou výši prostředků, a pokud 

pokyny EBA v tomto ohledu také nebudou přesněji vymezovat, jaké údaje mají být použity, mohlo by být vhodné založit 
výpočet cílové výše prostředků ve FPV pro daný rok na průměrné hodnotě krytých vkladů v předchozím roce, vypočítané 
na čtvrtletním základě, za všechny úvěrové instituce, tak jako je tomu v případě stanovení roční cílové výše prostředků 
ve Fondu pro řešení krizí. 
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příspěvku ve čtvrtletních či pololetních splátkách. Pro poslední rok počátečního období by tak potenciálně 

musela být zákonem stanovena výjimka z pravidel úhrady příspěvků umožňující odvod příspěvku v celé 

své výši v rámci jedné splátky nebo určeno více splátek, ale s takovými lhůtami, aby byla do 3. 7. 2024 

odvedena celá výše ročního příspěvku. Navíc pokud by i v období před rokem 2024 byla vždy zaplacena 

celková roční výše příspěvku do 30. června daného roku, měl by FPV v průběhu 2. poloviny roku vždy více 

prostředků, než pokud by byly příspěvky hrazeny v průběhu roku ve více splátkách (např. čtvrtletně).  

Při vyšší frekvenci hrazení příspěvků uvažované ve variantě B by byla roční výše příspěvků inkasována 

postupně v průběhu roku oproti jednomu inkasu do 30. června ve variantě A. S vyšší frekvencí předlhůtně 

odváděných příspěvků tak klesá výše dostupných prostředků v systému pojištění vkladů, což zvyšuje 

v případě výplaty náhrad vkladů potřebu jejich doplnění z jiných zdrojů, vč. státního rozpočtu. Dalším 

dopadem toho, kdo má finanční prostředky odpovídající ročním příspěvkům v průběhu roku k dispozici, 

je zhodnocení těchto prostředků. Pokud FPV dokáže jako dosud generovat kladný výnos, pak bude nižší 

frekvence předlhůtního odvodu příspěvků zvyšovat zůstatek ve FPV a snižovat potenciální zisk institucí 

platících příspěvek. Naopak při vyšší frekvenci jsou prostředky ponechány déle k dispozici institucím 

platícím příspěvek, což sníží zůstatek FPV (o ušlé zhodnocení) a zvýší zisk institucí. Nižší výnosy 

z prostředků ve FPV, které jsou příjmem provozního fondu FPV zřízeného na úhradu jeho provozních 

nákladů, představují však pro úvěrové instituce vyšší riziko, že budou povinny odvést mimořádné 

příspěvky za účelem doplnění prostředků na krytí provozních nákladů FPV. 

Odvod příspěvků ve více splátkách představuje pro FPV i platící instituce také mírně vyšší administrativní 

náklady. Z části mohou být náklady úvěrových institucí kompenzovány tím, že pro instituce odvod 

příspěvků v několika splátkách představuje případné dosažení vyššího zisku a nižší zátěž z pohledu 

nutnosti držení většího objemu likvidity. Z tohoto hlediska však je také nutné vzít v úvahu, že FPV v ČR 

dosáhne cílové výše prostředků pravděpodobně ihned v okamžiku účinnosti novely zákona, kterým budou 

implementována ustanovení směrnice do národní legislativy.25 Pokud nedojde během následujících let 

k výplatě náhrad vkladů a cílová výše prostředků bude ponechána na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů, 

mohl by být placen institucemi pouze udržovací roční příspěvek nebo oproti současnosti výrazně snížený 

příspěvek dle některých dalších navržených variant výše příspěvků v rámci vyhodnocení diskrece 

v čl. 10 odst. 2 (varianty, které počítají do roku 2024 s ročním příspěvkem v rozmezí 0,8 až 1,6 mld. Kč). 

To lze považovat za částky, jejichž úhrada ve více splátkách je z hlediska zvýšení zisku či držení likvidity 

spíše nepodstatná a naopak by vyvolávala zbytečné, i když z hlediska jejich výše také nikoliv podstatné, 

náklady na administrativu úhrady příspěvků jak na straně FPV, tak platících institucí.  

Vzhledem k tomu, že dosud není známa konečná podoba pokynů EBA k upřesnění metod výpočtu 

příspěvků do systémů pojištění vkladů, není zcela jisté, zda nebude tato diskrece členského státu 

vyplývající ze směrnice nakonec nějakým způsobem omezena pokyny EBA, jako se tomu stalo v  případě 

směrnice BRRD26, když nařízení27 přesněji vymezilo postup výběru ročního příspěvku do Fondu pro řešení 

krizí z hlediska časové posloupnosti a povinností orgánu příslušného k řešení krize. BRRD přitom 

                                                           

25  K počátku roku 2016 se předpokládá dosažení objemu prostředků ve FPV na úrovni cca 23,7 mld. Kč. Tato částka představuje 

1,26 % z odhadované výše průměrných krytých vkladů ke konci roku 2015 (více viz popis variant následující diskrece 

v čl. 10 odst. 2). 
26  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy 

a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků.  
27  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/63 ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí. 
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v souvislosti s frekvencí hrazení příspěvků obsahuje obdobnou formulaci jako směrnice DGSD, když 

v čl. 103 odst. 1 stanovuje pouze minimální frekvenci odvodu příspěvku, a to alespoň jednou ročně. 

Tabulka 20: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 10 odst. 1 – Frekvence hrazení 

příspěvků 

Dopady 
A 

(jednou 
ročně) 

B 
(více splátek) 

Objem prostředků v systému pojištění vkladů v průběhu roku (FPV) + - 

Zhodnocení prostředků v systému pojištění vkladů během roku a 
z toho plynoucí nižší riziko odvodu mimořádných příspěvků na 
pokrytí provozních nákladů (UI, FPV) 

+ - 

Hospodářský výsledek úvěrových institucí (UI) - + 

Administrativní náklady (UI, FPV) + - 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje, aby výše příspěvku by byla hrazena v předem stanoveném počtu splátek vyšším 

než jedna. Bude tak zajištěna větší časová provázanost platby pojištění a vybraných vkladů. (varianta B). 

AUI: S ohledem na stávající absenci jednoznačné právní úpravy EBA k předmětné problematice AUI pouze 

předběžně konstatuje preferenci využití této diskrece s cílem adaptace postupu identického se stávající 

právní úpravou, v rámci kterého je výše příspěvku stanovována i hrazena čtvrtletně. 

ČBA: Navrhuje zachovat stávající systém čtvrtletní úhrady příspěvků. 

ČNB: Přestože ustanovení směrnice není formulováno jako diskrece, je vhodné právním předpisem 

frekvenci standardních příspěvků stanovit namísto toho, aby frekvenci vyhlašoval FPV. Oproti 

dosavadnímu přístupu, kdy se příspěvky hradí čtvrtletně, připravované obecné pokyny EBA počítají s roční 

frekvencí pro výpočet a úhradu příspěvku, což zapracováním do právního předpisu bude 

implementováno. 

FPV: Navrhuje zvolit variantu B, tj. zachovat stávající systém, kdy banky odvádějí příspěvky do FPV 

čtvrtletně (resp. dle nové úpravy ve třech čtvrtletích zálohových platbách, počítaných dle výše příspěvku 

v předcházejícím období, a jednom doplatku, přičemž výše příspěvku by byla stanovena jednou ročně). 

Hrazení příspěvků ve čtvrtletních zálohových platbách neznamená z pohledu FPV vyšší náklady 

na administrativu. Naopak FPV bude mít zajištěn vyšší objem prostředků na výplaty vkladů v průběhu 

roku. Čtvrtletní interval hrazení záloh navíc usnadní případnou poptávku po dodatečném financování FPV 

na trhu (výpočet splátek poskytnutých prostředků, které budou hrazeny v průběhu roku). Nesolventní 

banka se navíc bude zpravidla podílet na placení příspěvků po delší dobu (zpravidla odpadne nutnost celý 

roční objem příspěvku vymáhat v insolvenčním či likvidačním řízení). V případě, že bude možné navýšit 

objem příspěvků z důvodu vyplacených náhrad již v průběhu roku, čtvrtletní placení záloh umožní 

flexibilněji reagovat na nutnost zvýšení příspěvků. Zálohový (a nikoli splátkový) systém je navrhován 

z důvodu termínu pro dosažení cílového objemu k 3. 7. 2024. První úhrada ročního příspěvku 
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by v přechodných ustanoveních mohla být uvedena jako jednorázová s tím, že příspěvky za další období 

by byly hrazeny formou záloh. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá odvod příspěvků vždy do 30. června stejného roku, za který jsou 

příspěvky hrazeny, není z hlediska vyššího objemu prostředků ve FPV v průběhu roku výhodné odvádět 

příspěvek ve více splátkách, ale naopak v rámci jedné splátky uskutečněné co nejdříve v daném roce. 

K implementaci se navrhuje varianta A – nevyužít diskreci – roční příspěvek hrazen v jedné splátce 

(jednou ročně). 
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Čl. 10 odst. 2 – Stanovení cílové výše prostředků systému pojištění vkladů 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 3. července 2024 dosáhly disponibilní finanční prostředky systému 

pojištění vkladů přinejmenším cílové výše 0,8 % objemu pojištěných vkladů jeho členů. 

Pokud finanční kapacita klesne pod cílovou výši, zahájí se opět výběr příspěvků, dokud není znovu 

dosaženo alespoň cílové výše.  

Klesnou-li disponibilní finanční prostředky poté, co poprvé dosáhly cílové výše, pod dvě třetiny cílové výše, 

stanoví se řádný příspěvek na takové úrovni, která umožní dosažení cílové výše do šesti let.  

Při stanovování ročních příspěvků podle tohoto článku musí být v případě řádného příspěvku náležitě 

zohledněna fáze hospodářského cyklu a dopad, který mohou procyklické příspěvky mít.  

Členské státy mohou počáteční období uvedené v prvním pododstavci prodloužit o nejvýše čtyři roky, 

jestliže systémům pojištění vkladů vznikly kumulované výdaje překračující 0,8 % pojištěných vkladů. 

Cílová výše prostředků systému pojištění vkladů by měla být dosažena prostřednictvím příspěvků 

hrazených členy systému pojištění vkladů, a to do 3. 7. 2024 ve výši odpovídající alespoň 0,8 % objemu 

krytých vkladů členů systému pojištění vkladů. Členské státy si tedy mohou nastavit cílovou výši na úrovni 

přesahující 0,8 % objemu krytých vkladů. 

Dle čl. 10 odst. 2 si členský stát může počáteční období (standardně od 3. 7. 2015 do 3. 7. 2024) 

prodloužit maximálně o čtyři roky v případě, že systému pojištění vkladů vzniknou kumulované výdaje 

vyšší než 0,8 % krytých vkladů (tedy pokud v období do prvního dosažení cílové výše prostředků dojde 

k výplatě náhrad či financování opatření dle čl. 11 ve větším objemu, než odpovídá objemu 0,8  % krytých 

vkladů, a to bez ohledu na zvolenou hodnotu cílové výše prostředků). To ve schématu č. 6 ilustruje 

zjednodušený scénář 2 (nezahrnuje variantu čerpání kumulovaně), kdy se počáteční období nutné 

Schéma 6: Vývoj prostředků v systému pojištění vkladů v případě realizace výplat náhrad vkladů 

 

3. 7. 2028 3. 7. 2024 

Prodloužení 

o 4 roky dle 

čl. 10 odst. 2 
Scénář 1 

Scénář 2 

3. 7. 2015 

Podíl 

vybraných 

prostředků 

ke krytým 

vkladům 

0,8 % 

Výdaj převyšující 

0,8 % krytých 

vkladů 
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k naplnění cílové výše prostředků systému pojištění vkladů z důvodu naplnění výše uvedených 

podmínek může prodloužit do 3. 7. 2028. V případě, že dojde k nižšímu čerpání než je 0,8 % krytých 

vkladů (ve schématu č. 6 toto ilustruje scénář 1), je členský stát povinen zajistit naplnění systému 

pojištění vkladů v původním termínu (do 3. 7. 2024), a to bez ohledu na provedení výplaty náhrad 

či financování opatření dle čl. 11 odst. 2, 3 a 6. Příspěvky institucí by tedy v takovém případě musely být 

výrazně jednorázově navýšeny. To platí i pro extrémní scénář, kdy by v 1. pololetí roku 2024 došlo 

k financování ze systému pojištění vkladů v rozsahu 0,79 % krytých vkladů. Pak směrnice DGSD vyžaduje 

vybrat do konce daného roku částku odpovídající celé cílové výši prostředků, což by pro přispívající 

instituce představovalo enormní zátěž překračující i limit pro mimořádné příspěvky. 

V každém případě však musí být do určitého data (3. 7. 2024 nebo za jistých okolností 3. 7. 2028) 

dosaženo cílové výše prostředků systému pojištění vkladů. Nastavení této cílové výše tak má primární 

dopad na výši příspěvků placených jednotlivými institucemi (ve schématu č. 6 reprezentován sklonem 

křivky vybraných příspěvků). Výše příspěvku by měla vždy zohledňovat probíhající fázi hospodářského 

cyklu, respektive finanční situaci přispívajících institucí. 

Pokud objem prostředků systému pojištění vkladů po dosažení cílové výše poklesne, zahájí se opět výběr 

příspěvků (bez určení termínu), dokud není znovu dosaženo alespoň cílové výše. Pokud by se ovšem 

po dosažení cílové výše prostředků snížil objem prostředků v systému pojištění vkladů pod 2/3 jeho cílové 

hodnoty, musí být dle čl. 10 odst. 2 upraven mechanismus výpočtu stanovující řádné příspěvky tak, aby 

bylo cílové výše prostředků systému pojištění vkladů opětovně dosaženo během šesti let.  

V dané otázce byly identifikovány čtyři varianty řešení:    

A) Cílová výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů  

B) Cílová výše prostředků vyšší než 0,8 % objemu krytých vkladů 

C) Cílová výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů a zároveň národní cílová výše 

prostředků na vyšší úrovni objemu krytých vkladů 

D) Cílová výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů, po jejímž dosažení by byly nadále 

vybírány standardní příspěvky po neomezeně dlouhou dobu (resp. bylo umožněno nadále vybírat 

řádné příspěvky) – tj. národní cílová výše by byla neomezená 

Jak vyplývá z vysvětlení v následujícím textu, varianty A, C a D představují nevyužití diskrece (tj. nezvýšení 

cílové výše prostředků dle směrnice DGSD, která má být dosažena do 3. 7. 2024 a jejíž úroveň má dopady 

na financování systému pojištění vkladů) a pouze varianta B představuje využití diskrece. Národní cílová 

výše prostředků není ve směrnici DGSD explicitně vymezena a její využití a případné nastavení v národní 

legislativě je plně ponecháno na členských státech. 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

V této části je nejprve popsán model, na základě kterého jsou predikovány výše ročních příspěvků všech 

přispívajících institucí a objem prostředků ve FPV, odpovídající cílovým výším dle jednotlivých variant. 

Následně jsou popsána jednotlivá variantní řešení včetně uvedení hlavních parametrů systému pojištění 

vkladů při jejich aplikaci v případě, že by systém pojištění vkladů byl v ČR zaváděn nově. Cílem této 

komparace variant je ilustrovat rozdíl v praktickém fungování jednotlivých variant. Vzhledem 

k již fungujícímu systému pojištění vkladů v ČR v podobě FPV jsou dále jednotlivé varianty specifikovány 

a vyhodnoceny dopady všech uvažovaných variant v souvislosti s aktuální situací FPV v ČR.  
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Predikce celkového objemu příspěvků institucí za jednotlivé roky a objemu prostředků ve FPV byly 

tvořeny za následujících předpokladů: 

 proměnné vstupující do výpočtu (pojištěné vklady a kryté vklady) zahrnují údaje pouze za domácí 

banky a stavební spořitelny, 

 vývoj objemu pojištěných vkladů bank a stavebních spořitelen je predikován na základě dat za období 

2003 až 2013 (stavy ke konci roku; zohledněno je období, kdy se český finanční trh stabilizoval 

po turbulencích v 90. letech a adaptoval na legislativu kompatibilní s EU) a zjednodušeně předpokládá 

jejich lineární růst, predikci do roku 2050 je třeba vnímat jako spíše ilustrativní,28  

Graf 3: Vývoj a predikce objemu pojištěných vkladů ke konci roku v období 2003 – 2024 

 

Pozn.: Predikce je provedena pomocí regresní analýzy při využití lineárního časového trendu. V regresní rovnici uvedené v grafu 

představuje ypsilonová hodnota objem krytých vkladů na vertikální ose. Regresní koeficient x zastupuje budoucí rok (pro rok 

2014 je třeba za x doplnit číslo 12). R2 označuje koeficient determinace informující o těsnosti lineární závislosti.  

 kryté vklady představují 66,5 % pojištěných vkladů (průměrný podíl těchto dvou položek v  období 

2010 až 2013; delší časovou řadu nelze využít, neboť se počátkem roku 2010 měnil limit pojištění 

vkladů na 100 000 EUR a objem krytých vkladů skokově vzrostl jak absolutně, tak relativně vůči 

pojištěným vkladům), na základě tohoto údaje je z predikce pojištěných vkladů dopočítána predikce 

krytých vkladů, 

                                                           

28  Obecně platí, že na vývoj objemu depozit má vliv řada faktorů, jako jsou například vývoj reálné ekonomiky, finančních trhů, 
míra inflace nebo také proměnlivá preference specifických segmentů finančních trhů jako cíle pro alokaci úspor ze strany 
domácností. Z tohoto důvodu je třeba považovat odhad objemu vkladů za pouze přibližný. 
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Tabulka 21: Pojištěné a kryté vklady v období 2010 – 2013 

Stav k  
Pojištěné vklady 

(mld. Kč) 
Kryté vklady 

(mld. Kč) 
Podíl krytých na 

pojištěných vkladech 

31. 12. 2010 2 265 1 503 66,4 % 

31. 12. 2011 2 381 1 603 67,3 % 

31. 12. 2012 2 498 1 660 66,5 % 

31. 12. 2013 2 620 1 724 65,8 % 

 použitý objem krytých vkladů zahrnuje pouze kryté vklady domácích bank a stavebních spořitelen; 

objem krytých vkladů držených družstevními záložnami není znám a i při předpokladu, že všechny 

pojištěné vklady záložen budou považovány za kryté vklady29, se jeví predikce vývoje objemu 

pojištěných vkladů jako velmi nejistá v souvislosti s novelou zákona o spořitelních a úvěrních 

družstvech, která sice z dlouhodobého hlediska posiluje stabilitu záložen, v krátkodobém horizontu 

však nelze vyloučit, že některé subjekty se nebudou chtít novým regulatorním opatřením přizpůsobit 

a buď se změní na banky, anebo ukončí činnost, 

 výše celkového očekávaného příspěvku všech institucí za daný rok je počítána za použití průměrného 

celkového objemu krytých vkladů v předchozím roce, přičemž průměrem je chápan součet celkových 

objemů krytých vkladů k začátku a ke konci předchozího roku dělený dvěma (pro srovnání je však 

výpočet proveden rovněž i za použití celkového objemu krytých vkladů ke konci roku);30 

 výše celkového očekávaného příspěvku všech institucí za daný rok (tj. roční cílová výše prostředků 

FPV) reflektuje případné zvyšování i snižování objemu krytých vkladů během počátečního období 

a je určena dle následujících vzorců:31 

           (1.1) 

   (1.2) 

 

 

 

 model abstrahuje od zhodnocení či znehodnocení prostředků ve FPV a od zohlednění fáze 

hospodářského cyklu a dopadu, který mohou mít procyklické příspěvky, 

 u variant A, B, C model počítá s udržovacími příspěvky kopírujícími růst krytých vkladů, u varianty D 

s placením příspěvků v nezměněné výši,  

                                                           

29  K 31. 12. 2013 činily pojištěné vklady družstevních záložen 26,5 mld. Kč. Za předpokladu, že by se během 10letého období 
objem těchto vkladů nezměnil a všechny pojištěné vklady by byly považovány za kryté vklady, bylo by nutné navýšit 
predikovaný roční objem příspěvků vždy o 26,5 mil. Kč. 

30  Směrnice DGSD nespecifikuje, zda má být cílová výše prostředků vztažena k průměrnému či konečnému stavu krytých vkladů 
v daném roce.  

31  Metodika dle návrhu EBA k upřesnění metody výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů z 20. 10. 2014. 
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 v analyzovaném období (do roku 2050) nedojde k čerpání prostředků na výplaty náhrad vkladů ani 

na financování opatření dle čl. 11 odst. 2, 3 a 6.,  

model sleduje pouze příspěvky všech bankovních institucí a parametry systému pojištění vkladů, proto 

abstrahuje od některých proměnných, které se objevují pouze ve výpočtu příspěvku jednotlivých institucí 

(např. úprava příspěvků na základě rizikového profilu instituce). 

Varianta A: Cílová výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů  

V případě varianty A by musela být do 3. 7. 2024 naplněna cílová výše prostředků systému pojištění 

vkladů na úrovni 0,8 % krytých vkladů. Po jejím dosažení by byly odváděny pouze udržovací příspěvky. 

Dle výše definovaného modelu by cílová výše prostředků systému pojištění vkladů měla v roce 2024 činit 

cca 20,3 mld. Kč a řádné příspěvky za kalendářní rok by se v případě nulového počátečního stavu objemu 

prostředků v systému pojištění vkladů pohybovaly v období 2015 až 2024 v intervalu 1,4 až 3,3 mld. Kč32 

(příspěvky by rostly v čase s růstem objemu krytých vkladů). Po dosažení cílové výše by jednotlivé 

instituce odváděly pouze udržovací příspěvky, které by zajistily soulad tempa růstu objemu prostředků 

v systému pojištění vkladů s tempem růstu objemu krytých vkladů (tedy udržování stabilní úrovně 

systému pojištění vkladů na úrovni 0,8 % krytých vkladů, a to při předpokladu nečerpání z FPV). V roce 

2025 by se jednalo o udržovací příspěvek ve výši cca 0,7 mld. Kč.  

V případě, že by výše prostředků systému pojištění vkladů po dosažení cílové výše klesla pod 0,53 % 

krytých vkladů (tedy 2/3 cílové výše 0,8 %), muselo by dojít k novému nastavení výše řádných příspěvků 

tak, aby bylo cílové výše dosaženo v horizontu šesti let. 

Varianta B: Cílová výše prostředků vyšší než 0,8 % objemu krytých vkladů 

V rámci varianty B by systém pojištění musel do 3. 7. 2024 dosáhnout cílové výše prostředků na úrovni 

vyšší než 0,8 % krytých vkladů. Pro ilustraci praktických dopadů byla vybrána cílová výše na úrovni 2,25 % 

krytých vkladů. Tato úroveň přibližně odpovídá při předpokladu, že kryté vklady představují 66,5 % 

pojištěných vkladů, současné cílové výši prostředků FPV na úrovni 1,5 % pojištěných vkladů,33 od které 

se dle stávající legislativní úpravy snižuje příspěvek jednotlivých institucí do FPV na čtvrtinu původní 

výše.34  

Dle výše definovaného modelu by se výše řádného ročního příspěvku v případě nulového počátečního 

stavu objemu prostředků v systému pojištění vkladů k 3. 7. 2015 pohybovala v intervalu 4,0 až 9,3 mld. Kč 

a cílová hodnota systému pojištění vkladů by činila 57,1 mld. Kč.35 Tohoto objemu prostředků by mělo být 

dosaženo do 3. 7. 2024, poté by jednotlivé instituce platily udržovací příspěvky (zajišťující udržení výše 

prostředků na úrovni 2,25 % krytých vkladů). V roce 2025 by se jednalo o udržovací příspěvek ve výši 

cca 1,8 mld. Kč.  

                                                           

32  V případě provedení predikce za použití celkového objemu krytých vkladů ke konci roku by v roce 2024 činila cílová výše 
prostředků 20,6 mld. Kč a řádné příspěvky by se pohybovaly v rozmezí 1,5 až 3,3 mld. Kč. 

33  Dle vzorce . 

34  Příspěvek banky se snižuje z 0,04 % na 0,01 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní 
čtvrtletí. Příspěvek stavební spořitelny se snižuje z 0,02 % na 0,005 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů 
za příslušné kalendářní čtvrtletí. 

35  V případě provedení predikce za použití celkového objemu krytých vkladů vždy ke konci roku (tj. nikoliv průměrný objem) 
by v roce 2024 činila cílová výše prostředků 58,0 mld. Kč a řádné příspěvky by se pohybovaly v rozmezí 4,1 až 9,3 mld. Kč. 
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V případě, že by výše prostředků systému pojištění vkladů po dosažení cílové výše klesla pod 1,5 % 

krytých vkladů (tedy 2/3 cílové výše), muselo by dojít k novému nastavení výše řádných příspěvků tak, aby 

bylo cílové výše dosaženo v horizontu šesti let. 

Varianta C:  Cílová výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů a zároveň národní cílová 

výše prostředků na vyšší úrovni objemu krytých vkladů 

Tato varianta je určitou kombinací variant A a B, kdy je nastaveno cílování výše prostředků systému 

pojištění vkladů na 0,8 % a národní výše prostředků na 2,25 % krytých vkladů. V případě implementace 

této varianty by musel systém pojištění vkladů, stejně jako u varianty A, do 3. 7. 2024 dosáhnout pouze 

úrovně 0,8 % krytých vkladů dle směrnice DGSD, tedy cca 20,3 mld. Kč. Po dosažení této úrovně by však 

oproti variantě A jednotlivé instituce nadále odváděly příspěvky v předem stanovené výši vztažené 

k objemu krytých vkladů do té doby, než by bylo dosaženo národní cílové výše prostředků.  

Toto řešení by umožnilo: 

 v případě nulového počátečního stavu objemu prostředků v systému pojištění vkladů zachovat nižší 

příspěvky v počátečním období (na úrovni varianty A, tedy nižší než u varianty B) a tím méně zatížit 

přispívající instituce, protože povinnost dosáhnout do 3. 7. 2024 cílové výše prostředků 

by se vztahovala k hranici 0,8 % krytých vkladů, 

 dosáhnout vyššího konečného zůstatku systému pojištění vkladů (jako u varianty B), 

byť až s časovým odstupem oproti roku 2024, protože udržovací příspěvky by byly zavedeny 

až po dosažení národní cílové výše prostředků (na hranici 2,25 % krytých vkladů), 

 zachovat hranici, od které se odvíjí povinnost navýšit řádné příspěvky dle směrnice DGSD, na nižší 

úrovni, protože k platbě těchto zvýšených příspěvků by došlo v situaci, kdy by úroveň prostředků 

v systému pojištění vkladů klesla pod 2/3 jeho cílové výše, tj. 0,53 %. 

Cílová výše prostředků v systému pojištění vkladů by dle výše definovaného modelu představovala stejně 

jako u varianty A objem prostředků ve výši 20,3 mld. Kč. Národní výše prostředků systému pojištění 

vkladů by však činila 2,25 % objemu krytých vkladů, přičemž by této úrovně bylo dosaženo pomocí 

zachování řádných příspěvků na úrovni poměru celkových ročních příspěvků na krytých vkladech, který 

vyplynul z výpočtu příspěvku v roce 2024 (dle definovaného modelu 0,13 %) dosaženo v roce 2040, pokud 

by do této doby nedošlo k výplatě náhrad vkladů. V roce 2040 by cílová výše prostředků v absolutním 

vyjádření činila 86,5 mld. Kč. Řádný roční příspěvek by byl v prvních deseti letech stejný jako u varianty A, 

jeho úroveň by se pohybovala v období 2015 – 2024 v intervalu mezi cca 1,4 mld. Kč až 3,3 mld. Kč 

a v období 2025 – 2040 v intervalu mezi cca 3,4 mld. Kč až 4,9 mld. Kč. Oproti variantě A by tak instituce 

nadále odváděly řádný příspěvek až do roku 2040 (dosažení národní cílové výše), poté by odváděly pouze 

udržovací příspěvek ve výši shodné s variantou B, což by pro rok 2041 představovalo cca 1,8 mld. Kč. 

Tato varianta předpokládá takové legislativně-technické řešení, které bude jasně deklarovat, že se pro 

účely plnění požadavků směrnice DGSD (dosažení cílové úrovně do 3. 7. 2024, resp. do 6 let při poklesu 

prostředků pod 2/3 cílové úrovně) považuje za cílovou výši prostředků 0,8 % krytých vkladů 

a ne tzv. národní úroveň. Směrnice DGSD možnost zavedení 2 cílových úrovní explicitně neuvádí, avšak 

ani nezakazuje. Legislativně-technické řešení by muselo být v souladu se zněním čl. 10 odst. 1, který 

hovoří o výběru řádných příspěvků za účelem dosažení cílové úrovně, a čl. 10 odst. 2, který ukládá obnovit 

výběr řádných příspěvků, pokud prostředky v systému pojištění vkladů klesnou pod cílovou výši. 
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Varianta D: Cílová výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů, po jejímž dosažení by byly 

nadále vybírány standardní příspěvky po neomezeně dlouhou dobu (resp. bylo umožněno 

nadále vybírat řádné příspěvky) 

Tuto variantu lze chápat jako alternativu varianty C s neomezenou výší národní cílové výše prostředků 

systému pojištění vkladů, resp. bez této národní cílové výše. Cílová výše prostředků by byla shodná jako 

u variant A a C, tedy 0,8 % krytých vkladů. Při naplnění systému pojištění vkladů na úrovni cílové výše 

prostředků by však nedošlo k aplikaci udržovacích příspěvků, ale byly by i nadále vybírány příspěvky, 

a to po neomezeně dlouhou dobu. Roční výše příspěvků by se mohla odvíjet od poměru celkových ročních 

příspěvků na krytých vkladech, který byl použit v roce 2024 (0,13 % krytých vkladů), nebo od průměrného 

poměru během počátečního období (2015 – 2024), který činil 0,094 % krytých vkladů. 

Cílový objem prostředků systému pojištění vkladů vyžadovaný směrnicí DGSD by dle výše definovaného 

modelu představoval, stejně jako u variant A a C, 20,3 mld. Kč. Objem prostředků v systému pojištění 

vkladů by však i po roce 2024 rostl určeným tempem po neomezenou dobu. V roce 2050 by pak objem 

prostředků dosáhl cca 143,3 mld. Kč (3,1 % krytých vkladů) v případě celkového ročního příspěvku během 

období let 2025 – 2050 ve výši 0,13 % krytých vkladů (určeno dle poměru ročního příspěvku v roce 2024 

ke krytým vkladům), nebo cca 109,2 mld. Kč (2,3 % krytých vkladů) v případě celkového ročního příspěvku 

ve výši 0,094 % krytých vkladů (průměrný poměr během počátečního období). 

Dopad této varianty je pro jednotlivé instituce obdobný jako v případě uvalení sektorové daně, neboť 

by musely odvádět prostředky po neomezeně dlouho dobu dle předem stanoveného mechanismu 

výpočtu. Pozitivním dopadem by byl vyšší objem prostředků systému pojištění vkladů, což by zvýšilo 

možnosti systému pojištění vkladů financovat výplaty náhrad vkladů a případných dalších jemu 

příslušejících opatření (dle čl. 11) bez nutnosti výběru mimořádných ex-post příspěvků. 

Směrnice DGSD možnost vybírat příspěvky i po dosažení cílové výše explicitně neupravuje, nicméně 

legislativně-technické řešení by muselo být v souladu se zněním čl. 10 odst. 1, který hovoří o výběru 

příspěvků za účelem dosažení cílové výše, a čl. 10 odst. 2, který ukládá obnovit výběr příspěvků, pokud 

prostředky v systému pojištění vkladů klesnou pod cílovou výši. 

Porovnání parametrů jednotlivých obecných variant 

V tabulce č. 22 jsou uvedeny základní parametry systému pojištění vkladů v případě implementace 

jednotlivých variant. Informace vychází z výše uvedené predikce celkového objemu ročních příspěvků 

přispívajících institucí a vztahují se k průměrnému objemu krytých vkladů za daný rok, kterým se rozumí 

součet celkových objemů krytých vkladů k začátku a ke konci předchozího roku dělený dvěma. Výše 

řádných příspěvků předpokládá nulový počáteční stav objemu prostředků v systému pojištění vkladů 

k 3. 7. 2015. 
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Tabulka 22: Parametry systému pojištění vkladů v případě implementace jednotlivých variant 

 A B C D 

„Směrnicová“ cílová výše DGS (v % krytých vkladů) 0,8 % 2,25 % 0,8 % 0,8 % 

Národní (konečná) výše DGS – po jejím dosažení 
jsou vybírány pouze udržovací příspěvky (v % 
krytých vkladů) 

0,8 % 2,25 % 2,25 % - 

Suma vybraných příspěvků do 3. 7. 2024  
(v mld. Kč) 

20,3 57,1 20,3 20,3 

Suma vybraných příspěvků do 3. 7. 2050  
(v mld. Kč) 

37,3 104,9 104,9 109,2 - 143,3 

Interval výše řádných ročních příspěvků v letech  
2015 – 2024 (v mld. Kč) 

1,4 - 3,3 4,0 - 9,3 1,4 - 3,3 1,4 - 3,3 

Poslední rok odvádění řádných příspěvků 2024 2024 2040 neomezeně 

Výše udržovacího příspěvku po dosažení národní 
cílové výše (v mld. Kč) 

0,7 1,8 1,8 - 

Hranice pro změnu výše řádných příspěvků z důvodu 
nadlimitního čerpání z DGS (v % krytých vkladů) 

0,53 % 1,5 % 0,53 % 0,53 % 

 

Tabulka č. 23 podává detailnější přehled o výších celkových ročních příspěvků v počátečním období, 

pokud by systém pojištění vkladů nedisponoval k 3. 7. 2015 žádnými prostředky. Uhrazení příspěvku je 

v roce 2015 předpokládáno do 31. 12., neboť směrnice DGSD nařizuje v čl. 10 odst. 1 placení příspěvků 

alespoň jednou ročně a vzhledem k účinnosti směrnice k 3. 7. 2015 je tedy nutné zajistit platbu příspěvku 

do konce roku 2015.36 V následujících letech počátečního období je úhrada příspěvku předpokládána 

do 30. 6. daného roku, tak aby bylo do 3. 7. 2024 zajištěno, že budou v systému pojištění vkladů dostupné 

prostředky odpovídající přesně cílové výši dle jednotlivých variant (0,8 % krytých vkladů u variant A, C a D, 

2,25 % krytých vkladů u varianty B). 

                                                           

36  Je na uvážení členského státu, zda v roce 2015 bude hrazen příspěvek pouze za polovinu roku nebo za celý rok 2015. 
Rozhodnutí nemá vliv na absolutní cílovou výši prostředků systému pojištění vkladu. Při nastavení poloviční sazby příspěvku 
by se pouze odpovídajícím způsobem zvýšily částky příspěvků placených v nadcházejících letech, aby bylo dosaženo stejné 
cílové výše prostředků. 
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Tabulka 23: Roční příspěvky a celkové prostředky v systému pojištění vkladů v případě nulových počátečních 

prostředků  

Rok 

Průměrný 
objem 
krytých 
vkladů  

(v mld. Kč) 

Cílová výše prostředků 0,8 % Cílová výše prostředků 2,25 % 

Roční 
příspěvek 
(v mld. Kč) 

Podíl 
ročních 

příspěvků 
na 

krytých 
vkladech  

Prostředky 
DGS  

(v mld. Kč) 

Roční 
příspěvek 
(v mld. Kč) 

Podíl 
ročních 

příspěvků 
na 

krytých 
vkladech 

Prostředky 
DGS 

(v mld. Kč) 

2014 1 783 - - - - - - 

2015 1 882 1,426 0,080 % 1,426 4,011 0,225 % 4,011 

2016 1 964 1,515 0,080 % 2,941 4,260 0,226 % 8,272 

2017 2 046 1,596 0,081 % 4,537 4,490 0,229 % 12,762 

2018 2 128 1,690 0,083 % 6,227 4,753 0,232 % 17,514 

2019 2 209 1,799 0,085 % 8,026 5,059 0,238 % 22,574 

2020 2 291 1,930 0,087 % 9,956 5,427 0,246 % 28,001 

2021 2 373 2,093 0,091 % 12,049 5,887 0,257 % 33,887 

2022 2 454 2,311 0,097 % 14,360 6,500 0,274 % 40,387 

2023 2 536 2,638 0,107 % 16,998 7,419 0,302 % 47,806 

2024 - 3,292 0,130 % 20,289 9,257 0,365 % 57,063 

 

Stabilita sektoru úvěrových institucí 

Bankovní sektor v ČR lze označit za stabilní a odolný vůči případným negativním šokům, což opakovaně 

potvrzují zátěžové testy, které pravidelně provádí ČNB. Podle výsledků publikovaných 10. 12. 2014 

(na základě údajů z konce 3. čtvrtletí roku 2014) by kapitálová vybavenost sektoru zůstala nad 8 % 

regulatorním minimem i v případě realizace spíše teoretického a méně pravděpodobného tzv. zátěžového 

scénáře, který předpokládá silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí. Hlavním zdrojem odolnosti 

sektoru je zejména jeho vysoká celková kapitálová přiměřenost, která k 31. 12. 2014 dosahovala 17,79 % 

(kapitálový poměr CET1 na úrovni 17,19 %). Dlouhodobě působícími faktory, které dosud přispívaly 

ke stabilitě sektoru jako celku, jsou rovněž dlouhodobě nízká závislost na zdrojích financování 

z mezibankovního trhu, značný podíl retailových úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitostem 

a jen relativně nízký podíl úvěrů v cizích měnách. U bankovních institucí lze v současné době z hlediska 

výsledků zátěžových testů těchto institucí považovat použití prostředků FPV za účelem výplat náhrad 

vkladů nebo na financování opatření, která mají sloužit k zabránění selhání úvěrové instituce za spíše 

nepravděpodobné.  

Pokud by se přesto do problému dostala některá z bank, stačily by prostředky FPV odpovídající cílové výši 

na úrovni 0,8 % průměrného objemu krytých vkladů z roku 2012 na výplatu náhrad vkladů v roce 2013 

u 2 malých bank (z celkového počtu 6 malých bank) a 4 středních bank (z celkového počtu 8 středních 
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bank).37 Cílová výše na úrovni 2,25 % průměrného objemu krytých vkladů z roku 2012 by byla v roce 2013 

dostatečná v případě 5 malých bank (z celkového počtu 6 malých bank). U středních bank by poté 

prostředky pokryly výplatu u 6 z 8 středních bank. Dostatek prostředků je v předchozích případech vždy 

vztažen k situaci, že do problémů se dostane pouze jedna banka v dané kategorii. 

Za dobu své existence provedl FPV výplaty náhrad vkladů v celkové výši cca 42 mld. Kč a i přes stabilitu 

bankovních institucí došlo k výplatám náhrad vkladů i v roce 2014 v souvislosti s nepříliš stabilní situací 

v sektoru družstevních záložen. Posledními institucemi, jejichž klienti obdrželi náhrady vkladů, jsou 

Metropolitní spořitelní družstvo a družstevní záložna WPB Capital, u kterých mají celkové náhrady vkladů 

dosahovat 14,8 mld. Kč. Na situaci v sektoru družstevních záložen, která vedla k výplatám vkladů 

v posledních letech, reagoval zákon č. 333/2014 řadou opatření, která ve středně- a dlouhodobém 

horizontu posilují stabilitu záložen. Z předchozího vývoje objemu vyplacených náhrad vkladů 

u družstevních záložen tedy nelze jednoznačně vyvodit pokračující trend použití prostředků FPV. Přesto 

vzhledem k poslednímu negativnímu vývoji některých rizikových ukazatelů (zejména podílu pohledávek 

se selháním) nelze výplaty náhrad v sektoru družstevních záložen v krátkodobém horizontu ani plně 

vyloučit. 

Graf 4: Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (v %) 

 

Pozn.: Oprávky k celkovým pohledávkám v investičním portfoliu činily k 31. 12. 2014 v sektoru družstevních záložen 

4,22 % a v bankovním sektoru 2,97 %.     

                                                           

37  Za malé banky jsou považovány banky s bilanční sumou pod 50 mld. Kč, za střední banky poté banky s bilanční sumou 
50 až 250 mld. Kč.  

 Rok 2014 

Zdroj dat: ČNB 
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Graf 5: Celkový kapitálový poměr (v %) 

 

Dle údajů k 31. 12. 2013 by cílová výše na úrovni 0,8 % průměrného objemu krytých vkladů z roku 2012 

stačila v roce 2013 na vyplacení náhrad vkladů jakékoliv družstevní záložny. V případě problémů celého 

sektoru by však za předpokladu, že kryté vklady záložen dosahovaly ke konci roku 2013 dle odhadu FPV 

hodnoty 24,1 mld. Kč (90,4 % pojištěných vkladů), již prostředky FPV v případě cílové výše 0,8 % krytých 

vkladů nebyly dostatečné.  

Dopady jednotlivých variant v souvislosti s aktuální situací FPV v ČR 

Předchozí popis jednotlivých variant vycházel z předpokladu, že FPV nedisponuje žádnými prostředky. 

Jedná se tedy o obecná variantní řešení, která je nutné přizpůsobit aktuálnímu stavu prostředků FPV v ČR.  

Finanční rezervy FPV k 31. 7. 2014 dosahovaly částky 20,22 mld. Kč (1,15 % objemu krytých vkladů 

z 31. 12. 2013). Tento objem rezerv již zahrnuje výplatu klientů zkrachovalého Metropolitního 

spořitelního družstva (MSD) ve výši 11,95 mld. Kč, což představuje 99 % z celkového nároku. Neobsahuje 

však výplatu vkladů klientů družstevní záložny WPB Capital, která probíhá od 14. 10. 2014. Dle odhadu 

FPV mají být klientům záložny WPB Capital vyplaceny náhrady vkladů ve výši 2,8 mld. Kč.  

Za 1. pololetí roku 2014 činily příspěvky bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen celkem 

2,04 mld. Kč. Pokud budeme předpokládat, že stejný objem příspěvků byl zaplacen i v 2. pololetí 2014, 

v roce 2015 odvedou úvěrové instituce příspěvek vy výši 4,25 mld. Kč38 a zároveň bude vyplacena jak 

zbývající částka náhrad vkladů klientů MSD (0,06 mld. Kč), tak kompletní objem náhrad vkladů klientů 

WPB Capital (2,8 mld. Kč)39 a již nedojde po vyplacení těchto náhrad vkladů k žádným dalším výplatám 

                                                           

38  Na základě růstu objemu pojištěných vkladů dle grafu č. 3 a za předpokladu výše ročního příspěvku v roce 2015 ve výši 0,15 % 

z pojištěných vkladů v roce 2015 (v roce 2013 odvedly úvěrové instituce do FPV příspěvky v celkové výši 3,75 mld. Kč, což 
činilo přibližně 0,15 % na celkových průměrných pojištěných vkladech za rok 2013). 

39  V březnu 2015 činil dle informací FPV zbývající (nevyplacený) objem náhrad u WPB Capital 0,136 mld. Kč (4,86 % celkových 
předepsaných náhrad). 

Zdroj dat: ČNB 
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náhrad vkladů, lze očekávat, že ke dni předpokládané účinnosti úpravy pravidel platby příspěvku do FPV 

(1. 1. 2016), může výše prostředků ve FPV dosahovat cca 23,7 mld. Kč. V této částce je již zahrnut 

i příspěvek úvěrových institucí za 4. čtvrtletí 2015, který bude splatný do 31. 1. 2016. Tato částka 

představuje 1,26 % z odhadované výše průměrných krytých vkladů ke konci roku 2015.  

V případě varianty A, C a D by ihned k 1. 1. 2016 při objemu prostředků ve výši 23,7 mld. Kč byla splněna 

cílová výše prostředků FPV, nejen vzhledem k aktuálnímu stavu prostředků, nýbrž i ve vztahu 

k odhadované cílové výši v roce 2024 (20,3 mld. Kč). U varianty A by k odvodu udržovacího příspěvku 

došlo poprvé až v roce 2030. V této souvislosti bylo přistoupeno v rámci varianty C k její modifikaci 

spočívající v možnosti zavedení národní cílové výši na úrovni 2,25 % objemu krytých vkladů. Tato úroveň 

by byla u varianty C.1 dosahována až od roku 2025 (varianta C.1), či variantně by byla úvěrovým 

institucím dána povinnost platit příspěvky za účelem dosažení této národní úrovně již od roku 2016 

(varianta C.2). Ve variantě C.2 se předpokládá dosažení národní cílové výše prostředků po 14 letech40 

od účinnosti směrnice DGSD, tj. v roce 2029. Během tohoto období by byl výpočet prováděn pomocí 

vzorce 1.2 uvedeného v předpokladech modelu. Cílová výše v absolutním vyjádření v roce 2029 

představuje 66,3 mld. Kč. Výše příspěvků by se během období 14 let pohybovala v rozmezí 

1,3 až 7,2 mld. Kč. V ostatních parametrech je varianta C.2 shodná s variantou C.1. 

Vzhledem k dosažení cílové výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů ihned po účinnosti 

novely zákona, a to nejen vzhledem k aktuálnímu stavu prostředků, ale i vzhledem k odhadované cílové 

výši v roce 2024 (20,3 mld. Kč), bylo přistoupeno rovněž k modifikaci varianty D, spočívající v možném 

neodvádění příspěvků do roku 2024, pokud objem prostředků neklesne pod cílovou výši (v případě 

varianty D.1).  

Ve variantě D.1 je předpokládán odvod ročního příspěvku od roku 2025 ve výši 0,1 % průměrného objemu 

krytých vkladů z předchozího roku, což přibližně odpovídá průměrnému příspěvku v letech 2015 až 2024 

v případě, že by ve FPV nebyly žádné prostředky a do roku 2024 by mělo být dosaženo cílové výše 

prostředků na úrovni 0,8 % krytých vkladů. 

Dále modifikovaná varianta D.2 zavádí ihned od roku 2016 odvod ročního příspěvku ve výši 0,06  % 

průměrného objemu krytých vkladů z předchozího roku. Tato výše zajišťuje, že zatížení úvěrových institucí 

z hlediska odvodu příspěvků do FPV a Fondu pro řešení krizí nebude vyšší, než pokud by byly dále 

odváděny příspěvky pouze do FPV podle současné metodiky výpočtu (tedy zachování zatížení trhu, které 

nesl v posledních letech). Konkrétní postup stanovení výše ročního příspěvku na úrovni 0,06 % 

průměrného objemu krytých vkladů je uveden v následujícím boxu. 

                                                           

40  Období v délce 14 let bylo zvoleno relativně vzhledem ke skutečnosti, že směrnice DGSD stanovuje dosáhnout cílové výše 

prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů během 10 let a k 3. červenci 2015 dosáhnou prostředky ve FPV 
(20,4 mld. Kč) cílové výše na úrovni 1,14 % průměrného objemu krytých vkladů v roce 2014. Za předpokladu konstantního 
objemu krytých vkladů by bylo třeba k dosažení cílové výše prostředků na úrovni 2,25 % objemu krytých vkladů doplnit 
do FPV 1,11 % objemu krytých vkladů, což vzhledem k průběžnému zatížení institucí, které předpokládá směrnice DGSD 
(0,8 % objemu krytých vkladů v průběhu 10 let) přibližně odpovídá odvodu příspěvků v období 14 let od účinnosti směrnice 
(3. 7. 2015).  
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Box 1: Postup stanovení výše příspěvku u varianty D.2 v rámci řešení diskrece v čl. 10 odst. 2 

 

Výše příspěvku ve variantě D.2 je stanovena tak, že v součtu s odvody příspěvků do Fondu pro řešení krizí 

bude představovat přibližně stejné zatížení sektoru úvěrových institucí jako v hypotetické situaci, 

kdy by nedošlo k zavedení odvodů do Fondu pro řešení krizí ani ke změně stanovení výše příspěvků do FPV. 

Při simulaci výše příspěvku dle současné metodiky bylo přistoupeno k následujícím předpokladům: 

1) V letech 2014 – 2024 je uvažován růst objemu pojištěných vkladů dle grafu č. 3.  

2) V roce 2013 odvedly úvěrové instituce do FPV příspěvky v celkové výši 3,75 mld. Kč, což činilo 

přibližně 0,15 % na celkových průměrných pojištěných vkladech za rok 2013. Příspěvky 

v následujících letech jsou až do dosažení objemu prostředků ve FPV uvažovány na úrovni 1,5 % 

z průměrného objemu pojištěných vkladů k danému roku. Vzhledem k tomu, že výpočet vychází 

z dat za rok 2013, je uvažován příspěvek družstevních záložen ve výši 0,04 % z průměru objemu 

pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, neboť zvýšení příspěvku 

družstevních záložen na 0,08 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné 

kalendářní čtvrtletí bylo účinné až od roku 2015. 

Simulovaná výše příspěvků do FPV v letech 2014 až 2024 dle současného způsobu výpočtu je uvedena 

v následující tabulce. 

Tabulka 24: příspěvky do FPV dle stávající metodiky výpočtu 

Rok  Průměrný 
objem 

pojištěných 
vkladů 

(v mld. Kč)  

Roční 
příspěvek 

do FPV dle 
dosavadní 
metodiky 

(v mld. Kč) 

Podíl 
příspěvku na 
pojištěných 

vkladech 

Očekávané 
prostředky FPV 

v případě dosavadní 
metodiky  

(v mld. Kč) 

Podíl 
prostředků 

FPV na 
pojištěných 

vkladech 

2011 2 323 3,329 0,14 % - - 

2012 2 440 3,527 0,14 % - - 

2013 2 559 3,750 0,15 % - - 

2014 2 695 4,043 0,15 % - - 

2015 2 831 4,247 0,15 % 23,700 0,84 % 

2016 2 954 4,432 0,15 % 28,132 0,95 % 

2017 3 077 4,616 0,15 % 32,748 1,06 % 

2018 3 200 4,800 0,15 % 37,548 1,17 % 

2019 3 323 4,985 0,15 % 42,533 1,28 % 

2020 3 446 5,169 0,15 % 47,702 1,38 % 

2021 3 569 5,354 0,15 % 53,055 1,49 % 

2022 3 692 3,461 0,09 % 56,517 1,53 % 

2023 3 815 1,431 0,04 % 57,947 1,52 % 

2024 3 938 1,477 0,04 % 59,424 1,51 % 

Vzhledem k tomu, že by simulovaný objem prostředků po úhradě příspěvku za 2. čtvrtletí 2022 představoval 

více než 1,5 % objemu pojištěných vkladů (tj. výše, od které se dle současné verze ZoB snižuje příspěvek 

úvěrových institucí na čtvrtinu), je pro 2. pololetí 2022 a roky 2023 a 2024 uvažován příspěvek na úrovni 

0,0375 % průměrného objemu pojištěných vkladů. 

Celkové zatížení z hlediska odvodu příspěvků do FPV podle současného způsobu výpočtu by v období 2015 

až 2024 dosáhlo výše cca 40 mld. Kč. Při stanovení nové výše příspěvku do FPV je třeba vzít v úvahu rovněž to, 

že všechny instituce, jež mají povinnost přispívat do FPV, budou muset odvést do roku 2024 přibližně 

25,4 mld. Kč do Fondu pro řešení krizí, což činí při rovnoměrném rozložení příspěvků do roku 2024 přibližně 
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Ve variantě D.3 byla stanovena roční výše příspěvku na úrovni 0,045 % průměrného objemu krytých 

vkladů z předchozího roku. Tato konkrétní výše příspěvku zajišťuje, že prostředky FPV by byly po účinnosti 

novely zákona udržovány v přibližně stejné relativní výši jako na počátku roku 2016, tj. 1,26 % 

průměrného objemu krytých vkladů v roce 2015. Při předpokládaném růstu objemu krytých vkladů tedy 

nebude docházet k tomu, že prostředky FPV by se poměrně k rostoucímu objemu vkladů po dobu devíti 

let reálně snižovaly, jako je tomu v případě variant A, C.1 a D.1. Výše příspěvku je rovněž přiměřená k výši 

příspěvku v případě poklesu objemu prostředků pod 0,8 % objemu krytých vkladů. V případě poklesu pod 

2/3 cílové výše 0,8 % krytých vkladů by muselo být během 6 let doplněno nejméně 0,27 % z cílové výše, 

což odpovídá při konstantní výši krytých vkladů příspěvku v minimální výši právě 0,045 % objemu krytých 

vkladů za každý rok. V případě poklesu objem prostředků menším, než je 1/3 cílové výše, směrnice DGSD 

neuvádí konkrétní dobu, ve které má být znovu dosaženo úrovně 0,8 % objemu krytých pohledávek 

z vkladů, a nechává její nastavení na FPV (neboť ten stanovuje klíčové parametry určující objem ročních 

příspěvků). Logicky by však měla tato doba odpovídat objemu chybějících prostředků, kdy je 

0,117 % z průměrného objemu krytých vkladů v roce předcházejícím platbě příspěvku. Pokud příspěvky 

hrazené do Fondu pro řešení krizí odečteme od příspěvků do FPV počítaných dle dosavadní metodiky, 

dostaneme celkovou výši příspěvků, které by mohly být nově v letech 2015 až 2024 odváděny do FPV, aniž by 

se změnilo zatížení sektoru úvěrových institucí z pohledu placených příspěvků. V rámci zatížení je také nutné 

zohlednit, že z důvodu předpokládané účinnosti úpravy pravidel platby příspěvku od 1. 1. 2016 zaplatí úvěrové 

instituce v roce 2015 příspěvky za 3. a 4. čtvrtletí roku 2015 v souhrnné výši 2,1 mld. Kč. Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že úvěrové instituce by v období 2016 až 2024 při předpokladu zachování stejné míry zatížení měly 

odvést do FPV příspěvky v celkové hodnotě 12,5 mld. Kč. Pokud by tato celková částka měla být rovnoměrně 

rozprostřena v rámci období, činila by výše příspěvku 0,063 % průměrného objemu krytých vkladů vždy z roku 

předcházejícího platbě příspěvku. 

Tabulka 25: Výše příspěvků do FPV a Fondu pro řešení krizí 

Rok  Průměrný 
objem 

krytých 
vkladů 

(v mld. Kč)  

Roční příspěvek 

do Fondu pro řešení 
krizí 

(0,117 % z krytých 
vkladů z předchozího 

roku v mld. Kč) 

Roční 
příspěvek 

do FPV dle 
dosavadní 
metodiky  

od 3. 7. 2015 

(v mld. Kč) 

Dopočítaný 
roční 

příspěvek 

do FPV 

(v mld. Kč) 

Dopočítaný roční 
příspěvek 

do FPV rovnoměrně 
rozložený v rámci 

období 

(0,063 % z krytých 
vkladů z předchozího 

roku v mld. Kč) 

2014 1 783 - - - - 

2015 1 882 2,087 2,124 0,037 - 

2016 1 964 2,203 4,432 2,228 1,182 

2017 2 046 2,299 4,616 2,317 1,233 

2018 2 128 2,395 4,800 2,406 1,285 

2019 2 209 2,490 4,985 2,494 1,336 

2020 2 291 2,586 5,169 2,583 1,387 

2021 2 373 2,682 5,354 2,672 1,439 

2022 2 454 2,777 3,461 0,684 1,490 

2023 2 536 2,873 1,431 -1,442 1,541 

2024 - 2,969 1,477 -1,492 1,593 

Celkem - 25,361 37,848 12,486 12,486 

Z důvodu lepší komunikovatelnosti byla výsledná roční výše příspěvků zaokrouhlena na 0,06 % průměrného 

objemu krytých vkladů z roku předcházejícího platbě příspěvku.  
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předpokládáno, že požadované úrovně by mělo být dosaženo v období 1 roku až nejvýše 5 let podle toho, 

v jaké části intervalu 99,9 % – 66,7 % požadovaného objemu prostředků ve výši 0,8 % celkového objemu 

krytých pohledávek z vkladů se skutečný objem prostředků ve FPV nachází.  

Tabulka 26: Vývoj prostředků FPV ve variantě D.3 

Rok  Průměrný objem 

krytých vkladů 

(v mld. Kč) 

Roční příspěvek 

do FPV 

(0,045 % z krytých 
vkladů z předchozího 

roku v mld. Kč) 

Prostředky ve FPV  

(v mld. Kč) 

Podíl prostředků ve FPV 
k průměrnému objemu 
krytých vkladů v daném 

roce 

2014 1 783 - - - 

2015 1 882 - 23,700 1,26 % 

2016 1 964 0,847 24,547 1,25 % 

2017 2 046 0,884 25,431 1,24 % 

2018 2 128 0,921 26,352 1,24 % 

2019 2 209 0,957 27,309 1,24 % 

2020 2 291 0,994 28,303 1,24 % 

2021 2 373 1,031 29,334 1,24 % 

2022 2 454 1,068 30,402 1,24 % 

2023 2 536  1,104 31,506 1,24 % 

2024 2 618 1,141 32,648 1,25 % 

Varianty navrhované ostatními institucemi v rámci konzultací a vnějšího připomínkového řízení 

V rámci konzultací a vnějšího připomínkového řízení byly ze strany ČBA a FPV navrženy další varianty 

stanovení výše příspěvků, které je vhodné podrobit analýze na základě použití stejného modelu 

budoucího vývoje objemu krytých vkladů jako u výše uvedených variant.  

ČBA považuje v současné době za optimální dodatečnou výši příspěvků nulovou, eventuálně velmi nízkou 

(0,01 % objemu krytých vkladů), což by mohlo dle jejího názoru vyhladit případné výkyvy objemů krytých 

vkladů. Tuto výši vyvozuje na základě velmi nízkého rizika odvodu mimořádných příspěvků, k jejichž 

rozložení do standardních ročních období mají sloužit dodatečné příspěvky, a přepokládanému poklesu 

využití prostředků z FPV z důvodu nové regulace zvyšující stabilitu sektoru úvěrových institucí. Rovněž se 

ČBA domnívá, že vzhledem k tomu, že cílová výše prostředků podle směrnice DGSD byla stanovena na 

základě analýzy historických dat EU, znamenal by odvod dodatečných příspěvků nad výši cílové úrovně to, 

že očekávané riziko insolvence v ČR je vyšší, než je předpoklad EU. 

Navrhovaná nulová výše dodatečných příspěvků odpovídá z hlediska dopadů analyzované variantě A 

(viz tabulka č. 27), která vzhledem k předpokládanému objem prostředků ve FPV na začátku roku 2016 

ve výši 23,7 mld. Kč předpokládá odvod udržovacích příspěvků od roku 2030. Dodatečné příspěvky 

v maximální výši na úrovni 0,01 % by do roku 2024 navýšily předpokládaný objem prostředků ve FPV 

o 2 mld. Kč (výše ročních příspěvků v rozmezí 0,2 – 0,3 mld. Kč) na 25,7 mld. Kč., což představuje cca 1 % 

objemu průměrných krytých vkladů z roku 2023. Dodatečné příspěvky ve výši 0,01 % nelze považovat 

vzhledem k predikovanému vývoji pojištěných vkladů (na základě kterých je odhadována výše krytých 

vkladů) zachycenému na grafu č. 3 za výši příspěvků, která by v rámci celého uvažovaného období do roku 

2050 dostačovala k udržení cílové výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů. Od roku 2041 

by byl placen udržovací příspěvek ve výši 0,7 mld. Kč. Přepokládaná vyhlazovací funkce dodatečného 

příspěvku by byla u této varianty pouze dočasná a v roce 2050 mají tedy obě navrhované varianty 
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(dodatečné příspěvky ve výši 0 % a 0,01 %) naprosto shodné dopady jako analyzovaná varianta A 

(viz tabulka č. 28). 

FPV navrhuje odvod ročních příspěvků odpovídajících 0,06 % objemu krytých vkladů po dosažení cílové 

výše na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů s případným maximálním limitem objemu prostředků ve FPV 

v rozsahu 1,5 % krytých vkladů, po jehož dosažení by další příspěvky hrazeny nebyly. Tuto variantu lze 

z hlediska analyzovaných variant považovat za kombinaci variant D.2 a C.2 s modifikovanou úrovní 

národní cílové výše prostředků v rozsahu 1,5 % objemu krytých vkladů.  

Z hlediska kvantifikace a posouzení dopadů má navrhovaná varianta FPV do roku 2024 shodné dopady 

jako analyzovaná varianta D.2 (viz tabulka č. 27), neboť cílové výše prostředků by bylo 

při předpokládaném růstu objemu krytých vkladů dosaženo nejdříve v roce 2030. Pokud by byly hrazeny 

příspěvky ve výši 0,06 % objemu krytých vkladů jen v případě, kdy prostředky FPV nedosahují v daný rok 

1,5 % objemu krytých vkladů, mohlo by dojít k situaci, že po prvním dosažení prostředků FPV ve výší 1,5 % 

krytých vkladů by byly další příspěvky odváděny v nepravidelných periodách (každý druhý či třetí rok), což 

z hlediska predikovatelnosti výše příspěvku není příliš žádoucí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné přistoupit 

jako v případě variant A, B, C.1 a C.2 k zavedení tzv. udržovacích příspěvků, které by každý rok zajistily 

případné dorovnání prostředků ve FPV na stanovenou výši 1,5 % krytých vkladů. V případě zavedení 

udržovacích příspěvků od roku 2031 (ve výši 1,23 mld. Kč) by celkové zatížení přispívajících institucí mezi 

roky 2025 a 2050 činilo 34,3 mld. Kč a na konci tohoto období by bylo dosaženo objemu prostředků 

ve FPV ve výši 69,9 mld. Kč. 

Vývoj podílů prostředků ve FPV k objemu krytých vkladů v období 2015 až 2050 u všech analyzovaných 

variant včetně variant navržených ČBA a FPV je znázorněn na následujícím grafu č. 6. 

Graf 6: Podíl prostředků ve FPV k objemu krytých vkladů v období 2015 – 2050 

 

Poznámka ke grafu č. 6: Podíl prostředků představuje objem prostředků ke konci daného roku vztaženy 

k průměrnému objemu krytých vkladů z předchozího roku (např. objem prostředků k 31. 12. 2015 v poměru 
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k průměrnému objemu vkladů v roce 2014). V objemu prostředků k 31. 12. 2015 je již zahrnut i příspěvek úvěrových 

institucí za 4. čtvrtletí 2015, který bude splatný do 31. 1. 2016. 

Porovnání variant v souvislosti s aktuální situací FPV v ČR 

Při odhadu objemu vybraných příspěvků a výše řádných příspěvků v počátečním období v předchozích 

tabulkách nejsou započteny prostředky, které FPV může získat po ukončení dosud běžících konkurzních 

řízení a likvidací. Pokud budeme předpokládat budoucí výtěžnost pohledávek na úrovni 35 %41, mohl 

by FPV po ukončení všech konkurzních řízení a likvidací získat částku přibližně 8,6 mld. Kč. O tyto 

prostředky by se tak odhadované celkové výše příspěvků případně mohly snížit. S těmito prostředky však 

není v další analýze uvažováno z důvodu nejistoty ohledně celkové částky (získané po ukončení 

konkurzních řízení a probíhajících likvidací) a časového období, v kterém by případné prostředky mohl 

FPV obdržet. 

Nastavení cílové výše má vliv na to, kolik prostředků bude připraveno k financování případných výplat 

náhrad vkladů a opatření dle čl. 11 odst. 2 v případě řešení krize. Na druhé straně je třeba zvážit, jaké 

zatížení znamená konkrétně stanovená úroveň cílové výše pro přispívající instituce, které dodatečné 

náklady mohou přenést na své klienty. Nižší zatížení z hlediska odvodu příspěvků může kompenzovat 

současné negativní dopady spojené s obdobím nízkých úrokových sazeb a implementačními náklady 

pro úvěrové instituce z důvodu přizpůsobení se četným novým regulatorním pravidlům. Nastavení takové 

cílové výše, která nepředpokládá v brzké době odvod příspěvků, by tak mohlo částečně stimulovat trh, 

z čehož by mohli profitovat i klienti úvěrových institucí v souvislosti s nižšími poplatky a nižší úrokovou 

marží. Sekundárním dopadem očekávané dosažené výše prostředků v systému pojištění vkladů je míra 

rizika, že institucím bude v případě nedostatku prostředků FPV na výplatu náhrad uložena povinnost 

platby mimořádného ex-post příspěvku dle čl. 10 odst. 8. Pokud by ani tyto mimořádné příspěvky 

nepokryly chybějící část prostředků, bylo by nutné prostředky doplnit prostřednictvím odpovídajících 

mechanismů alternativního financování včetně případné půjčky od zahraničních systému pojištění vkladů 

či dotací ze státního rozpočtu. Zde tedy platí, že čím více prostředků má FPV k dispozici, tím je menší 

riziko odvodu mimořádných příspěvků ze strany úvěrových institucí či nutnosti intervence ze strany státu. 

Výše prostředků ve FPV má také dopad na objem prostředků v provozním fondu FPV. Vyšší objem 

prostředků obecně zvyšuje případné výnosy z investování spravovaných prostředků. Výnosy z investic 

tvoří primární příjem provozního fondu FPV, z kterého jsou kryty provozní náklady FPV. Vyšší objem 

prostředků ve FPV tedy tímto způsobem snižuje riziko nedostatku prostředků na krytí provozních nákladů 

FPV a tedy odvodu mimořádných příspěvků za účelem doplnění chybějící částky v provozním fondu. 

Nicméně provozní náklady FPV (spotřebované nákupy + služby + osobní náklady) za rok 2013 činily 

22,5 mil. Kč, což představuje cca 0,08 % rezerv FPV ke konci roku 2013 (28,6 mld. Kč). Vzhledem k tomu, 

že lze očekávat, že FPV bude dosahovat i přes současné období nízkých sazeb vyšších výnosů než 

0,08 % p. a. (celkový hrubý výnos z finančních rezerv FPV za rok 2013 dosáhl 0,74 % p. a.), je riziko odvodu 

mimořádných příspěvků na krytí provozních nákladů ve všech uvažovaných variantách velmi nízké, 

a v rámci dopadů tak není dále zvažováno.  

Nastavení cílové výše také ovlivní, kdy bude nutné nově vypočítat výši odváděných příspěvků a dále také 

samotnou výši těchto nově zavedených příspěvků dle pokynů EBA. V případě, že objem prostředků FPV 

                                                           

41  Jedná se o odhad FPV vyplývající z již zpeněžených konkurzních podstat či ocenění dosud neprodaných pohledávek 
u zkrachovalých institucí. 
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klesne pod absolutní hodnotu 2/3 cílové výše, je nutné znovu dosáhnout cílové výše během 6 let. Pokud 

se jedná o pokles nižší, než představuje 1/3 cílové výše, musí být objem prostředků doplněn na cílovou 

výši v přiměřené lhůtě ve vztahu k 6letému období stanovenému k doplnění prostředků v případě 

intenzivnějšího poklesu. 

Výše prostředků ve FPV ovlivňuje také možnosti orgánu příslušného k řešení krizí přijímat různá opatření 

k řešení krize, neboť v rámci řešení krize musí být při splnění podmínek v čl. 109 odst. 1 BRRD použity 

i prostředky z FPV.42 Nižší objem prostředků ve FPV snižuje prostor pro odpis nebo konverzi závazků 

a může tak vést v konkrétní situaci řešení krize k omezení flexibility a k volbě složitěji proveditelného 

opatření (např. rozdělení instituce, převod aktiv a závazků na překlenovací instituci) s ještě silnějším 

nepříznivým dopadem na trh. Z výše uvedeného omezení orgánu příslušného k řešení krizí v rámci 

samotného řešení krize rovněž vyplývá, že v přípravné fázi na řešení krize usnadňuje vyšší objem 

příspěvků tvorbu plánů k řešení krize, neboť snižuje riziko použití opatření pro odstranění překážek řešení 

krize.   

V souvislosti s použitím prostředků FPV v rámci řešení krize může mít také objem prostředků ve FPV 

potenciální vliv na stanovení výše minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL) 

úvěrových institucí dle čl. 45 BRRD. Přestože výši MREL stanovuje orgán příslušný k řešení krize, musí se 

řídit kritérii v čl. 45 odst. 6 BRRD, přičemž jedním z kritérií je i rozsah, v jakém by FPV mohl přispět 

k financování řešení krize v souladu s čl. 109. V rámci transpozice BRRD je navrhováno využít vyššího 

limitu zapojení prostředků FPV k financování řešení krize, než jaký představuje částka rovnající se 50 % 

cílové úrovně podle čl. 10 směrnice DGSD. Konkrétně je navrhován limit zapojení prostředků z FPV 

na úrovní 100 % cílové výše prostředků FPV a v případě, že objem prostředků tuto cílovou výši převyšuje, 

tak 100 % dostupných prostředků ve FPV. Do jaké míry ovšem orgán příslušný k řešení krize kritérium 

výše prostředků ve FPV zohlední při stanovení výše MREL je jeho pravomocí, v rámci níž ho případně 

mohou do jisté míry omezovat regulační technické normy Evropského orgánu pro  bankovnictví (EBA), 

jejich konečná verze však dosud není známa. 

                                                           

42  BRRD v čl. 109 odst. 1 stanovuje povinné použití finančních prostředků ze systému pojištění vkladů v případě přijetí opatření 
k řešení krize za předpokladu, že je tímto opatřením zajištěno, že vkladatelé budou mít i nadále přístup ke svým vkladům. 
V takovém případě se systém pojištění vkladů, k němuž instituce v režimu řešení krize náleží, podílí na opatření k řešení krize 
částkou: 
a) odpovídající výši krytých vkladů, která by byla odepsána za účelem absorbování ztrát instituce v souladu 

s čl. 46 odst. 1 písm. a), pokud by byly kryté vklady zahrnuty do závazků použitelných pro účely odpisu nebo konverze 
závazků (bail-in) a odepsány ve stejném rozsahu jako závazky za věřiteli se stejnou úrovní priority podle vnitrostátního 
práva, jímž se řídí běžné insolvenční řízení; nebo, 

b) odpovídající výši ztrát, které by utrpěli pojištění vkladatelé při použití jednoho či více nástrojů k řešení krize jiných, než 
je odpis a konverze závazků (bail-in), kdyby utrpěli ztráty úměrné ztrátám, které postihly věřitele se stejnou úrovní 
priority podle vnitrostátního práva, jímž se řídí běžné insolvenční řízení. 
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Tabulka 27: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 10 odst. 2 – Stanovení cílové výše prostředků systému pojištění vkladů (do roku 2024 včetně)  

Dopady variant stanovení cílové výše 
prostředků FPV 

do roku 2024 včetně 

A  B  C.1 C.2 D.1 D.2 D.3 ČBA FPV 

(TFL 0,8 %) (TFL 2,25 %) (TFL 2,25 % 
s výběrem 
až od roku 

2025) 

(TFL 2,25 % 
s výběrem 

do roku 
2029) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 
0,1 % ročně 

od roku 
2025) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 

0,06 % 
ročně) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 

0,045 % 
ročně) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 

0,01 % 
ročně) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 

0,06 % 
s limitem 

1,5 %) 

Zatížení přispívajících institucí (UI) 

- v mld. Kč 

- interval výše řádných ročních příspěvků v letech 2016 – 
2024 (v mld. Kč) 

0 ---- 0 --- 0 -- -- - -- 

0 33,4 0 18,5 0 11,9 9,0 2,0 11,9 

0 2,1 – 7,1 0 1,3 – 3,0 0 1,1 – 1,6 0,8 – 1,1 0,2 – 0,3 1,1 – 1,6 

Stimulace trhu z titulu nového zatížení úvěrových institucí 
z hlediska odvodu příspěvků do FPV a Fondu pro řešení 
krizí ve vztahu k dosavadnímu zatížení (vkladatelé) 

+++ -- +++ - +++ 0 + ++ 0 

Objem prostředků v systému pojištění vkladů v roce 2024 
(FPV) 

- v mld. Kč 

0 ++++ 0 +++ 0 ++ ++ + ++ 

23,7 57,1 23,7 42,2 23,7 35,6 32,7 25,7 35,6 

Eliminace potenciálního rizika jednorázového zatížení 
přispívajících institucí z důvodu odvodu mimořádného ex-
post příspěvku v hodnotě 9 až 13 mld. Kč43 (UI) 

0 ++++ 0 +++ 0 ++ ++ + ++ 

Eliminace potenciální potřeby poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu (stát) 

0 ++++ 0 +++ 0 ++ ++ + ++ 

Okamžik vzniku povinnosti placení zvýšených příspěvků 
(výše hranice objemu prostředků FPV, jejíž protnutí shora 
znamená iniciaci povinnosti doplnění FPV do 6 let) (UI) 

+ - + + + + + + + 

Prostor pro odpis nebo konverzi závazků v rámci řešení 
krize (ČNB) 

0 ++++ 0 +++ 0 ++ ++ + ++ 

Možnost stanovení nižší výše MREL (UI) - ++++ - +++ - ++ ++ + ++ 

Pozn.: TFL = Target Funding Level (cílová výše prostředků) dle čl. 10 odst. 2 směrnice DGSD.  

                                                           

43  Mimořádné příspěvky mohou dosahovat max. výše 0,5 % z objemu krytých vkladů. V letech 2016 až 2024 by mohla výše mimořádných příspěvků dosahovat 9,4 až 12,7 mld. Kč.  
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Tabulka 28: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 10 odst. 2 – Stanovení cílové výše prostředků systému pojištění vkladů (od roku 2025 do roku 
2050)  

Dopady variant stanovení cílové výše 
prostředků FPV 

od 2025 do 2050 

A  B  C.1 C.2 D.1 D.2 D.3 ČBA FPV 
(TFL 0,8 %) (TFL 2,25 %) (TFL 2,25 % 

s výběrem 
až od roku 

2025) 

(TFL 2,25 % 
s výběrem 

do roku 
2029) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 
0,1 % ročně 

od roku 
2025) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 

0,06 % 
ročně) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 

0,045 % 
ročně) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 

0,01 % 
ročně) 

(TFL 0,8 % 
+ dále výběr 

0,06 % 
s limitem 

1,5 %) 

Zatížení přispívajících institucí (UI) 

- v mld. Kč 

0 - --- -- --- -- - 0 - 

13,6 47,8 81,2 62,7 94,6 56,8 42,6 11,6 34,3 

Objem prostředků v systému pojištění vkladů v roce 2050 
(FPV) 

- v mld. Kč 

0 ++ ++ ++ +++ ++ + 0 + 

37,3 104,9 104,9 104,9 118,3 92,4 75,2 37,3 69,9 

Eliminace potenciálního rizika jednorázového zatížení 
přispívajících institucí z důvodu odvodu mimořádného ex-
post příspěvku v hodnotě 13 až 23 mld. Kč44 (UI) 

0 ++ ++ ++ +++ ++ + 0 + 

Eliminace potenciální potřeby poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu (stát) 

0 ++ ++ ++ +++ ++ + 0 + 

Prostor pro odpis nebo konverzi závazků v rámci řešení 
krize (ČNB) 

0 ++ ++ ++ +++ ++ + 0 + 

Možnost stanovení nižší výše MREL (UI) - ++ ++ ++ +++ ++ + 0 + 

Pozn.: TFL = Target Funding Level (cílová výše prostředků) dle čl. 10 odst. 2 směrnice DGSD  

 

 

                                                           

44  Mimořádné příspěvky mohou dosahovat max. výše 0,5 % z objemu krytých vkladů. V letech 2025 až 2050 by mohla výše mimořádných příspěvků dosahovat 13,1 až 23,3 mld. Kč.  
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Graf 7: Objem prostředků ve FPV v období 2015 – 2029 

 

Graf 8: Objem prostředků ve FPV v období 2015 – 2050 

 

Poznámka ke grafům č. 7 a 8: Objem prostředků je vždy vztažen ke konci daného roku. V objemu prostředků 
k 31. 12. 2015 je již zahrnut i příspěvek úvěrových institucí za 4. čtvrtletí 2015, který bude splatný do 31. 1. 2016.  
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Konzultace 

ADZ: Preferuje variantu D.1 – jako nejbližší aproximaci našeho názoru. Varianty B a C.2 kladou nároky 

na úvěrové instituce souběžně s regulací CRD IV. Navrhuje stanovit cílovou úroveň ve výši 0,8 % objemu 

krytých vkladů s otevřenou možností vybírat příspěvky i v dalších letech, přičemž bude třeba zvážit jaký 

je objem prostředků ve fondu, jaký je stav bankovního sektoru a zda by měla smysl pokračující kumulace 

prostředků ve FPV. Stanovení cílové výše bychom ale doporučovali upřesnit až po vyjasnění 

započitatelnosti DGS do MREL. 

AUI: V přímé relevanci k dlouhodobě konzistentnímu deklarování ČNB o velmi vysoké míře stability 

českého bankovního sektoru resp. o jeho odolnosti vůči případným negativním šokům a při zohlednění 

nedávné fundamentální modifikace legislativní úpravy podnikání družstevních záložen, která dle jejího 

odůvodnění naprosto zásadním způsobem zvyšuje stabilitu tohoto sektoru a zároveň významně limituje 

jeho potencionální rozsah, lze vysoce důvodně předpokládat, že v racionálně projektovatelném 

střednědobém horizontu bude pravděpodobnost významnějšího čerpání prostředků FPV z titulu výplaty 

náhrady vkladů velmi marginální. Z tohoto důvodu se za racionální jeví nevyužití předmětné diskrece, 

tedy ponechání cílové výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů s tím, že po roce 2024 resp. 

po dosažení cílové výše by jednotlivé instituce odváděly pouze udržovací příspěvky, které by zajistily 

soulad tempa růstu objemu prostředků ve FPV s tempem růstu objemu krytých vkladů, tedy postup 

dle výše uvedené varianty A.  

AUI má za to, že jakákoliv odlišná varianta řešení s případnou výjimkou varianty, která by umožňovala 

budoucí přehodnocení příspěvkové politiky tak, aby reflektovala reálný budoucí, nicméně v současnosti 

nepredikovatelný stav sektoru úvěrových institucí, tedy buďto přímo zpochybňuje výše zmíněné 

deklarace o stabilitě bankovního sektoru, nebo vytváří platformu pro jakkoliv ekonomicky neodůvodněné 

kumulování prostředků ve FPV. Jelikož zmíněné zpochybnění není považováno za předmětné, nelze 

než považovat řešení odlišné od varianty A za čistě administrativně stanovené a reálně plně nadbytečné 

zatížení přispívajících úvěrových institucí. Toto zatížení by ve svém důsledku vedlo k: 

 převodu části předmětných nadbytečných nákladů na klienty, a/nebo ; 

 v rámci snahy o udržení konstantních marží k posunu na risk-výnosové křivce směrem k více 

výnosným aktivům, které však inkorporují vyšší míru předmětných rizik; a/nebo 

 k poklesu souvisejících marží úvěrových institucí, a s tím souvisejícímu poklesu tempa posilování 

jejich kapitálové vybavenosti na úrovni Tier 1,  

tedy k dopadům, které je třeba označit za vysoce nežádoucí. 

 

ČBA: Výběr prostředků po dosažení cílového stavu není požadován v evropské směrnici (2014/49/EU 

„směrnice DGSD“). Tato část návrhu úpravy zákona o bankách je nad rámec směrnice a slouží především 

k rozložení eventuálních mimořádných plateb do standardních ročních období. Optimální výše takovýchto 

dodatečných příspěvků závisí na očekávaných mimořádných příspěvcích (jejich očekávané výši i termínu 

uplatnění). 

Pro stabilitu finančního sektoru je důležité, aby finanční zatížení bylo únosné a predikovatelné. Pokud 

by byl finanční sektor stabilizovaný, je optimální výše dodatečných příspěvků nulová.  

Cílová částka podle směrnice DGS byla stanovena na základě analýzy historických dat EU. Pokud by tedy 

docházelo k dalšímu výběru prostředků do FPV, znamenalo by to, že očekávané riziko insolvence v ČR je 

vyšší, než je předpoklad EU. V současné době se připravují nové regulace, které by měly insolvencím 

předejít. Využití prostředků z FPV by proti minulosti mělo spíše poklesnout.  
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Riziko, že dojde k výběru mimořádných příspěvků (max. 0,5% celkového objemu krytých pohledávek 

z vkladů za kalendářní rok), považujeme v současné době za velmi nízké. V současné době proto 

považujeme za optimální dodatečnou výši příspěvků nulovou, eventuálně velmi nízkou (0,01% objemu 

krytých vkladů), což by mohlo vyhladit případné výkyvy objemů krytých vkladů. 

Vzhledem k očekávanému dosažení cílového stavu prostředků v FPV v průběhu tohoto roku, měly 

by banky v příštím roce platit pouze dodatečný příspěvek. Navržená výše dodatečného příspěvku 

(4,5 bazických bodů ročně) by měla téměř kompenzovat nové odvody do Rezolučního fondu.  

Přesto celková změna regulace znamená pro bankovní sektor (zejména velké banky) vyšší zatížení z těchto 

důvodů: 

 Platba do Rezolučního fondu bude již v roce 2015, zatímco změna příspěvku do FPV se plánuje 

až od roku 2016. 

 Platbou do Rezolučního fondu budou zatíženy zejména velké instituce, které ale budou dále platit 

i do FPV, přestože v případě finančních problémů těchto institucí velmi pravděpodobně nebudou 

prostředky FPV použity (bude použit jiný způsob záchrany/rezoluce). 

 Pokud bude stanovena minimální výše použitelných pasiv (tzv. MREL) ve výši dvojnásobku 

požadované výše kapitálu (pro systémově důležité banky), budou se muset tyto banky financovat 

prostřednictvím emisí nezajištěných dluhopisů případně jiných dlouhých použitelných pasiv, což 

výrazně zvýší náklady na jejich financování. 

Pozn. MF: Při přípravě nového znění směrnice DGSD byla v rámci hodnocení dopadů vyhodnocena na základě vývoje 

sektoru úvěrových institucí v EU před rokem 2010 jako nejvhodnější varianta stanovení cílové výše prostředků 

na úrovni 1,5 % způsobilých (v ČR analogicky pojištěných) vkladů, tj. v případě ČR by cílová výše měla činit cca 2,25 % 

objemu krytých vkladů. Tuto výši cílové úrovně obsahoval návrh znění směrnice DGSD ze strany Komise. Teprve 

v rámci jednání mezi Komisí a Radou EU bylo přistoupeno na snížení cílové výše na úroveň 0,8 % krytých vkladů. 

Nelze tedy automaticky vyvozovat ze stanovení dodatečných příspěvků vyšší riziko insolvence v ČR, ale naopak 

obezřetnější přístup k tomuto riziku i v souvislosti s nepříliš pozitivním vývojem některých rizikových ukazatelů 

v sektoru družstevních záložen.  

Co se týče předpokladu nižšího použití prostředků FPV z důvodu nové regulace týkající se řešení krizí na finančním 

trhu, je nutné zdůraznit, že prostředky FPV mohou být dle čl. 109 BRRD a čl. 11 odst. 2 použity i  v rámci řešení krize. 

Neméně podstatným faktorem je rovněž to, že orgán dohledu je povinen dle čl. 45 odst. 6 písm. e) BRRD vzít v úvahu 

při stanovení výše minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL) u úvěrových institucí rozsah, 

v jakém by systém pojištění vkladů mohl přispět k financování řešení krize. Lze předpokládat, že v rámci zhodnocení 

tohoto rozsahu by mělo být přihlédnuto i k absolutní výši disponibilních prostředků ve FPV s tím, že vyšší objem 

prostředků ve FPV může vést k nastavení nižší hodnoty MREL. 

ČNB: Dotčené ustanovení směrnice nestanovuje hranici 0,8 % objemu pojištěných vkladů jako maximální 

(viz slovo „přinejmenším“) cílovou výši; lze tudíž hradit příspěvky i nad rámec této hranice. Podle 

současné právní úpravy jsou roční příspěvky bank ve výši 0,16 % objemu pojištěných vkladů, s tím, 

že dosáhne-li objem prostředků FPV 1,5 % celkového objemu pojištěných vkladů, roční příspěvek 

se snižuje na 0,04 %; podle informací z MF by hranice 0,80 % mělo být dosaženo, při nezměněné objemu 

pojištěných vkladů, již ke dni účinnosti transpozičního zákona. Uplatnění příspěvku i po dosažení cílové 

výše může předejít potřebě stanovovat mimořádné příspěvky v důsledku výplaty náhrad a snížení 

prostředků, které má FPV k dispozici usnadní také případné řešení krizí (bail-in je možná jen v míře, 

kterou je schopen nést FPV), a usnadní výrazně i přípravu na řešení krize včetně plánů řešení krize. Snižuje 

se tak riziko použití opatření pro odstranění překážek řešení krize.  

FPV: Navrhuje zvolit variantu D.2, tj. variantu, kdy by cílová výše prostředků činila 0,8 % krytých vkladů 

a po jejím dosažení by byl hrazen roční příspěvek 0,06 % průměrného objemu krytých vkladů 

z předchozího roku. Zároveň by však bylo možné tuto variantu případně doplnit o celkový maximální limit 
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objemu prostředků (FPV navrhuje v rozsahu 1,5 % krytých vkladů), po jehož dosažení by další příspěvky 

hrazeny nebyly. V uvedené variantě by banky i tak hradily nejméně po dobu 7 let roční příspěvky 

do Fondu pojištění vkladů i do Fondu pro řešení krize celkově o více než 1 mld. nižší, než by byla roční 

úroveň příspěvků do FPV dle stávající legislativy (viz Tabulka 25). S ohledem na legislativní změny 

v sektoru družstevních záložen by navíc bylo právě v uvedeném období více než žádoucí, aby se objem 

prostředků ve FPV v uvedeném období reálně nesnižoval, ale alespoň mírně rostl. Tabulka č. 25 sice 

vychází z toho, že za celkové období do roku 2024 by ve variantě D.2 úvěrové instituce hradily v součtu 

stejnou sumu příspěvků jako dle stávající legislativy, ale tento model je vysoce teoretický, neboť počítá 

s tím, že by nedocházelo k žádné výplatě náhrad vkladů a roční výše příspěvků dle stávající legislativy 

by se snížila na čtvrtinu po dosažení 1,5 % z objemu pojištěných vkladů. Reálně (při zohlednění stávajících 

zdrojů FPV a možných výplat náhrad vkladů obvykle uvažovaného rozsahu) by tedy i při variantě D.2 

úvěrové instituce platily kumulované příspěvky do FŘK i FPV s největší pravděpodobností nižší, než do FPV 

dle stávající legislativy i po roce 2021, tedy i po uplynutí oněch sedmi let. Varianty A, C.1 a D.1 

by znamenaly, že stávající prostředky pro výplatu z FPV by se poměrně k rostoucímu objemu vkladů 

po dobu deseti let naopak reálně snižovaly, i kdyby teoreticky nedošlo k žádné výplatě náhrad (v případě 

výplaty náhrad by pak šlo o snížení značné). Varianta B se jeví z pohledu úvěrových institucí (i s ohledem 

na zavedení dalších příspěvků do Fondu pro řešení krize) jako poměrně zatěžující. Varianta C.2 je 

variantou možnou, varianta D.2 variantou kompromisní, při které by náklady úvěrových institucí 

na kumulované příspěvky do FPV a FKŘ nebyly vyšší oproti stávající legislativě, ba naopak by spíše reálně 

došlo k jejich snížení, a navíc by bylo k této variantě možné doplnit maximální hranici pro placení 

příspěvků vzhledem k objemu fondu. Roční příspěvky ve variantě D.3 se jeví jako nepřiměřeně nízké 

vzhledem k možným budoucím závazkům FPV. Při nízké úrovni objemu prostředků ve FPV by nevyvážené 

spoléhání na princip dodatečných značně vysokých mimořádných příspěvků mohlo mít v době turbulencí 

na trhu výrazně negativní efekt. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Navrhuje se nastavení cílové výše prostředků v systému pojištění vkladů na úrovni 0,8 % krytých vkladů 

přispívajících institucí, a to zejména s ohledem na možné zatížení institucí v případě poklesu prostředků 

ve FPV po stanovenou cílovou výši prostředků a snížení rizika nedodržení povinností dosažení této cílové 

výše. To odpovídá variantám A, C a D. 

Z hlediska výsledků zátěžových testů bankovních institucí, které pravidelně provádí ČNB, lze v současné 

době považovat použití významné části prostředků FPV za účelem výplat náhrad vkladů nebo 

na financování opatření, která mají sloužit k zabránění selhání úvěrové instituce, za spíše méně 

pravděpodobné. Na situaci v sektoru družstevních záložen, která vedla k výplatám vkladů v posledních 

letech, reagoval zákon č. 333/2014 řadou opatření, která ve středně- a dlouhodobém horizontu posilují 

stabilitu záložen. Nelze tedy automaticky z předchozího vývoje objemu vyplacených náhrad vkladů 

jednoznačně usuzovat vysokou pravděpodobnost budoucího použití prostředků FPV, nicméně výplaty 

náhrad nelze ani plně vyloučit. Z toho důvodu a i s ohledem na vliv výše prostředků ve FPV na posílení 

důvěry vkladatelů v sektor úvěrových institucí se proto nezdá být vhodné odvod příspěvků do FPV zcela 

zastavit. V úvahu je také třeba vzít fakt, že v případě objemnější výplaty náhrad překračující objem 

disponibilních prostředků FPV dochází k jednorázovému zatížení úvěrových institucí z důvodu uvalení 

odvodu mimořádných příspěvků, příp. i nutnosti poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci 

ze státního rozpočtu. I z tohoto ohledu se jeví jako vhodnější udržovat objem prostředků ve FPV na spíše 

vyšší úrovni. Proto nebylo vyhodnoceno jako vhodné přistoupit na variantu navrhovanou ČBA, která 

spočívá v nulové, eventuálně velmi nízké (0,01 % objemu krytých vkladů) dodatečné výši příspěvků. 
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Dodatečná výše příspěvku ve výši 0,01 % objemu krytých vkladů představuje v dlouhém horizontu 

naprosto shodné dopady jako analyzovaná varianta A (tj. žádné dodatečné příspěvky). 

Nezanedbatelným aspektem zachování odvodu příspěvků i po dosažení cílové úrovně (0,8 % krytých 

vkladů) je zatížení úvěrových institucí, které budou od roku 2015 paralelně odvádět příspěvek do nového 

Fondu pro řešení krizí a současně čelit nákladům na implementaci nových požadavků směrnic DGSD 

a BRRD. Jako vhodný kompromis se proto jeví varianta D.2 nebo D.3. V těchto variantách je po dosažení 

cílové výše prostředků na úrovni 0,8 % objemu krytých vkladů nastaven výběr sníženého příspěvku (oproti 

současnosti či variantám B a C.2). Jeho výše byla nastavena v případě varianty D.2 tak, že v součtu 

s odvody do Fondu pro řešení krize bude představovat stejné zatížení sektoru úvěrových institucí jako 

v hypotetické situaci, kdy by nedošlo k zavedení odvodů do Fondu pro řešení krizí ani ke změně odvodů 

do FPV. Ve variantě D.3 pak výše ročního příspěvku na úrovni 0,045 % krytých vkladů zajišťuje, 

že prostředky FPV budou v případě, že nedojde k výplatě náhrad vkladů, udržovány v přibližně stejné 

relativní výši jako na počátku roku 2016 (okamžik, kdy dojde k přechodu ze stávajícího systému odvodu 

příspěvků na systém nový dle směrnice DGSD), tj. 1,26 % průměrného objemu krytých vkladů v roce 2015. 

Nižší výše odvodů příspěvků ve variantě D.3 oproti variantě D.2 také dává trhu větší prostor 

na profinancování implementačních nákladů nových pravidel dle směrnic DGSD a BRRD.  

Návrh implementace varianty D.3 je však třeba chápat jako vhodné řešení pro střednědobý horizont , 

ve kterém varianta D.3 představuje nižší zatížení oproti variantě navrhované FPV. Po cca 5 – 8 letech by 

mělo dojít k vyhodnocení vývoje a situace na finančním trhu, vč. stavu prostředků ve FPV a Fondu 

pro řešení krizí. Na základě tohoto vyhodnocení by mělo být rozhodnuto, zda budou nadále vybírány 

příspěvky do FPV po neomezeně dlouhou dobu (tj. pokračování varianty D.3), po omezeně dlouhou dobu 

(nastavení národní cílové výše jako v případě variant C.1 a C.2) či bude objem prostředků ve FPV 

vyhodnocen jako dostačující a příspěvky budou vybírány pouze v udržovací výši, ať již vzhledem 

ke stávající výši prostředků, jiné pevně stanovené národní cílové výši,  nebo vzhledem k úrovni cílové výše 

dle směrnice DGSD (varianta A). Z tohoto důvodu se pro nadcházející střednědobé období jeví jako 

nevhodné zavádět národní cílovou úroveň, jak navrhuje FPV. 

K implementaci se navrhuje varianta D.3 – Nevyužití diskrece, tedy stanovení cílové výše prostředků 

na úrovni 0,8 % krytých vkladů přispívajících institucí, po jejímž dosažení bude vybírán celkový roční 

příspěvek ve výši 0,045 % objemu krytých vkladů přispívajících institucí. Návrh řešení předpokládá 

vyhodnocení situace nejpozději v roce 2024 s možností revize výběru příspěvků do FPV. 
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Čl. 10 odst. 6 – Snížení úrovně cílové výše 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Odchylně od odstavce 2 může členský stát, je-li to řádně odůvodněno a po obdržení souhlasu Komise, 

povolit minimální cílovou výši nižší, než je cílová výše stanovená ve zmíněném odstavci, pokud jsou splněny 

tyto podmínky:  

a) snížení je založeno na předpokladu, že je nepravděpodobné, že bude významná část disponibilních 

finančních prostředků použita na opatření na ochranu pojištěných vkladatelů jiná než ta, která jsou 

stanovena v čl. 11 odst. 2 a 6, a  

b) bankovní sektor, v němž úvěrové instituce přidružené k danému systému pojištění vkladů působí, je 

vysoce koncentrovaný, tedy velké objemy aktiv jsou v držení malého počtu úvěrových institucí nebo 

bankovních skupin, které podléhají dohledu na konsolidovaném základě a u kterých je vzhledem k jejich 

velikosti pravděpodobné, že se u nich v případě selhání uplatní postup k řešení krize.  

Tato snížená cílová výše nesmí být nižší než 0,5 % pojištěných vkladů (tj. celkového objemu pojištěných 

pohledávek z vkladů do výše náhrady z Fondu pojištění vkladů). 

Dle tohoto ustanovení je dána členskému státu možnost cílovou výši disponibilních finančních prostředků 

snížit, nejníže však na úroveň 0,5 % celkového objemu krytých vkladů. K tomuto snížení je nutný souhlas 

Komise a zároveň musí být splněny podmínky uvedené ve směrnici (vysoká koncentrovanost sektoru 

úvěrových institucí, nepravděpodobnost použití významné části finančních prostředků k výplatě 

vkladatelů nebo na alternativní opatření v zájmu zabránění selhání úvěrové instituce dle čl. 11 odst. 3). 

Podmínky využití diskrece nejsou kvantitativně specifikované, členský stát však musí využití snížení cílové 

úrovně řádně zdůvodnit. Pokud se členský stát domnívá, že nesplňuje zároveň obě podmínky snížení 

cílové úrovně, či se rozhodne diskrece nevyužít, musí zajistit, že dle čl. 10 odst. 2 dosáhnou disponibilní 

prostředky v jeho systému pojištění vkladů k 3. 7. 2024 alespoň 0,8 % celkového objemu krytých vkladů. 

V dané otázce byly identifikovány dvě varianty řešení:    

A) Ponechání cílové výše na úrovni 0,8 % celkových krytých vkladů  

B) Snížení cílové výše 

Varianta A představuje nevyužití diskrece v čl. 10 odst. 6, varianta B předpokládá využití dané diskrece. 

Využití této diskrece je tedy závislé na charakteristikách sektoru úvěrových institucí daného členského 

státu.  

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

V této části jsou nejprve blíže popsány aspekty jednotlivých variantních řešení snížení cílové výše 

prostředků v systému pojištění vkladů dle čl. 10 odst. 6. Vzhledem k tomu, že využití diskrece je vázáno 

na splnění podmínek týkajících se určitých specifik sektoru úvěrových institucí, je dále zkoumáno, zda 

český sektor úvěrových institucí těmto podmínkám vyhovuje do té míry, aby snížení cílové úrovně mohlo 

být za účelem získání souhlasu Komise řádně odůvodněno. Dopady jednotlivých variant budou 

specifikovány až v případě, že využití diskrece bude v souvislosti s charakteristikami sektoru úvěrových 

institucí v ČR vyhodnoceno jako uskutečnitelné. 
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Varianta A: Ponechání cílové výše na úrovni 0,8 % celkových krytých vkladů 

Tato varianta předpokládá ponechání cílové výše prostředků systému pojištění vkladů (v případě ČR FPV) 

na 0,8 % objemu krytých vkladů v souladu s vyhodnocením diskrece stanovení cílové výše prostředků 

systému pojištění vkladů v čl. 10 odst. 2. 

Cílová výše prostředků FPV by k 31. 12. 2013 odpovídala částce 14 mld. Kč (kryté vklady k tomuto datu 

dosahovaly úrovně 1 750 mld. Kč45). Na základě predikce objemu krytých vkladů uvedené v rámci řešení 

předchozího diskrečního ustanovení v čl. 10 odst. 2 (stanovení cílové výše prostředků systému pojištění 

vkladů) by dosahovala cílová výše prostředků FPV k 3. červenci 2024 částky 20,3 mld. Kč. 

Varianta B: Snížení cílové výše 

V této variantě by cílová výše prostředků FPV byla stanovena na úrovni nižší než 0,8 % objemu krytých 

vkladů, přičemž nejnižší možná úroveň je 0,5 % objemu krytých vkladů. Stanovení konkrétní cílové výše 

v intervalu 0,5 % až 0,79 % bude provedeno až v případě, že by bylo využití diskrece vyhodnoceno jako 

uskutečnitelné a varianta B obecně vyhodnocena jako vhodnější.  

Cílová výše prostředků FPV by k 31. 12. 2013 odpovídala podle stanovení konkrétní cílové výše v intervalu 

0,5 % až 0,79 % částce 7 až 13,9 mld. Kč. Na základě predikce objemu krytých vkladů uvedené v rámci 

řešení předchozího diskrečního ustanovení v čl. 10 odst. 2 (stanovení cílové výše prostředků systému 

pojištění vkladů) by dosahovala cílová výše prostředků FPV k 3. 7. 2024 podle stanovení konkrétní cílové 

výše v intervalu 0,5 % až 0,79 % částce 12,7 až 20,0 mld. Kč. 

Vyhodnocení splnění podmínek využití snížení cílové úrovně prostředků  

Dle čl. 11 odst. 6 musí být pro využití diskrece zároveň splněny 2 podmínky:  

a) je nepravděpodobné, že bude významná část disponibilních finančních prostředků použita 

na výplatu náhrad vkladů nebo na financování opatření, která mají sloužit k zabránění selhání 

úvěrové instituce dle čl. 11 odst. 3; a 

b) sektor, v němž úvěrové instituce přidružené k danému systému pojištění vkladů působí, je vysoce 

koncentrovaný, tedy velké objemy aktiv jsou v držení malého počtu úvěrových institucí nebo 

bankovních skupin, které podléhají dohledu na konsolidovaném základě a u kterých je vzhledem 

k jejich velikosti pravděpodobné, že se u nich v případě selhání uplatní postup k řešení krize. 

Ad a) Nepravděpodobnost použití významné části finančních prostředků 

Bankovní sektor v ČR lze označit za stabilní a odolný vůči případným negativním šokům, což opakovaně 

potvrzují zátěžové testy, které pravidelně provádí ČNB. Podle výsledků publikovaných 10. 12. 2014 

(na základě údajů z konce 3. čtvrtletí roku 2014) by kapitálová vybavenost sektoru zůstala nad 8 % 

regulatorním minimem i v případě realizace spíše teoretického a méně pravděpodobného tzv. zátěžového 

scénáře, který předpokládá silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí. Hlavním zdrojem odolnosti 

sektoru je zejména jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která k 31. 12. 2014 dosahovala 17,79 % 

(kapitálový poměr CET1 na úrovni 17,19 %). Dlouhodobě působícími faktory, které dosud přispívaly 

                                                           

45  Tato částka zahrnuje kryté vklady bank a stavebních spořitelen a všechny pojištěné vklady družstevních záložen ke dni 

31. 12. 2013. 
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ke stabilitě sektoru jako celku, jsou rovněž dlouhodobě nízká závislost na zdrojích financování 

z mezibankovního trhu, značný podíl retailových úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitostem 

a jen relativně nízký podíl úvěrů v cizích měnách.  

Z hlediska výsledků zátěžových testů bankovních institucí lze považovat použití významné části prostředků 

FPV za účelem výplat náhrad vkladů nebo na financování opatření, která mají sloužit k zabránění selhání 

úvěrové instituce za spíše nepravděpodobné.46 Nicméně přesto došlo v roce 2014 k výraznému poklesu 

prostředků ve FPV z důvodu výplat náhrad za vklady v souvislosti s nepříliš stabilní situací v sektoru 

družstevních záložen. Od konce ledna 2014 výplata náhrad za vklady u Metropolitního spořitelního 

družstva (MSD) snížila prostředky FPV o téměř 12 mld. Kč a vzhledem k odejmutí povolení družstvu WPB 

Capital působit jako družstevní záložna a následnému oznámení o jeho neschopnosti dostát svým 

závazkům probíhá od 14. 10. 2014 výplata náhrad vkladů klientů záložny WPB Capital, která má 

dosahovat výše 2,79 mld. Kč. 

Na zhoršující se situaci v sektoru družstevních záložen, zejména nárůst rizik v sektoru samotném a z toho 

vyplývajícího rizika pro potenciální výplaty náhrad z FPV, reaguje zákon č. 333/2014, kterým se mj. mění 

zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a který přináší opatření, která z dlouhodobého 

hlediska posilují stabilitu záložen.47 

Vzhledem k přijetí změn v sektoru družstevních záložen se po účinnosti všech opatření rovněž zdá 

ve středně- a dlouhodobém horizontu použití významné části prostředků FPV za účelem výplat náhrad 

vkladů nebo zabránění selhání družstevní záložny jako spíše nepravděpodobné. Ovšem v krátkodobém 

horizontu nelze v souvislosti s posledním vývojem některých rizikových ukazatelů v sektoru družstevních 

záložen provedení výplaty náhrad vkladů u některých subjektů působících v tomto sektoru zcela vyloučit 

(viz graf č. 4). Lze tedy konstatovat, že podmínku v čl. 10 odst. 6 písmene a) by sektor úvěrových institucí 

v ČR v současné situaci mohl po důkladném obeznámení Komise s aktuální situací v sektoru družstevních 

záložen do určité míry splňovat. Vzhledem k tomu, že stav sektoru z hlediska stability se může rychle 

měnit, nelze však k dané problematice přistupovat pouze z pohledu deklarování současného stabilního 

prostředí potvrzeného výsledky zátěžových testů, neboť takový přístup by mohl představovat vystavování 

se v budoucnosti potenciálnímu riziku spojenému se snížením cílové výše prostředků (tj. zejména 

nedostatek prostředků pro výplatu náhrad a opatření k řešení krize dle čl. 11 odst. 2 a z toho plynoucí 

důsledky pro úvěrové instituce a potažmo státní rozpočet). 

Ad b) Vysoká koncentrovanost sektoru úvěrových institucí 

Pravděpodobnost, že dojde k výplatě náhrad vkladů je obecně nižší pro ty členské státy, jejichž sektor 

úvěrových institucí vykazuje velmi vysokou koncentraci, tj. všechna aktiva sektoru jsou soustředěna 

v malém počtu relativně velkých úvěrových institucí. Lze se totiž domnívat, že v případě jejich selhání 

                                                           

46  To ovšem nevylučuje, že v nějakém časovém horizontu se může projevit tzv. paradox finanční stability, tj. že nyní v období 
zdánlivého klidu se v systému kumulují nerovnováhy, které se následně projeví později nárůstem nestability. 

47  S účinností od 1. 1. 2015 dochází u družstevních záložen k zdvojnásobení výše příspěvku do FPV, ke zvýšení povinného 

odvodu části zisku po zdanění do rizikového fondu včetně zvýšení minimální výše rizikového fondu a ke striktnímu zákazu 
poskytování produktů a služeb družstevní záložnou pro osoby, které nejsou jejími členy. S účinností od 1. 1. 2018 je omezena 
velikost záložny a výše úvěru poskytnutého jednomu členovi a stanovuje se minimální výše základního členského vkladu 
v kombinaci s pravidlem, kdy vklad člena, ke kterému je vyplácen úrok či obdobná výhoda, nesmí překročit desetinásobek 
souhrnu jeho základního vkladu a dalšího členského vkladu. Účinnost tohoto pravidla je u nových depozit stanovena 
od 1. 7. 2015, u stávajících vkladů pak od 1. 1. 2018.  
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by byla s ohledem na jejich velikost a tedy i systémovou významnost spíše aplikována opatření k řešení 

krize než likvidace a zahájení vyplácení náhrad vkladů ze systémů pojištění vkladů.  

V případě ČR podíl 5 největších úvěrových institucí na celkových aktivech sektoru úvěrových institucí 

ke konci roku 2013 činil 62,8 %.48 Herfindahlův index, běžně používaný pro zjištění koncentrace na daném 

trhu, dosahoval na konci roku 2013 v sektoru úvěrových institucí v ČR hodnoty 99949, což je hodnota 

těsně pod hranicí značící mírně koncentrovaný trh.50 Také při praktickém pohledu na trh v ČR je patrné, 

že na něm působí velký počet institucí (jejichž celková hodnota aktiv není ze sektorového hlediska 

nevýznamná) a u kterých by v případě problémů bylo řešením spíše zahájení insolvenčního řízení 

a výplata náhrad vkladů z FPV.  

Těmito malými nesystémově významnými institucemi jsou v ČR např. i družstevní záložny, které se sice 

na celkových aktivech úvěrových institucí v ČR podílely k 31. 12. 2013 pouze 0,61 %, v absolutním 

vyjádření však pojištěné vklady družstevních záložen ke stejnému datu činily 26,5 mld. Kč, přičemž lze 

předpokládat, že většina těchto vkladů by byla v případě problémů celého sektoru družstevních záložen 

předmětem výplaty náhrad z vkladů. Takové náhrady by představovaly výrazný pokles disponibilních 

prostředků FPV. V současné době by je FPV ani ze svých prostředků pokrýt nemohl, neboť finanční 

rezervy FPV k 31. 7. 2014 dosahovaly částky 20,22 mld. Kč.51 Nedostatečný by v tomto případě byl 

i odhadovaný skutečný objem prostředků ve FPV v roce 2024 v hodnotě 20,4 mld. Kč při předpokladu 

nastavení cílové výše prostředků na úrovni rovné či nižší 0,8 % objemu krytých vkladů.  

Pokud by se do problému dostala některá z bank, stačily by prostředky FPV odpovídající cílové výši 

na úrovni 0,8 % průměrného objemu krytých vkladů z roku 2012 na výplatu náhrad vkladů v roce 2013 

u 2 malých bank (z celkového počtu 6 malých bank) a 4 středních bank (z celkového počtu 8 středních 

bank).52 

                                                           

48  ECB: Structural Indicators for the EU Banking Sector online, Frankfurt am Main: European Central Bank, 31. 7. 2014. 
49  ECB: Structural Indicators for the EU Banking Sector online, Frankfurt am Main: European Central Bank, 31. 7. 2014. 
50  Herfindahlův index (HI) je počítán jako součet druhé mocniny tržního podílu jednotlivých úvěrových institucí v ČR podle 

celkových aktiv a může nabývat hodnot od 0 do 10 000. Na nekoncentrovaném trhu dosahuje HI hodnot do 1 000 včetně, 
na mírně koncentrovaném trhu hodnot 1 001 – 1 800, na vysoce koncentrovaném trhu hodnot 1 801 – 9 999 
a na monopolním trhu hodnoty 10 000. 

51  Tento objem rezerv již zahrnuje výplatu klientů zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva ve výši 11,9 mld. Kč, což 

představuje 99 % z celkového nároku. Neobsahuje však výplatu vkladů klientů družstevní záložny WPB Capital, která probíhá 
od 14. 10. 2014. Klientům záložny WPB Capital mají být vyplaceny náhrady vkladů ve výši 2,79 mld. Kč. 

52  Za malé banky jsou považovány banky s bilanční sumou pod 50 mld. Kč, za střední banky poté banky s bilanční sumou 
50 až 250 mld. Kč.  
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Tabulka 29: Herfindahlův index pro úvěrové instituce (hodnoty od 0 do 10 000) a podíl aktiv 5 největších 

úvěrových institucí na celkových aktivech sektoru (v %) v jednotlivých státech EU 

 
Zdroj: ECB, Structural Indicators for the EU Banking Sector  

Jak pohled přes Herfindahlův index, tak koncentraci aktiv největších úvěrových institucí dokládá, že ČR 

není ani ve srovnání s ostatními státy EU zemí, která by mohla díky vysoké koncentraci trhu předpokládat 

v případě problémů některé z úvěrových institucí spíše realizaci opatření k řešení krize místo výplat 

náhrad z FPV. Podmínku v čl. 10 odst. 6 písmene b) tedy nelze v současné době považovat za splněnou 

a řádně zdůvodnitelnou, pokud by ČR chtěla využít snížení cílové výše prostředků FPV. 

Vzhledem k nesplnění podmínek pro snížení cílové výše prostředků FPV není nutné dále vyhodnocovat 

dopady jednotlivých variant. Obecně by snížení cílové výše prostředků negativně dopadalo na stabilitu 

finančního trhu a vnímání trhu jeho účastníky mj. z důvodu vyššího rizika nedostatku prostředků ve FPV 

na výplaty náhrad, které je spojeno s potenciálním vyšším jednorázovým zatížením úvěrových institucí 

z titulu odvodu mimořádných příspěvků a v konečném důsledku až s možným čerpáním ze státního 

rozpočtu v případě, že mimořádné příspěvky nebudou dostatečné nebo okamžitě dostupné. V souvislosti 

s tím, že ke snížení cílové výše prostředků je třeba obdržet souhlas Komise, bylo by třeba také 

při vyhodnocení vzít v úvahu, že jednání s Komisí by mohlo představovat vzhledem k předpokládané 

časové náročností samotného procesu dodatečnou administrativní zátěž a finanční náklady. Obecně by 

tedy i za předpokladu splnění regulatorních podmínek snížení cílové výše prostředků FPV až k hranici 

0,5 % objemu krytých vkladů nebylo považováno za vhodné této diskrece využít.  

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu A. 

AUI: Předmětná diskrece není s vysokou mírou jistoty aplikovatelná v České republice. 
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ČBA: Nemá zdůvodnění pro snížení cílové úrovně. 

ČNB: I kdyby podmínky pro využití této diskrece byly naplněny, což v ČR není, není důvodné žádat EK 

o specifické zacházení. Přestože významné postavení v sektoru úvěrových institucí mají tři bankovní 

skupiny, tak existují družstevní záložny, střední, malé banky a státem ovládané banky; nelze tudíž hovořit 

o vysoce koncentrovaném bankovním sektoru, pokud jde o objemy aktiv. 

FPV: S ohledem na vývoj na českém finančním trhu (zejména v sektoru družstevních záložen) by snížení 

úrovně cílové výše bez zavedení odpovídajících institutů typu státní garance mohlo ohrozit schopnost FPV 

vyplatit náhrady vkladů, vzhledem k nedostatečným finančním rezervám a možnostem získání 

dodatečných zdrojů v krátkém časovém období, což by mohlo mít vliv na stabilitu na finančním trhu. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k tomu, že ČR zcela zřetelně nesplňuje podmínku v čl. 10 odst. 6 písmene b), jejíž plnění je 

nutné k využití snížení cílové výše prostředků ve FPV, nebylo již přikročeno k vyhodnocení dopadů 

jednotlivých variantních řešení, neboť diskrece nemůže být v současné době využita.  

K implementaci se navrhuje varianta A – ponechání cílové výše na úrovni 0,8 % celkových krytých 

vkladů. 
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Čl. 10 odst. 8 – Stanovení lhůty pro odvod mimořádných příspěvků 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Pokud disponibilní finanční prostředky systému pojištění vkladů nepostačují k vyplacení vkladatelů 

v případě, že se vklady stanou nedisponibilními, uhradí členové systému mimořádné příspěvky 

nepřevyšující 0,5 % jejich pojištěných vkladů za kalendářní rok. Systém pojištění vkladů může 

za výjimečných okolností a se souhlasem příslušného orgánu požadovat vyšší příspěvky. 

Příslušný orgán může úvěrovou instituci zcela nebo zčásti dočasně osvobodit od placení mimořádných ex-

post příspěvků systémům pojištění vkladů, pokud by tyto příspěvky ohrozily její likviditu nebo solventnost. 

Toto dočasné osvobození lze udělit nejvýše na dobu šesti měsíců, avšak může být na žádost úvěrové 

instituce obnoveno. Příspěvky uvedené v tomto odstavci musí být uhrazeny, jakmile tato platba již likviditu 

ani solventnost úvěrové instituce neohrožuje. 

Uvedené ustanovení dává úvěrovým institucím povinnost odvést mimořádné příspěvky do systému 

pojištění vkladů, pokud nebudou aktuálně dostupné prostředky systému pojištění vkladů stačit 

k vyplacení náhrad vkladatelům. Ustanovení však blíže nespecifikuje lhůtu pro úhradu těchto 

mimořádných příspěvků - to znamená, že členský stát si tuto lhůtu může stanovit v souladu s délkou lhůty 

pro provedení výplaty náhrad (čl. 8 odst. 1 a 2) a zajištěním příslušných mechanismů alternativního 

financování, které umožní získat krátkodobě financování k uspokojení pohledávek (čl. 10 odst. 9). 

Při rozhodování je tedy nutné nejprve analyzovat celý proces financování systému pojištění vkladů 

a následnou výplatu náhrad.  

Financování systému pojištění vkladů je možné z těchto zdrojů:  

1) Pravidelné příspěvky úvěrových institucí do systému pojištění vkladů;  

2) Mimořádné příspěvky úvěrových institucí, které nepřevýší 0,5 % objemu krytých vkladů 

za kalendářní rok; 

3) Alternativní financování: 

 získání zdrojů z finančního trhu - např. emise dluhopisů, přijaté úvěry atd.; 

 získání prostředků od členského státu, resp. pomoc ze státního rozpočtu; 

 půjčka od jiného (zahraničního) systému pojištění vkladů. 

Výplata náhrad a mimořádné příspěvky: 

Pokud nastane situace, kdy systém pojištění vkladů nebude mít dostatek prostředků na výplatu náhrad 

vkladů, uhradí úvěrové instituce mimořádné příspěvky. Ty by neměly převyšovat 0,5 % objemu krytých 

vkladů za kalendářní rok.53 Směrnice ale neukládá, do kdy musí být mimořádné příspěvky vybrány.  

Z tohoto pohledu je nutné vzít v úvahu: 

 dobu potřebnou pro zjištění potřeby doplnění prostředků FPV mimořádnými příspěvky 

pro zajištění výplaty náhrad; 

                                                           

53  Výši mimořádných příspěvků bude určovat ČNB jako příslušný orgán, který může dočasně pozastavit povinnost zaplatit část 
či celou výši mimořádného příspěvku, pokud by to ohrozilo likviditu nebo solventnost dané úvěrové instituce. 
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 dobu potřebnou pro orgán dohledu (ČNB), ve které musí dojít k předání žádosti mezi FPV 

a orgánem dohledu o stanovení mimořádných příspěvků pro úvěrové instituce, zhodnocení 

a posouzení orgánu dohledu o výši mimořádného příspěvku, který by neohrozil likviditu 

a solventnost úvěrových institucí a samotné sdělení výše jednotlivých mimořádných příspěvků 

orgánem dohledu jednotlivým úvěrovým institucím; 

 dobu potřebnou pro úvěrovou instituci k zajištění dostatečných zdrojů k pokrytí stanoveného 

mimořádného příspěvku a zaslání prostředků systému pojištění vkladů. 

Zároveň je nutné vnímat mimořádné příspěvky v kontextu celé směrnice a související regulace. Dle 

úvodního ustanovení směrnice (recitál) č. 27 by náklady na financování systémů pojištění vkladů měly 

nést v zásadě samotné úvěrové instituce. Směrnice DGSD v čl. 10 odst. 9 předpokládá ze strany členského 

státu zajištění mechanismů alternativního financování, které systému pojištění vkladů umožní získat 

krátkodobě financování k uspokojení pohledávek vůči němu uplatněných, ale není explicitně uvedeno, že 

mechanismus alternativního financování lze použít až po uplatnění mechanismu mimořádných příspěvků. 

Z čl. 12 odst. 1 písm. b) směrnice DGSD je však zcela zřejmé, že alternativní financování v podobě půjčky 

od zahraničního systému pojištění vkladů lze využít až poté, kdy systém pojištění vkladů využil 

mimořádných příspěvků. V rámci směrnice BRRD, která rovněž předpokládá použití mimořádných 

příspěvků i mechanismů alternativního financování, je nutné vždy v případě nedostatku dostupných 

finančních prostředků k pokrytí ztrát, nákladů nebo jiných výdajů vzniklých v souvislosti s užitím 

mechanismů financování k řešení krize nejprve vybrat od úvěrových institucí a OCP mimořádné příspěvky 

dle čl. 104 BRRD. Teprve až pokud prostředky vybrané na základě mimořádných příspěvků nejsou ihned 

k dispozici nebo nejsou dostatečné, lze přistoupit k alternativním formám financování dle čl. 104 BRRD 

(půjčky nebo jiné formy podpory od finančních institucí nebo jiných třetích stran). Vzhledem 

k paralelnímu projednávání návrhů znění směrnic BRRD a DGSD a v mnoha ohledech podobným 

parametrům financování v obou směrnicích, lze dovodit, že podobná souslednost použití zdrojů 

financování, jaká je obsažena v BRRD, byla zamýšlena i v případě DGSD, jen nebyla z důvodu urychleného 

dokončení konečného znění směrnice DGSD do této směrnice implementována v totožném (explicitním) 

znění. Tuto interpretaci podporuje také fakt, že mimořádné příspěvky jsou vybírány paralelně s příspěvky 

řádnými. Směrnice DGSD tedy evidentně zavádí mimořádný příspěvek jako další zdroj financování, který 

má být k dispozici dříve, než nejbližší řádný roční příspěvek. I přes neexistenci lhůty pro výběr 

mimořádného příspěvku je tedy evidentní, že cílem mimořádného příspěvku je pokrytí nedostatku 

prostředků potřebných k výplatám náhrad (viz text boxu výše), nikoli nové postupné naplňování systému 

pojištění vkladů (k tomu slouží pravidelné roční příspěvky). 

Z výše uvedených důvodů jsou analyzovány varianty, které se svými parametry stanovení lhůty snaží 

zajistit dostatečné zdroje pro systém pojištění vkladů pro výplatu náhrad vkladů v co nejkratší, resp. 

poměrně krátké době. Při stanovení variant je zároveň nutné zohlednit skutečnost, že od 1. 6. 2016 bude 

lhůta pro výplaty náhrad zkrácena na 7 pracovních dní od rozhodného dne ze současných 20 pracovních 

dní. 

Alternativně jsou možné následující varianty: 

A) Zavedení lhůty mimořádného příspěvku tak, aby měl systém pojištění vkladů prostředky včas 

pro výplatu náhrad (tj. do 7 pracovních dní od rozhodného dne) 

B) Nastavení delší lhůty s nutným zajištěním krátkodobého alternativního financování 
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2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Zavedení lhůty mimořádného příspěvku tak, aby měl systém pojištění vkladů prostředky 

včas pro výplatu náhrad (tj. do 7 pracovních dní od rozhodného dne)54 

Tato varianta počítá s výběrem mimořádného příspěvku tak, aby měl systém pojištění vkladů prostředky 

včas pro výplatu náhrad vkladů do 7 pracovních dní od rozhodného dne. Dle konzultací je FPV schopen 

výši výplaty náhrad předběžně identifikovat již v okamžiku rozhodného dne. Následující (pracovní) den by 

se v případě nedostatečné výše prostředků mohl obrátit na orgán dohledu, který bude stanovovat výše 

jednotlivých mimořádných příspěvků. Aby měl systém pojištění vkladů dostatek prostředků pro zahájení 

výplaty náhrad již 7. pracovní den od rozhodného dne, musel by orgán dohledu rozhodnout o výši 

mimořádného příspěvku, sdělit tuto skutečnost úvěrovým institucím, tyto úvěrové instituce získat 

peněžní prostředky a zaslat je systému pojištění vkladů v celkové lhůtě 4 pracovních dní (tj. 5. pracovní 

den od rozhodného dne).55 Tuto variantu ilustruje následující schéma, kde je zobrazena doba 

4 pracovních dnů společně pro ČNB i úvěrové instituce s tím, že je předpokládáno, že v průběhu této doby 

by ČNB informovala úvěrové instituce o výši mimořádného příspěvku. 

Schéma 7: Časová osa zachycující okamžik od rozhodného dne do výplaty náhrad vkladů – Varianta A 
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Varianta B: Nastavení delší lhůty s nutným zajištěním krátkodobého alternativního financování 

V této variantě by již den získání mimořádného příspěvku nekorespondoval s maximální lhůtou výplaty 

náhrad v délce 7 pracovních dní od rozhodného dne. Systém pojištění vkladů by tak musel krátkodobě 

                                                           

54  Tato varianta se nejvíce blíží transpozici DGSD v Německu, kde byla stanovena splatnost mimořádných příspěvků datem 
uveřejnění mimořádného příspěvku. 

55  V případě, že by systém pojištění vkladů měl účet u vyplácející úvěrové instituce (dle schématu ve vyplácející bance), mohly 
by úvěrové instituce zaslat mimořádný příspěvek přímo na tento účet a systém pojištění vkladů by jen v rámci jedné instituce 
přesunul prostředky na účet, ze kterého by došlo k výplatě. Převod mezi účty vedenými u jedné úvěrové instituce je prováděn 
tentýž pracovní den, nedošlo by tedy k další časové prodlevě. 
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získat peněžní zdroje pomocí alternativního financování. Tato varianta by orgánu dohledu poskytla více 

času pro procesní zpracování a analýzu možných dopadů stanovení mimořádných příspěvků úvěrovým 

institucím z hlediska likvidity a solventnosti (což vychází z konzultace s ČNB) a úvěrovým institucím by 

také poskytla delší čas pro získání potřebné likvidity pro odvod mimořádného příspěvku 

(např. na bankovním trhu či od ČNB).  

Dle konzultací s jednotlivými subjekty byly identifikovány minimální lhůty, ve kterých jsou tyto instituce 

schopny své povinnosti naplnit. ČNB identifikovala nutnost 5 pracovních dní od okamžiku sdělení 

nedostatku prostředků ve FPV, úvěrové instituce pak 3 pracovní dny od doručení sdělení o výši 

mimořádného příspěvku. 

V rámci této varianty je možné stanovit následující pod-varianty: 

B.1) Nastavení lhůty 3 pracovních dní od doručení sdělení o výši mimořádného příspěvku úvěrové 

instituci 

B.2) Nastavení lhůty 15 pracovních dní od doručení sdělení o výši mimořádného příspěvku 

úvěrové instituci 

U pod-varianty B.1 by úvěrové instituce měly ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení sdělení zaslat 

systému pojištění vkladů mimořádné příspěvky ve stanovené výši. Tato lhůta by znamenala, že by úvěrová 

instituce měla reálně 3 pracovní dny na zajištění dostatečného množství prostředků. Na druhé straně by 

systém pojištění vkladů získal dodatečné prostředky v relativně krátké době (v nejkratším možném 

termínu 10 pracovních dní od rozhodného dne56). Prostředky plynoucí z mimořádných příspěvků by tedy 

nebyly k dispozici od prvního dne výplaty náhrad, ale o cca 3 dny později. Doba, kterou by bylo nutné 

překlenout z jiného zdroje, by tedy byla menší než jeden pracovní týden. Tuto variantu ilustruje 

následující schéma. Zde je třeba upozornit, že časový průběh vychází z předpokladu, že ČNB provede 

veškeré kroky na své straně během 5 pracovních dní. Tento předpoklad však nemusí být v  praxi splněn, 

neboť doba potřebná pro realizaci všech kroků na straně ČNB bude záviset na okolnostech, zejména 

aktuální situaci jednotlivých úvěrových institucí (likvidita, solventnosti) i situaci na finančním trhu jako 

takovém. 

                                                           

56  Za předpokladu, že do 1 pracovního dne od rozhodného dne se FPV obrátí na ČNB, která by do 5 pracovních dní stanovila výši 
mimořádného příspěvku a obeznámila by úvěrové instituce. Ty by musely uhradit mimořádný příspěvek do 3 pracovních dní. 
Pokud by systém pojištění vkladů měl účet u vyplácející úvěrové instituce, mohly by úvěrové instituce zaslat mimořádný 
příspěvek přímo vyplácející úvěrové instituci a systém pojištění vkladů by jen v rámci jedné instituce přesunul prostředky 
na účet, ze kterého by docházelo k výplatě. 
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Schéma 8: Časová osa zachycující okamžik od rozhodného dne do výplaty náhrad – Varianta B.1 
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Schéma 9: Časová osa zachycující okamžik od rozhodného dne do výplaty náhrad – Varianta B.2 
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Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Stanovení mimořádných příspěvků bude znamenat ve všech variantách zatížení úvěrových institucí. 

Předmětem tohoto srovnání je však pouze stanovení lhůty, ve které úvěrové instituce zašlou tento 

mimořádný příspěvek systému pojištění vkladů.  

Modelový dopad mimořádných příspěvků ve výši 0,5 % pojištěných vkladů u jednotlivých úvěrových 

institucí je zobrazen v následující tabulce spolu s pokladní hotovostí, hotovostí u centrálních bank 

a ostatními vklady, které jsou splatné na požádání a tvoří část tzv. rychle likvidních aktiv úvěrové instituce.  

Tabulka 30: Průměrná výše maximálních mimořádných příspěvků a průměrná výše části rychle likvidních aktiv 
u jednotlivých úvěrových institucí  

Úvěrová instituce 

Průměrná výše 
maximálního 

mimořádného 
příspěvku 

Průměrná výše části 
rychle likvidních 

aktiv 
Podíl 

Velká banka 1 290 mil. Kč    115 790 mil. Kč 1,1% 

Střední banka 120 mil. Kč     17 130 mil. Kč 0,7% 

Malá banka 90 mil. Kč     3 090 mil. Kč 2,9% 

Stavební spořitelna 390 mil. Kč     2 140 mil. Kč 18,2% 

Družstevní záložna 10 mil. Kč     470 mil. Kč 2,1% 

Pozn.: Průměrná výše mimořádných příspěvků za jednotlivé sektory byla vypočtena na datech z konce roku 2013 
a odpovídají teoretické maximální výši 0,5 % z krytých vkladů. Průměrné výše příspěvků nezohledňují rizikový profil 
institucí. Agregátně by v roce 2014 činil za celý sektor úvěrových institucí objem mimořádných příspěvků 
8 730 mil. Kč. 

Z tabulky je zřejmé, že průměrná výše mimořádného příspěvku pro úvěrovou instituci ze sektoru velkých 

bank by mohla činit 1 290 mil. Kč, což by představovalo 1,1 % části průměrných rychle likvidních aktiv 

úvěrové instituce. Největší podíl tohoto průměrného mimořádného příspěvku na složce rychle likvidních 

aktiv by byl v sektoru stavebních spořitelen. Obecně tedy lze shrnout, že pro banky a družstevní záložny 

by nemělo získání prostředků pro odvod mimořádného příspěvku představovat zásadní problém 

v podobě čerpání rychle likvidních aktiv, s výjimkou stavebních spořitelen. 

Varianta A počítá s tím, že by orgán dohledu měl stanovit výši mimořádného příspěvku, úvěrové instituce 

by měly získat peněžní prostředky a následně odvést mimořádné příspěvky během celkem 4 pracovních 

dní tak, aby systém pojištění vkladů mohl zajistit výplatu náhrad do 7 pracovních dní od rozhodného dne. 

Oproti tomu pod-varianta B.1 by tuto lhůtu pro úvěrové instituce a ČNB prodloužila na celkem 

8 pracovních dní (5 pracovních dní pro ČNB + 3 pracovní dny pro úvěrové instituce od doručení sdělení 

o mimořádném příspěvku) a pod-varianta B.2 na 20 pracovních dní (5 pracovních dní pro ČNB 

a 15 pracovních dní pro úvěrové instituce od doručení sdělení o mimořádném příspěvku).  

Pro úvěrové instituce by se s delší dobou pro získání prostředků snižovaly související procesní 

a administrativní náklady, kdy v případě varianta A by nebylo prakticky možné během 1-2 pracovních dní 

obdržet sdělení o výši mimořádných příspěvků, zajistit dostatečné prostředky pro úhradu a zaslat 

mimořádné příspěvky systému pojištění vkladů. Na rozdíl od varianty A, by u pod-variant B1 a B2 

nekorespondovala doba zaslání mimořádného příspěvku s termínem výplaty náhrad. Systém pojištění 
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vkladů by si v případě pod-variant B.1 a B.2 musel zajistit alternativní financování (například pomoc 

ze státního rozpočtu), což by si vyžádalo dodatečné náklady. Z hlediska systému pojištění vkladů je zde 

pádný argument pro zkrácení lhůty na minimální úroveň, který v konzultacích uvedl FPV, kdy v praxi bývá 

často až 80 % objemu pohledávek z vkladů vyplaceno první týden výplat náhrad. Nicméně rychlost získání 

mimořádných příspěvků od úvěrových institucí významně ovlivňuje doba potřebná pro orgán dohledu ke 

stanovení mimořádného příspěvku a k analýze solventnosti a likvidity úvěrových institucí, které by  měly 

uhradit mimořádný příspěvek. Ta je předpokládána v délce 5 pracovních dní, v praxi však může vyžadovat 

delší trvání, zejména pokud by vyhodnocení dopadů odvodu mimořádného příspěvku na likviditu 

a solventnost úvěrových institucí vyžadovalo podrobnější vyhodnocení. Z toho důvodu se jeví se jako 

nevhodné stanovovat ČNB konkrétní lhůtu pro provedení příslušných kroků. Realizaci časového scénáře 

uvedeného u varianty A tedy nelze garantovat, nicméně varianta A znamená učinění všech kroků k tomu, 

aby byl daný časový scénář možný, tedy aby bylo možné (byť za předpokladu nevzniku průtahů na straně 

ČNB) zajistit prostředky z mimořádných příspěvků před zahájením výplaty náhrad. 

V rámci varianty B je nutné překlenout dobu do obdržení mimořádných příspěvků za použití 

krátkodobého alternativního financování. Jako jistá forma zajištění případného úvěru poskytnutého FPV 

(může se jednat o úvěr poskytnutý jednou bankou či o syndikovaný úvěr, na kterém by participovala větší 

část bankovního sektoru) či emitovaných dluhopisů by mohly sloužit v budoucnosti obdržené prostředky 

z mimořádných příspěvků, jejichž odvod v maximálním možném ročním objemu (0,5 % objemu krytých 

vkladů) DGSD přímo nařizuje v případě nedostatku disponibilních zdrojů systému pojištění vkladů 

(poskytovatel úvěru či jiné formy alternativního financování by tedy mohl vzít tuto pohledávku FPV, která 

mu vzniká ze zákona, jako formu garance, že FPV bude solventní). V případě nesolventnosti středně velké 

úvěrové instituce ovšem může nastat situace, kdy ani maximální objem mimořádných příspěvků nebude 

dostačovat k pokrytí výplaty náhrad vkladů. Pokud by takováto situace nastala, bylo by třeba ve všech 

uvažovaných variantách přistoupit k formám alternativního financování v rámci trhu, které však mohou 

být za takových okolností obtížně realizovatelné. V takovém případě by mohl FPV na základě diskrečního 

rozhodnutí vlády obdržet dotaci či návratnou finanční výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu. 

Obdržení prostředků touto formou však není ze zákona povinné a nemusí tedy k němu být vždy 

automaticky přistoupeno (zákon tedy nezná tzv. explicitní garanci či explicitní pomoc státu; existence 

takové explicitně zakotvené pomoci státu není předkladateli známa ani v právních řádech jiných ČS).57 

V případě nedostatku prostředků FPV na výplatu náhrad vkladů však může být splněna podmínka 

veřejného zájmu v rámci čl. 32 odst. 1 písm. c BRRD k zahájení opatření k řešení krize, neboť podmínka 

veřejného zájmu je splněna, pokud je dle čl. 32 odst. 5 BRRD opatření k řešení krize nezbytné pro 

dosažení jednoho nebo více účelů řešení krize stanovených v čl. 31 BRRD odst. 2, mezi které patří 

mj. i ochrana veřejných prostředků a ochrana vkladatelů. Orgán příslušný k řešení krize by tedy v případě 

značného nedostatku prostředků ve FPV mohl realizovat příslušná opatření k řešení krize, která by mohla 

eliminovat potřebu výplaty náhrad vkladů ze systému pojištění vkladů. Obdobně, jako v případě 

poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu (diskrece vlády), se i zde jedná pouze o možnost (zde diskrece 

orgánu příslušného k řešení krize). 

                                                           

57  Důvody možného neposkytnutí dotace či návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu jsou zmíněny v kapitole 2.2 – 
Ustanovení již implementovaná v českém právním řádu v rámci čl. 10 odst. 9 – Mechanismy alternativního financování.   
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Tabulka 31: Dopady uvažovaných variant řešení  

Dopady A B.1 B.2 

Zajištění prostředků pro výplaty náhrad v zákonem stanovené lhůtě 
(FPV) 

+ - -- 

Časová náročnost získání zdrojů pro mimořádné příspěvky (UI) 58 -- - - 

Lhůta potřebná pro analýzu a stanovení mimořádných příspěvků 
(ČNB) 

- + + 

Potřeba alternativního financování (FPV, stát) + - -- 

Riziko nevyplacení výše náhrad v zákonné lhůtě z důvodu 
nedostatečných prostředků ve fondu (stát, FPV, vkladatelé) 

+ - -- 

 

Konzultace: 

FPV: Fond je povinen zahájit výplatu náhrad vkladů do 7 pracovních dní od rozhodného dne. V praxi bývá 

často až 80 % objemu pohledávek z vkladů vyplaceno první týden vyplácení náhrad. Fond tedy musí 

obdržet mimořádné příspěvky do termínu pro zahájení výplaty náhrad. Pokud by zákon stanovil delší 

lhůtu pro splatnost mimořádných příspěvků, musel by se Fond pokusit zabezpečit uvedený výpadek 

alternativním financováním, což by bylo v rozporu s principem posloupnosti zdrojů financování 

navrhovaným Ministerstvem financí v návrhu novely zákona o bankách (§ 41i), dle kterého se Fond může 

pokusit obstarat peněžní prostředky na trhu až v případě nedostačujícího objemu vybraných řádných 

a mimořádných příspěvků a když neuspěje ani na trhu, teprve poté se může žádat o poskytnutí dotace 

či návratné finanční výpomoci. Především však na poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci 

ze státního rozpočtu není právní nárok (pro tyto účely není možné využít ani případný krátkodobý úvěr 

od ČNB, neboť ten musí být zajištěn aktivy Fondu a řeší tedy jiný případ). Za této situace by Fondu nezbylo 

nic jiného, než pokusit se dopředu smluvně (u bank) zajistit možnost krátkodobého překlenovacího 

financování pro danou situaci, včetně závazku bank financování v krátké době poskytnout (bez ohledu 

na to, jestli by financování probíhalo formou úvěru nebo emise dluhopisů). Náklady na udržování 

takového překlenovacího financování (v rozsahu objemu mimořádných příspěvků, tj. 8,73 mld. Kč) by, 

s ohledem na předcházející průzkum trhu provedený Fondem, mohly činit až 35 mil. Kč ročně, 

což představuje celkové roční provozní náklady Fondu (zároveň je nutno vzít v úvahu i nemalé zřizovací 

náklady takového financování). Navíc není jisté, zda by bylo možné takový objem prostředků smluvně 

zajistit, a zda by skutečně k poskytnutí takového financování došlo v případech významnějších poruch 

na trhu (běžné výluky z povinnosti poskytnout úvěrové financování). Varianty, ve kterých se bankám 

(na úkor zákonné povinnosti Fondu zahájit výplaty náhrad vkladů v zákonném termínu 7 pracovních dní) 

poskytuje odklad splatnosti mimořádných příspěvků na pozdější dobu a které tím nutí Fond 

(při nedostatku státní či jakékoli jiné garance) hledat alternativní financování opět u bank a platit 

za udržování této (navíc nejisté) možnosti vysokou provizi, jsou dle názoru Fondu zcela nesystémové 

a výrazně dražší. Banky mají mnohem snazší a levnější přístup k likvidním prostředkům než Fond (včetně 

obchodů s ČNB).  

                                                           

58  Bez vlivu možnosti alternativního financování. 
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Je však třeba zároveň uvést, že předpoklad, že Fond se výši potřebných mimořádných prostředků dozví 

až třetí den po rozhodném dni, není zcela správný. Jak z pravidelného testování dat vedených úvěrovými 

institucemi, tak z dat poskytovaných těmito institucemi ČNB, bude Fond již v rozhodný den znát objem 

potřebných prostředků nad rámec prostředků již nashromážděných a bude schopen stanovit výši 

mimořádných příspěvků. Data předaná dotčenou bankou (likvidátorem či případně insolvenčním 

správcem) nebudou mít na tento výpočet významnější vliv. Navíc bude muset uvedený výpočet zohlednit 

i odhad předpokládané výše zvýšených náhrad a výnos ze zlikvidňování majetku, neboť tyto částky 

nebudou v dané době známy. Fond tedy bude zřejmě schopen stanovit výši mimořádných příspěvků 

dříve, než až třetí den po rozhodném dni. Aby však mohla být zachována zákonná lhůta pro zahájení 

výplaty náhrad vkladů bez potřeby alternativního financování, neměla by být lhůta pro splatnost 

mimořádných příspěvků delší než pět pracovních dní od doručení sdělení o výši příspěvku.                            

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem ke skutečnosti, že orgán dohledu musí mít dostatečný prostor pro procesní zpracování 

oznámení mimořádného příspěvku a provedení vyhodnocení dopadů na likviditu a solventnost 

jednotlivých úvěrových institucí, není ve variantě A zaručeno zajištění prostředků pro výplatu náhrad již 

od 7. pracovního dne od tzv. rozhodného dne. Současně varianta A představuje nejvyšší nároky na 

zajištění prostředků na mimořádné příspěvky na straně úvěrové instituce. S ohledem na výše uvedené 

a současně ve snaze zkrátit proces získání prostředků z mimořádných příspěvků se navrhuje nastavit 

lhůtu pro zaslání mimořádného příspěvku v délce 3 pracovních dní ode dne doručení sdělení o výši 

mimořádného příspěvku úvěrové instituci s nutným zajištěním krátkodobého alternativního financování 

– varianta B.1. 
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Čl. 11 odst. 3 – Použití prostředků FPV na alternativní opatření 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou systému pojištění vkladů povolit, aby disponibilní finanční prostředky použil 

na alternativní opatření v zájmu zabránění selhání úvěrové instituce, jsou-li splněny tyto podmínky:  

a) orgán příslušný k řešení krize nepřijal žádné opatření k řešení krize podle článku 32 směrnice 

2014/59/EU;  

b) systém pojištění vkladů má nastaveny vhodné systémy a postupy pro výběr a provádění alternativních 

opatření a sledování souvisejících rizik;  

c) náklady těchto opatření nejsou vyšší než náklady na naplnění zákonného nebo smluvního mandátu 

příslušného systému pojištění vkladů;  

d) uplatnění alternativních opatření ze strany systému pojištění vkladů je spojeno s uložením podmínek 

podpořené úvěrové instituci, které zahrnují přinejmenším právo systému pojištění vkladů provádět 

důkladnější sledování rizik a výraznější právo provádět ověřování;  

e) uplatnění alternativních opatření ze strany systému pojištění vkladů je spojeno se závazky podpořené 

úvěrové instituce k zajištění přístupu k pojištěným vkladům;  

f) příslušný orgán potvrdil, že schopnost přidružených úvěrových institucí uhradit mimořádné příspěvky 

v souladu odstavcem 5 tohoto článku je zajištěna.  

Opatření a podmínky uložené úvěrové instituci konzultuje systém pojištění vkladů s orgánem příslušným 

k řešení krize a příslušným orgánem. 

Dle tohoto ustanovení je dána členskému státu možnost použít disponibilní finanční prostředky FPV 

na opatření, která zabrání selhání úvěrové instituce při splnění několika podmínek (nebylo přijato 

opatření k řešení krize, existují systémy pro výběr a provádění alternativních opatření, je rozumně 

nákladné, existuje možnost uložení podmínek a důkladného sledování dané instituce, je možné vyžadovat 

závazky k zajištění přístupu k pojištěným vkladům, lze zajistit mimořádné příspěvky). Tato alternativní 

opatření by měla být uplatňována přímo ze strany FPV po konzultaci s orgánem příslušným k řešení krize 

a orgánem dohledu.  

Cílem alternativních opatření by mělo být především zabránění úpadku úvěrové instituce a s tím spojené 

výplaty náhrad vkladů. Směrnice přímo nespecifikuje povahu alternativních opatření, ovšem úvodní 

ustanovení směrnice (recitál) č. 16 objasňuje, že taková opatření by „měla být přijímána v jasně 

vymezeném rámci a v každém případě by měla dodržovat pravidla státní podpory.“ Zde je třeba mít 

na paměti, že jakékoli použití prostředků FPV vyjma výplaty náhrad je považováno za státní podporu, jejíž 

poskytnutí podléhá mj. předchozímu souhlasu Komise. 

S čl. 11 odst. 3 se pojí čl. 11 odst. 5, který stanovuje, že v případě použití prostředků na financování 

alternativních opatření musí úvěrové instituce přispívající do systému pojištění vkladů uhradit mimořádné 

příspěvky, pokud vyvstane potřeba vyplatit vkladatele a disponibilní finanční prostředky systému pojištění 

vkladů jsou nižší než dvě třetiny cílové výše, anebo klesne výše disponibilních finančních prostředků 

pod 25 % cílové výše. 
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V dané otázce byly identifikovány dvě varianty řešení:   

A) Nepovolit použití disponibilních finančních prostředků na alternativní opatření (současný stav) 

B) Povolit použití disponibilních finančních prostředků na alternativní opatření 

Varianta A představuje nevyužití diskrece v čl. 11 odst. 3, varianta B předpokládá využití tohoto 

diskrečního ustanovení.  

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

V této části jsou nejprve specifikována opatření, která by bylo možné považovat z hlediska směrnice DGSD 

za alternativní. Některá opatření, která by bylo možné považovat za alternativní, však již může na základě 

zákona o bankách provádět orgán dohledu či je bude moci po implementaci BRRD59 do národní legislativy 

provádět orgán příslušný k řešení krizí (v ČR jde o ČNB). Poté jsou popsány aspekty jednotlivých 

variantních řešení a následně vyhodnoceny jejich dopady. 

Jako alternativní opatření by mohla být chápána opatření k nápravě ukládaná ČNB dle § 26 ZoB60 a také 

opatření k předejití krizí podle čl. 2 odst. 1 č. 101 BRRD. Opatřeními k předejití krizí dle BRRD se rozumí 

výkon pravomoci k přímému odstranění nedostatků nebo překážek bránících možnosti ozdravení podle 

čl. 6 odst. 6 BRRD, výkon pravomoci řešit nebo odstraňovat překážky způsobilosti k řešení krize podle 

čl. 17 nebo 18 BRRD, použití opatření včasného zásahu podle čl. 27 BRRD, jmenování dočasného správce 

podle čl. 29 BRRD nebo výkon pravomoci k odpisu nebo konverzi podle čl. 59 BRRD. Všechna tato 

opatření splňují podmínku v čl. 11 odst. 3 písm. a), neboť se nejedná o opatření k řešení krize dle 

čl. 32 BRRD, ale opatření, která mají případně řešení krize předcházet. Výčet opatření včasného zásahu 

v čl. 27 BRRD nelze považovat za taxativní, neboť je členskému státu dovoleno poskytnout orgánu 

dohledu pravomoc vykonávat i jiná opatření než směrnicí explicitně uvedená. V rámci transpozice BRRD 

nebyla ovšem shledána nutnost vyjmenovaná opatření rozšiřovat. 

Výše uvedená opatření, která vyplývají ze ZoB nebo implementace BRRD, jsou svěřena orgánu dohledu 

či orgánu příslušnému k řešení krizí. Za alternativní opatření, která by bylo možné svěřit FPV, lze však 

považovat i taková, která v současnosti nejsou závazně upravena rámcem evropského nebo českého 

práva. Mezi taková opatření by mohlo být zařazeno např. poskytování záruk (použití prostředků FPV 

by spočívalo v plnění v případě realizace záruky), úvěrů či dočasné likvidity (např. formou repo linky). Tato 

opatření jsou však podmíněna např. poskytnutím kolaterálu, placením úroků od podpořené úvěrové 

instituce, podílem na podpořené úvěrové instituci nebo přinejmenším právem FPV provádět důkladnější 

sledování rizik a výraznějším právem provádět ověřování dle podmínky v čl. 11 odst. 3 písm. d). 

                                                           

59  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy 
a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. 

60  ČNB může úvěrové instituce např. uložit, aby udržovala kapitál nad minimální úrovní požadavků na kapitál, uplatňovala 
specifické zásady a postupy pro tvorbu opravných položek k aktivům a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků, 
snížila rizika spojená s jejími činnostmi, produkty nebo systémy, omezila rozdělení zisku a pohyblivou složku odměn určitých 
osob, dodržela zvláštní požadavky na likviditu nebo dodatečně předložila výkazy.  
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Varianta A: Nepovolit použití disponibilních finančních prostředků na alternativní opatření 

Ve variantě A by použití prostředků systému pojištění vkladů na financování alternativních opatření 

prováděných FPV nebylo možné využít. FPV by tedy nebyla nově poskytnuta pravomoc provádět opatření.  

Varianta B: Povolit použití disponibilních finančních prostředků na alternativní opatření 

Varianta B předpokládá využití diskrece a tedy umožnění použití prostředků systému pojištění vkladů 

na financování alternativních opatření při splnění podmínek v čl. 11 odst. 3. V tomto případě by musela 

být v národním právu přesně definována tato opatření a vymezeny podmínky jejich použití. 

Porovnání jednotlivých variant 

Umožnění realizace alternativních opatření ze strany FPV a povolení použití dostupných prostředků 

na financování těchto opatření přináší dodatečné implementační náklady spojené s nastavením vhodných 

systémů a postupů pro výběr a provádění alternativních opatření a sledování souvisejících rizik, a to nejen 

na straně regulátora, ale zejména na straně FPV, protože FPV není v současné době na takovouto činnost 

personálně ani procesně vybaven a navíc postrádá v této oblasti zkušenosti.  

Jednou z podmínek použití disponibilních prostředků na alternativní opatření je potvrzení orgánu 

dohledu, že je zajištěna schopnost přidružených úvěrových institucí uhradit mimořádné příspěvky 

v souladu s čl. 11 odst. 5. Úvěrové instituce by musely poskytnout FPV prostředky, které použil 

na alternativní opatření, pokud vyvstane potřeba vyplatit vkladatele a disponibilní finanční prostředky 

FPV by byly nižší než dvě třetiny cílové výše, anebo klesne výše disponibilních finančních prostředků 

pod 25 % cílové výše. Použití prostředků na alternativní opatření také může způsobit, že prostředky 

ve FPV klesnou pod cílovou výši, čímž se aktivuje povinnost bank odvádět příspěvky za účelem dosažení 

výše cílové úrovně podle čl. 10 odst. 2. Výdaj FPV na alternativní opatření se tak okamžitě může negativně 

projevit v potenciálně vyšším příspěvku úvěrových institucí. 

V případě používání prostředků FPV na financování alternativních opatření rovněž hrozí vyšší riziko 

nedostatku prostředků ve FPV na výplatu náhrad vkladů či financování opatření k řešení krize dle 

čl. 11 odst. 2 a z toho plynoucí negativní důsledky pro úvěrové instituce (vyšší riziko jednorázového 

zatížení při odvodu mimořádných příspěvků), samotný FPV (v případě nutnosti pokrýt dočasný nedostatek 

prostředků ze zdrojů na trhu, tedy za určitou cenu), potažmo státní rozpočet (vyšší riziko použití veřejných 

prostředků).  

V současné době již jsou v rámci ZoB definována opatření ukládaná ČNB, která mají předcházet úpadku 

úvěrových institucí, a v rámci transpozice směrnice BRRD budou do národního práva doplněna další 

opatření k předejití krize, která mají předcházet opatřením k řešení krizí. Český právní řád tedy je, resp. 

po transpozici směrnice BRRD bude vybaven uceleným souborem alternativních opatření k prevenci 

úpadku úvěrových institucí. Z tohoto důvodu může vymezení nových pravomocí FPV z hlediska provádění 

alternativních opatření komplikovat budoucí fungování celého systému opatření, která zavádí BRRD 

a jejichž cílem je rovněž zabránit selhání úvěrové instituce. I přes snahu alternativní opatření uplatňovaná 

ze strany FPV přesně vymezit by se mohla snižovat transparentnost z hlediska rozdělení kompetencí mezi 

několik orgánů provádějících tato velmi podobná opatření. 
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Tabulka 32: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 11 odst. 3 – Použití prostředků FPV 
na alternativní opatření 

Dopady A B 

Implementační náklady spojené s nastavením vhodných systémů a 
postupů pro výběr a provádění alternativních opatření a sledování 
souvisejících rizik (stát, FPV) 

0 -- 

Riziko, že úvěrové instituce budou muset poskytnout FPV prostředky, 
které byly použity na alternativní opatření 

0 -- 

Aktivace odvodu příspěvků úvěrových institucí, pokud použitím 
prostředků na alternativní opatření dojde k poklesu prostředků pod 
cílovou výši 

0 -- 

Riziko nedostatku prostředků ve FPV a z toho plynoucí důsledky pro 
úvěrové instituce, FPV, potažmo státní rozpočet (UI, FPV, stát) 

0 -- 

Legislativně-technické komplikace a možné zdvojování legislativních 
úprav při zavádění podobných opatření, která budou již vymezena v 
souvislosti s implementací opatření obsažených v BRRD 

0 - 

 

Konzultace: 

ADZ: Navrhuje variantu A. 

AUI: Využití předmětné diskrece nepovažuje AUI za žádoucí, neboť by nezpochybnitelně vedla k přímé 

duplicitě agend, které jsou primárně řešeny v rámci transpozice BRRD. Tato nadbytečná duplicita 

by jednoznačně vyžadovala koncepční modifikaci legislativní úpravy FPV, přičemž implementace těchto 

zásadních změn by vynutilo jak významné počáteční, tak následné průběžné náklady FPV. 

ČBA: Výčet alternativního použití prostředků FPV by neměl zahrnovat možnost použít prostředky FPV 

podle článku 109 BRRD. Resoluční autorita by měla mít možnost determinovat objem MREL s ohledem 

na možnost využití prostředků FPV – viz článek 45 BRRD 6 e) resp. Zákon o ozdravných postupech a řešení 

krize na FT § 124 (1) e). Podle článku 109 BRRD by použití prostředků FPV nemělo převýšit výši ztráty, 

která by nastala za normálního insolvenčního řízení. Výši použití a vliv na výši požadované výše MREL 

by měla stanovit resoluční autorita a využití nebo nevyužití této diskrece by ji nemělo ovlivnit.  

Pozn. MF: Podmínky použití prostředků FPV při provedení opatření k řešení krize určuje čl. 109 směrnice BRRD. 

Nevyužití této diskrece takové použití prostředků nijak neomezuje, neboť alternativní opatření dle čl. 11 odst. 3 

nemohou být uplatňována, pokud jsou splněny podmínky pro zahájení opatření k řešení krize. 

ČNB: Nepřipuštění alternativního použití prostředků FPV je důvodné, neboť tento posiluje důvěru 

systému a jakékoliv kombinování jeho úkolů s jinými cíli může oslabit jeho roli a zkomplikovat systém 

vyplácení náhrad v případě, kdy vyvstane potřeba. 

FPV: FPV navrhuje zvolit variantu A, tj. nepovolit použití disponibilních finančních prostředků 

na alternativní opatření. Na zavedení příslušných mechanismů umožňujících realizovat alternativní 

opatření (včetně projektování těchto opatření, kontroly jejich plnění, apod.) není současný FPV 

dimenzován a zavedení těchto mechanismů by si vyžádalo značné náklady, jakož i zásadní legislativní 

úpravy z pohledu pravomocí FPV. 
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3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k tomu, že již v současné době jsou v rámci ZoB definována opatření ukládaná ČNB, která mají 

předcházet úpadku úvěrových institucí, a v rámci transpozice BRRD budou do národního práva doplněna 

opatření k předejití krize, která mají předcházet opatřením k řešení krizí, přičemž se tato opatření mohou 

vztahovat na všechny úvěrové instituce, nebylo shledáno potřebným zavádět další opatření se shodným 

účelem, která by uplatňoval přímo FPV. Navíc poskytnutí pravomoci FPV ukládat alternativní opatření 

by bylo nákladné v souvislosti se splněním podmínky, aby systém pojištění vkladů měl nastaveny vhodné 

systémy a postupy pro výběr a provádění alternativních opatření a sledování souvisejících rizik. 

Nezanedbatelným faktorem by byly i případné implementační náklady v případě využití předmětné 

diskrece a pro úvěrové instituce riziko spojené s doplněním prostředků použitých na alternativní opatření, 

ať již v podobě jednorázového příspěvku dle čl. 11 odst. 5, nebo prostřednictvím řádných příspěvků, 

pokud by použitím prostředků na alternativní opatření došlo k poklesu prostředků pod cílovou výši. 

K implementaci se navrhuje varianta A – Nepovolit použití disponibilních finančních prostředků 

na alternativní opatření. 
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Čl. 11 odst. 6 – Použití prostředků FPV na financování opatření zajišťující přístup vkladatelů 

k pojištěným vkladům 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou rozhodnout, že disponibilní finanční prostředky lze také použít na financování 

opatření, jež mají vkladatelům zajistit přístup k pojištěným vkladům včetně převodu aktiv a závazků 

a převodu vkladového portfolia, v rámci vnitrostátního úpadkového řízení, pokud náklady systému 

pojištění vkladů nepřesáhnou čistou výši náhrad pro pojištěné vkladatele v dotčené úvěrové instituci. 

Dle tohoto ustanovení je dána členskému státu možnost povolit použití disponibilních finančních 

prostředků na financování opatření, jež vkladatelům zajistí v rámci vnitrostátního úpadkového řízení 

přístup k pojištěným vkladům (např. převod aktiv a závazků, převod vkladového portfolia). Zároveň však 

musí být splněna podmínka, že náklady systému pojištění vkladů nepřesáhnou čistou výši náhrad 

pro pojištěné vkladatele v dotčené úvěrové instituci.  

Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci – nepovolit použití prostředků FPV na financování opatření, jež mají vkladatelům 

zajistit přístup k pojištěným vkladům (současný stav) 

B) Využít diskreci – povolit použití prostředků FPV na financování opatření, jež mají vkladatelům 

zajistit přístup k pojištěným vkladům 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nepovolit použití prostředků FPV na financování opatření, jež mají vkladatelům zajistit 

přístup k pojištěným vkladům 

Varianta A předpokládá zachování současného stavu, kdy pokud úvěrová instituce vstoupí do likvidace, 

je úkolem likvidátora zjistit její majetkový stav, tj. sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis 

jmění, které předkládá ČNB. Během likvidace nejsou aplikována žádná opatření na zajištění přístupu 

vkladatelů ke svým vkladům do výše výplaty náhrad z FPV. 

Pokud FPV obdrží oznámení ČNB o neschopnosti úvěrové instituce dostát závazkům vůči oprávněným 

osobám, ihned požádá jmenovaného likvidátora této úvěrové instituce o předání podkladů k provedení 

výplaty náhrad vkladů, kterou bude muset s účinností od 1. 6. 2016 zahájit do 7 pracovních dní. V případě, 

že je instituce schopna dostát svým závazkům, vyplatí vklady svým klientům z vlastních prostředků 

bez nutnosti zapojení výplat FPV. 

Varianta B: Povolit použití prostředků FPV na financování opatření, jež mají vkladatelům zajistit přístup 

k pojištěným vkladům 

Ve variantě B by v případě vstupu úvěrové instituce do likvidace mohlo být při zjištění neschopnosti 

instituce dostát svým smluvním závazkům vůči vkladatelům provedeno v rámci insolvenčního řízení 

opatření, jež by např. prostřednictvím prodeje či převodu aktiv a závazků včetně vkladového portfolia 

na jinou instituci zajistilo vkladatelům přístup k jejich vkladům, přestože by se úvěrová instituce nacházela 

v insolvenčním řízení. Při neschopnosti úvěrové instituce dostát svým závazkům by tedy automaticky 

nemuselo být ihned počítáno s následným provedením výplaty náhrad vkladů, ale FPV by mohl pouze 
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např. poskytnout instituci, na kterou bylo převedeno vkladové portfolio, určitý objem prostředků, který 

by dorovnával případný rozdíl mezi hodnotou převedených aktiv a krytých vkladů. Tyto poskytnuté 

prostředky by poté nárokoval na instituci v insolvenčním řízení. 

Je však nutné vzít v úvahu, že na základě existujícího práva představuje zahájení insolvenčního řízení 

okamžik, kdy je splněna podmínka podle čl. 2 odst. 8 písm. b), na jejímž základě je FPV uložena povinnost 

zahájit výplatu náhrad vkladů do 20 pracovních dní, resp. s účinností od 1. 6. 2016 do 7 pracovních dní. 

K použití prostředků FPV pro zajištění alternativních opatření by proto muselo od 1. 6. 2016 dojít v rámci 

7 dní, jinak FPV zahájí vyplácení náhrad a alternativní opatření již nebude možné provést (nebo jejich 

provedení bude možné pouze vůči těm vkladatelům, kteří si ještě svůj nárok na náhradu vkladu 

neuplatnili). Riziko provedení převodu vkladového portfolia nebo jiného podobného opatření tedy 

spočívá v případném časovém prodlení uskutečnění takového opatření, kdy by muselo být 

i přes plánované opatření přistoupeno k výplatě náhrad vkladů. 

Jak by mohl probíhat převod vkladového portfolia, lze ilustrovat na modelovém příkladu úvěrové 

instituce, která se stane nesolventní (viz box 1). 

Box 2: Modelový příklad opatření dle čl. 11 odst. 6 

Aktiva úvěrové instituce tvoří státní dluhopisy v hodnotě 100 a úvěry (pohledávky) v hodnotě 200 
jednotek. Pasivní strana bilance je poté tvořena vlastním kapitálem a závazky s největším 
zastoupením krytých vkladů (při předpokladu, že se jedná o vklady s okamžitou splatností) 
v hodnotě 300 jednotek. 
 

Aktiva     Pasiva 

Státní dluhopisy  100 Kapitál (CET1) 20 

Pohledávky 200 Dluhopisy 50 

  

Vklady nad výši krytí 80 

  
Kryté vklady 150 

Ʃ 300 Ʃ 300 
 
Předpokládejme modelový krizový scénář, že dojde k odpisu celé hodnoty pohledávek instituce, 
což se projeví v hospodářském výsledku instituce jako ztráta ve výši 200 jednotek. 
  

Aktiva     Pasiva 

Státní dluhopisy 100 Kapitál (CET1) 20 

Pohledávky 200 Ztráta -200 

Oprávky -200 Dluhopisy 50 

  

Vklady nad výši krytí 80 

  
Kryté vklady 150 

Ʃ 100 Ʃ 100 
 
Jelikož je prohlášena banka za neschopnou dostát svým závazkům, měla by do 7 pracovních dní 
(od 1. 6. 2016) následovat výplata náhrad vkladů z FPV v hodnotě 150 jednotek.  
 
K výplatě však nemusí nakonec dojít, neboť je rozhodnuto o provedení opatření, které 
do 7 pracovních dní zajistí přístup vkladatelů k jejich vkladům na základě převodu aktiv a závazků 
na jinou úvěrovou instituci (obdoba převodu aktiv a závazků na tzv. překlenovací instituci v případě 
řešení krize dle BRRD), kterou by mohla být buď komerční instituce, nebo případně překlenovací 
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Ve variantě B by muselo být určeno, kdo by opatření zajišťující vkladatelům přístup k jejich vkladům 

prováděl a musela by být v národním právu rovněž tato opatření přesně definována a vymezeny 

podmínky jejich použití. Tato opatření by také musela pravděpodobně splňovat pravidla poskytování 

veřejné podpory přijaté Komisí a v neposlední řadě by musela být provedena velmi rychle, aby nakonec 

nemuselo být i přes rozhodnutí o provedení opatření přistoupeno k vyplacení náhrad vkladů. 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Umožnění převodu aktiv a závazků či jiného podobného opatření, které zajistí vkladatelům přístup k jejich 

vkladům, přestože se instituce stala nesolventní, by snižovalo riziko nedostatku finančních prostředků 

ve FPV, neboť je možné předpokládat, že financování opatření zajišťujícího přístup k vkladům může být 

z hlediska nutnosti okamžitého poskytnutí prostředků z FPV méně nákladné, než samotná výplata náhrad 

vkladů. Takové opatření by tedy bylo vhodné aplikovat především v situacích, kdy by prostředky ve FPV 

nedostačovaly k provedení výplaty náhrad a musel by být tedy zaveden mimořádný ex-post příspěvek 

placený přispívajícími institucemi dle čl. 10 odst. 8. Pokud by ani tyto mimořádné příspěvky nepokryly 

instituce, která by byla ve vlastnictví státu. Dojde k převodu aktiv ve formě státních dluhopisů 
v hodnotě 100 jednotek a celého objemu krytých vkladů, které se začlení do bilance přijímající 
banky. Ovšem aby tento převod mohl být uskutečněn, je třeba, aby FPV ze svých prostředků poskytl 
50 jednotek na dorovnání hodnoty aktiv na hodnotu krytých vkladů. Jedná se tak o výrazně nižší 
částku, než jakou by musel FPV vyplácet v podobě náhrad vkladů (150 jednotek). 
 

Aktiva     Pasiva 

Státní dluhopisy  100 Kryté vklady 150 

Příspěvek FPV 50 
  Ʃ 150 Ʃ 150 

 
Aktiva a závazky, které nebyly přeneseny, zůstávají v nesolventní úvěrové instituci, která vstoupila 
do insolvenčního řízení. Podle čl. 11 odst. 6 však musí být zajištěno, že náklady systému pojištění 
vkladů nepřesáhnou čistou výši náhrad pro pojištěné vkladatele v dotčené úvěrové instituci. Z toho 
důvodu se do insolvenčního řízení přihlašuje jako věřitel instituce i FPV s pohledávkou ve výši 
50 jednotek.  

Protože pohledávka FPV by byla v rámci úpadkového řízení uspokojována přednostně, je zajištěno, 
že i pokud by došlo ke zvýšení hodnoty aktiv, bude náklad FPV v případě nezměněné hodnoty 
státních dluhopisů vždy stejný jako v případě, kdy by FPV provedl výplatu náhrad vkladů a nárokoval 
v insolvenčním řízení pohledávku ve výši 150 jednotek. 

Aktiva     Pasiva 

Pohledávky 200 Kapitál (CET1) 20 

Oprávky -200 Ztráta -200 

  
Dluhopisy 50 

  Vklady nad výši krytí  

  
80 

  
Závazek vůči FPV 50 

Ʃ 0 Ʃ 0 
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chybějící část prostředků, bylo by nutné prostředky doplnit prostřednictvím odpovídajících mechanismů 

alternativního financování včetně případného úvěru od zahraničních systému pojištění vkladů, dotací 

nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu. 

Z hlediska nákladovosti provedení opatření zajišťujících vkladatelům přístup k jejich vkladům je třeba 

na jedné straně vzít v úvahu náklady spojené s nastavením vhodného systému a postupu uplatňování 

těchto opatření a na druhé straně úsporu nákladů, které by bylo nutné vynaložit, pokud by došlo 

k výplatě náhrad vkladů (např. náklady spojené s výplatou dočasně vysokých zůstatků dle čl. 6 odst. 2). 

Implementace systému a postupů k provedení opatření je však potřebná pro samotnou budoucí možnost 

provést taková opatření. Naopak k vyšším nákladům spojených s výplatou náhrad dochází až v případě 

skutečného nastání výplaty. 

Opatření, která by zajišťovala přístup vkladatelů k jejich vkladům v rámci insolvenčního řízení úvěrové 

instituce, národní legislativa v současné době nevymezuje. Nicméně, po implementaci BRRD bude moci 

orgán příslušný k řešení krize provádět v rámci řešení krize opatření (zejména převod aktiv a závazků 

na kupujícího či překlenovací instituci), jejichž účelem by mj. mohlo být i zajištění přístupu vkladatelů 

k jejich krytým vkladům. Chránit vkladatele, na které se vztahuje směrnice DGSD, je totiž i jedním z účelů 

řešení krize dle čl. 31 odst. 2 BRRD. Z tohoto důvodu mají systémy pojištění vkladů v některých případech 

dle čl. 109 BRRD dokonce povinnost podílet se i na financování řešení krize.61  

Ne ve všech případech selhání institucí však musí být vždy splněny podmínky k podniknutí opatření 

k řešení krize dle čl. 32 odst. 1 BRRD. První podmínkou je, že instituce je v selhání nebo že je její selhání 

pravděpodobné a zároveň mu nelze zabránit jinými alternativními opatřeními včetně opatření k předejití 

krizí podle čl. 2 odst. 1 č. 101 BRRD.62 Tato podmínka by měla být ve všech případech, kdy by hrozilo 

u instituce, že nedostojí svým závazkům vůči vkladatelům, což je podmínka zahájení výplaty náhrad, 

splněna. Druhou nutnou podmínkou zahájení opatření k řešení krize je dle čl. 32 odst. 1 to, že opatření 

jsou nezbytná ve veřejném zájmu, čímž je myšleno to, že tato opatření jsou nezbytná pro dosažení 

jednoho nebo více účelů řešení krize stanovených v čl. 3163, jsou ve vztahu k uvedeným účelům přiměřená 

                                                           

61  BRRD v čl. 109 odst. 1 stanovuje povinné použití finančních prostředků ze systému pojištění vkladů v případě přijetí opatření 
k řešení krize za předpokladu, že je tímto opatřením zajištěno, že vkladatelé budou mít i nadále přístup ke svým vkladům. 
V takovém případě se systém pojištění vkladů, k němuž instituce v režimu řešení krize náleží, podílí na opatření k řešení krize 
částkou: 
a) odpovídající výši krytých vkladů, která by byla odepsána za účelem absorbování ztrát instituce v souladu 

s čl. 46 odst. 1 písm. a), pokud by byly kryté vklady zahrnuty do závazků použitelných pro účely odpisu nebo konverze 
závazků (bail-in) a odepsány ve stejném rozsahu jako závazky za věřiteli se stejnou úrovní priority podle vnitrostátního 
práva, jímž se řídí běžné insolvenční řízení; nebo, 

b) odpovídající výši ztrát, které by utrpěli pojištění vkladatelé při použití jednoho či více nástrojů k řešení krize jiných, 
než je odpis a konverze závazků (bail-in), kdyby utrpěli ztráty úměrné ztrátám, které postihly věřitele se stejnou úrovní 
priority podle vnitrostátního práva, jímž se řídí běžné insolvenční řízení. 

62  Opatřeními k předejití krizí dle BRRD se rozumí výkon pravomoci k přímému odstranění nedostatků nebo překážek bránících 
možnosti ozdravení podle čl. 6 odst. 6 BRRD, výkon pravomoci řešit nebo odstraňovat překážky způsobilosti k řešení krize 
podle čl. 17 nebo 18 BRRD, použití opatření včasného zásahu podle čl. 27 BRRD, jmenování dočasného správce podle 
čl. 29 BRRD nebo výkon pravomoci k odpisu nebo konverzi podle čl. 59 BRRD. Všechna tato opatření splňují podmínku 
v čl. 11 odst. 3 písm. a), neboť se nejedná o opatření k řešení krize dle čl. 32 BRRD, ale opatření, která mají případně řešení 
krize předcházet. 

63  Dle čl. 31 BRRD jsou účely řešení krize: 
a) zajistit kontinuitu zásadních funkcí;  
b) zabránit významným nepříznivým důsledkům pro finanční systém, zejména zabráněním šíření krize, včetně v rámci tržní 

infrastruktury, a udržením tržní disciplíny;  
c) chránit veřejné finanční prostředky tím, že se minimalizuje spoléhání se na mimořádnou veřejnou finanční podporu;  
d) chránit vkladatele, na které se vztahuje směrnice 2014/49/EU, a investory, na které se vztahuje směrnice 97/9/ES;  
e) chránit finanční prostředky a aktiva klientů.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7ANV)



MF ČR, Odbor Finanční trhy I    

 

134 

a likvidací instituce v běžném úpadkovém řízení by uvedených účelů řešení krize ve stejné míře dosaženo 

nebylo. 

Vzhledem k tomu, že mezi účely řešení krize stanovené v čl. 31 patří ochrana veřejných prostředků 

a ochrana vkladatelů, byla by i podmínka veřejného zájmu v situaci, kdy by FPV nedisponoval 

dostatečnými prostředky pro výplatu náhrad (což lze považovat za případ, kdy bylo nejvhodnější provést 

opatření zajišťující přístup k vkladům), pravděpodobně splněna. To by znamenalo, že orgán příslušný 

k řešení krize by v případě značného nedostatku prostředků ve FPV mohl realizovat převod aktiv 

a závazků včetně vkladového portfolia buď na komerční úvěrovou instituci, která by o to projevila zájem 

nebo na překlenovací instituci. FPV by se mohl za splnění podmínek v čl. 109 BRRD na financování daného 

opatření finančně podílet, každopádně však nižší částkou než by musel vynaložit při výplatě náhrad 

vkladů. Navíc by mohly být v závislosti na způsobu provedení opatření k řešení krize případně použity 

i prostředky z Fondu pro řešení krizí. 

Pokud by měla být opatření umožňující vkladatelům přístup ke krytým vkladům v rámci insolvenčního 

řízení v nějaké podobě implementována, bylo by nutné jasně vymezit v legislativě podmínky, za jakých 

mohou být tato opatření přijata, včetně určení, který orgán by o těchto opatření rozhodoval, a nesl by tak 

zároveň implementační náklady spojené se zavedením těchto opatření. Rovněž by bylo vhodné zavést 

překlenovací instituci vlastněnou státem, na kterou by mohlo být případně vkladové portfolio 

s potřebnou flexibilitou a rychlostí (od 1. 6. 2016 do 7 pracovních dní) převedeno. V této souvislosti by 

mohlo být využito tzv. banky zvláštního určení uvedené v § 16 ZoB, jejíž použití by však muselo být 

výrazně legislativně zpřesněno a musel by být vyjasněn praktický postup takového převodu včetně určení, 

jaká již existující instituce by k tomuto účelu mohla být vhodná, anebo zda bylo nutné instituci s tímto 

účelem nově zřídit. 

Tabulka 33: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 11 odst. 6 – Použití prostředků FPV 

na financování opatření zajišťující přístup vkladatelů k pojištěným vkladům 

Dopady A B 

Náklady spojené s nastavením vhodného systému a postupu provádění 
opatření zajišťujících vkladatelům přístup k jejich vkladům (FPV) 

0 - 

Náklady řešení situace (FPV)  0 + 

Riziko nedostatku prostředků ve FPV a z toho plynoucí důsledky pro 
úvěrové instituce, FPV, potažmo státní rozpočet (UI, FPV, stát) 

0 + 

Možné zdvojování legislativních úprav podobných opatření v souvislosti 
s implementací opatření obsažených v BRRD  

0 - 

 

Konzultace: 

ADZ: Navrhuje variantu A. 

AUI: využití předmětné diskrece AUI nepovažuje za žádoucí, a to z důvodů analogických k důvodům 

uvedeným v předcházejícím vyjádření k diskreci čl. 11 odst. 3. 

ČBA: Navrhuje diskreci nevyužít. 
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ČNB: Podobně jako v případě alternativních opatření, i v tomto případě není žádoucí rozmělňovat funkci 

FPV jako poskytovatele náhrad pojištěných vkladů, a rozšiřovat jeho úkoly i v jiných oblastech, a tím 

i nabírat další rizika.  

FPV: Navrhuje zvolit variantu A, tj. nepovolit použití prostředků FPV na financování opatření, jež mají 

vkladatelům zajistit přístup k pojištěným vkladům. Na zavedení příslušných mechanismů umožňujících 

realizovat tato opatření (včetně projektování těchto opatření, kontroly jejich plnění apod.) není současný 

FPV dimenzován a zavedení těchto mechanismů by si vyžádalo značné náklady. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k tomu, že již v rámci transpozice BRRD budou do národního práva doplněna opatření, která 

by při nedostatku prostředků ve FPV zajistila vkladatelům přístup k jejich krytým vkladům v případě 

nesolventnosti úvěrové instituce, nebylo shledáno potřebným zavádět tato opatření se shodným účelem, 

která by mohla být uplatňována v situacích, kdy však nelze považovat tato opatření za vyloženě nutná 

a do značné míry přínosná. Navíc zavedení vhodného systému a postupů umožňujících realizaci těchto 

opatření by si vyžádalo ze strany FPV značné náklady.  

K implementaci se navrhuje varianta A – nepovolit použití prostředků FPV na financování opatření, 

jež mají vkladatelům zajistit přístup k pojištěným vkladům. 
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Čl. 12 odst. 1 – Půjčky jiným systémům 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou systémům pojištění vkladů povolit, aby dobrovolně poskytly půjčky jiným systémům 

pojištění vkladů v Unii, pokud jsou splněny tyto podmínky:  

a) systém přijímající půjčku není z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků uvedených 

v článku 10 schopen splnit své závazky podle čl. 9 odst. 1;  

b) systém přijímající půjčku využil mimořádných příspěvků podle čl. 10 odst. 8;  

c) systém přijímající půjčku se právně zaváže, že vypůjčené prostředky budou použity k úhradě pohledávek 

podle čl. 9 odst. 1;  

d) systém přijímající půjčku v daném okamžiku není vázán povinností splatit půjčku jiným systémům 

pojištění vkladů podle tohoto článku;  

e) systém přijímající půjčku uvede částku požadovaných prostředků;  

f) celková výše půjčky nepřekročí 0,5 % pojištěných vkladů systému přijímajícího půjčku;  

g) systém přijímající půjčku neprodleně informuje Evropský orgán pro bankovnictví a sdělí důvody, proč 

jsou podmínky uvedené v tomto odstavci splněny, a výši požadovaných prostředků.  

Dle tohoto ustanovení je dána členskému státu možnost poskytnout půjčky jiným systémům pojištění 

vkladů v EU při splnění několika podmínek. V ČR by pravomoc poskytnout zahraničnímu systému pojištění 

vkladů úvěr za účelem výplaty náhrad vkladů měl FPV. Protože by však možnost půjčovat finanční 

prostředky jiným garančním systémům mohla významným způsobem ovlivnit důvěryhodnost v domácí 

garanční systém a v konečném důsledku i v celý finanční trh a dále by mohla vést i k budoucí potřebě 

poskytnout FPV dotaci či návratnou finanční výpomoc, je nezbytné, aby k rozhodnutí o půjčce jinému 

systému pojištění vkladů byl vyžadován souhlas MF (obdobný postup byl zvolen při implementaci 

směrnice BRRD, kde v souladu s čl. 106 odst. 2 dává souhlas s půjčkami jiným mechanismům financování). 

O žádosti by FPV a MF byly povinny rozhodnout v přiměřeném čase vzhledem k naléhavosti žádosti. 

Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci – nepovolit půjčky jiným systémům (současný stav) 

B) Využít diskreci – povolit půjčky jiným systémům 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nevyužít diskreci – tj. nepůjčovat jiným systémům 

V případě užití této varianty by se jednalo o tzv. uzavřený systém, kde FPV by se mohl spoléhat na vlastní 

zdroje popř. zdroje získané za komerční sazby na finančních trzích. Fakticky tato varianta navazuje 

na současný stav. 

Varianta B: Využít diskreci – tj. povolit půjčky jiným garančním systémům 

Při použití této varianty by došlo k otevření domácího systému o možnost půjčování volných zdrojů jiným 

národním systémům pojištění vkladů. FPV by byl jednak oprávněn navrhovat poskytnutí půjčky jiným 

garančním systémům a naopak jako potencionální půjčovatel by zároveň zvyšoval pravděpodobnost 
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vstřícnějšího přístupu při schvalování vlastní půjčky od jiných garančních systémů. Schvalování navržených 

půjček FPV by bylo podmíněno souhlasem MF. 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Varianta B by pro domácí garanční systém znamenala kromě rozšíření investičních možností i nový zdroj 

financování v případě náhlé nutnosti zápůjčky. Na základě participování by také mohlo dojít k navázání 

neformálních vztahů, ať už s vlivem na formální náležitosti půjček či obecně ochotu půjčit domácímu 

garančnímu systému. Zároveň by varianta B mohla představovat riziko v podobě nárazového finančního 

zatížení přispívajících institucí v případě snížení disponibilních prostředků FPV po vyplacení náhrad vkladů. 

Existuje určité riziko spjaté se systémy jiných členských států, které může být pro FPV vzhledem 

nedostatku historické zkušenosti obtížně kvantifikovatelné. Minimalizace tohoto rizika představuje účinné 

nastavení procesu schvalování zápůjček ostatním státům. 

Tabulka 34: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 12 odst. 1 – Půjčky jiným systémům 

Dopady A B 

Vyšší pravděpodobnost reciprocity půjčky a vstřícnost při jednáních se 
zahraničními systémy pojištění vkladů (FPV) 

0 + 

Rozšíření investičních příležitostí systému pojištění vkladů (FPV) 0 + 

Riziko nárazového finančního zatížení přispívajících institucí (FPV, UI) 0 - 

Rizikovost návratnosti zápůjček jiným garančním systémům (FPV) 0 - 

 

Konzultace: 

ADZ: Respektuje stanovisko FPV. Preferuje variantu B, neboť je s ní spojena možnost FPV využít nové 

zdroje. Důležitý bude současně mechanismus odsouhlasení, pokud by FPV měl záměr půjčku poskytnout. 

AUI: Za předpokladu jednoznačné dobrovolnosti a nezávislosti dotčených orgánů na mimoekonomických 

faktorech v rámci procesu rozhodování o poskytnutí půjčky a za podmínky obligatorního předchozího 

souhlasu Ministerstva financí s předmětnou půjčkou jinému garančnímu systému AUI podporuje využití 

této diskrece, tedy variantu B představovanou povolením půjček jiným garančním systémům. 

ČBA: Využití či nevyužití diskrece se týká primárně FPV. Nicméně uvádíme pár poznámek. Pravomoci 

a role dohledových a resolučních orgánů by měly působit více preventivním způsobem a tedy snížit 

pravděpodobnost defaultu důležitých institucí. Spoléhání na systémy pojištění vkladů a výpůjčky z FPV 

v jiných zemí jdou proti tomuto zamýšlenému trendu. Poskytnutá půjčka by nebyla rychle likvidním 

aktivem z pohledu poskytujícího systému a mohla by vést k nedostatku prostředků, pokud by následně 

nastala nutnost výplaty pojištěných vkladů z poskytujícího systému. (Systém přijímající půjčku může 

splatit půjčku až do 5 let.). Výpůjčky mezi FPV mohou přispět k rozšíření nákazy krize mezi členskými státy 

a v případě systematické krize mohou působit procyklicky. Alternativa využít diskrece by znamenala 

výhodu pouze v jistém rozšíření investičních možností FPV. Avšak zachování nízké rizikovosti by bylo 

obtížně hodnotitelné z důvodu neexistence tzv. kreditní historie systémů pojištění. Není omezen objem 
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vypůjčených prostředků z hlediska poskytujícího FPV (pouze přijímacího – do výše 0,5 % poj. vkladů 

přijímacího). 

ČNB: Vzhledem k tomu, že poskytnutí půjčky jinému systému není povinností, může jít, za předpokladu, 

že půjčka bude poskytnuta jen se souhlasem MF a při nastavení vhodných podmínek, o jednu z forem 

investování prostředků FPV, umožní také půjčku ve prospěch FPV v případě potřeby (reciprocita). 

Předchozí souhlas MF je žádoucí kvůli tomu, že stát by měl před poskytnutím půjčky vzít v potaz riziko 

potřebnosti prostředků pro případné výplaty náhrad. 

FPV: Souhlasí s variantou B, tj. povolit půjčky jiným garančním systém, pokud tak bude činěno 

na dobrovolné bázi a půjčky nebude možno vynucovat. Zároveň je nutné vyřešit kompetence v otázce 

souhlasu s poskytnutím či neposkytnutím půjčky. FPV souhlasí s tím, aby půjčku bylo možné poskytnout 

dle rozhodnutí FPV pouze se souhlasem Ministerstva financí, ale odmítnutí poskytnout půjčku by mělo 

být v pravomoci FPV. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Poskytnutí půjčky jiným garančním systémům a s tím související možné otevření doplňkového financování 

domácího garančního systému o další zdroj a zároveň rozšíření portfolia jeho investičních možností 

je považováno za mírně převažující pozitivum. Vzhledem ke skutečnosti, že o poskytnutí půjčky jinému 

garančnímu systému bude rozhodovat FPV (se souhlasem MF) a půjde o dohodu na bilaterární úrovni, 

navrhuje se uplatnit variantu B – povolit půjčky jiným garančním systémům. Možnost povolit půjčky 

jiným garančním systémům však neznamená, že půjčky budou vždy povolovány (zejména v případě 

jakýchkoliv negativních dopadů na domácí garanční systém). Mělo by tak být činěno na dobrovolné bázi 

a poskytnutí půjčky nebude možno vynucovat.  
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Čl. 13 odst. 1 pododst. 2 – Nižší příspěvky pro odvětví s nízkým rizikem 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou stanovit nižší příspěvky pro odvětví s nízkým rizikem regulovaná vnitrostátním 

právem. 

Dle tohoto ustanovení je dána členskému státu možnost stanovit nižší příspěvky pro část úvěrových 

institucí s nízkým rizikem. V současné době je v ČR stanovena nižší (poloviční) procentní sazba příspěvku 

pro stavební spořitelny (k 31. 12. 2014 jde o 5 ze 45 bank). 

Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci – nepovolit nižší příspěvky 

B) Využít diskreci – povolit nižší příspěvky 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nepovolit nižší příspěvky 

Ve variantě A by v zákoně nebyla explicitně uvedena skupina institucí, které by měly stanoveny nižší 

příspěvky. 

Varianta B: Povolit nižší příspěvky 

Ve variantě B se předpokládá, že by v zákoně byla přímo uvedena skupina institucí, kterým by bylo 

povoleno odvádět nižší příspěvky. Zároveň by musela být určitým způsobem relativně určena výše 

příspěvku těchto institucí (např. příspěvky by byly stanoveny na 50% úrovni výše příspěvků vypočtených 

standardním způsobem podle pokynů EBA). V rámci porovnání variant je za odvětví s nízkým rizikem 

považován pouze sektor stavebních spořitelen, kterým je v současné právní úpravě (§41c ZoB) umožněn 

vypočet příspěvku na základě nižší procentní sazby z pojištěných pohledávek z vkladů a jejichž činnost je 

upravena zákonem č. 96/1993 Sb. Za subjekty s nižším rizikem by případně mohly být považovány 

i např. banky, jejichž jediným akcionářem je Česká republika (Českomoravská záruční a rozvojová banka, 

Česká exportní banka). Těmto institucím však v současné době není umožněno platit příspěvky vypočtené 

dle nižší procentní sazby. 

Porovnání jednotlivých variant 

Výpočet příspěvku do systému pojištění vkladů je obecně založen na principu, že nejprve se určí objem 

prostředků, které je nutné daný rok vybrat s cílem dosáhnout toho, aby do 3. 7. 2024 byly v systému 

pojištění vkladů k dispozici prostředky, jejichž hodnota odpovídá stanovené cílové výši prostředků. Tento 

způsob výpočtu tedy implikuje, že pokud bude některým institucím výše jejich příspěvku snížena, musí 

dojít k navýšení příspěvků všech zbývajících institucí. 

Dle čl. 13 odst. 1 musí příspěvky do systému pojištění vkladů vycházet z výše krytých vkladů a z míry rizika, 

jež dotčená instituce podstupuje. Protože dosud nebyly zveřejněny pokyny EBA upřesňující metody 

výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů, není možné určit, zda nebudou specifické charakteristiky 

stavebních spořitelen dostatečně zohledněny již v samotné metodice stanovení podstupované míry rizika. 

Například z hlediska ukazatele podílu úvěrů v selhání (viz tabulka č. 35) bude stavebním spořitelnám velmi 
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pravděpodobně vyměřena nižší riziková váha a tedy nižší výše příspěvku oproti ostatním bankám. Rovněž 

omezení možnosti investování podle ustanovení § 9 zákona č. 96/1993 Sb. může být pravděpodobně 

v rámci rizikových indikátorů odpovídajícím způsobem zohledněno, aniž bylo nutné v zákoně explicitně 

uvádět, že stavebním spořitelnám se stanovuje platit nižší příspěvky. Naopak z hlediska hodnot ukazatele 

kapitálové přiměřenosti není zcela zřejmé, že by stavební spořitelny měly být považovány za méně 

rizikový sektor oproti komerčním bankám, a může být tedy vhodnější z tohoto pohledu posuzovat 

rizikovou váhu všech institucí shodným způsobem, což by činilo systém výpočtu spravedlivější a více 

transparentní. Pravomocí definovat dodatečné rizikové indikátory nad rámec stanovený v pokynech EBA 

bude pravděpodobně pověřen přímo systém pojištění vkladů. 

Dosavadní nevydání pokynů EBA k upřesnění metody výpočtu příspěvků brání také posouzení případné 

komplikovanosti stanovování výše příspěvků jednotlivých institucí za předpokladu, že by některým 

institucím byla zákonem explicitně vymezena nižší výše příspěvku, než by odpovídala výši jejich příspěvku 

určená standardním způsobem výpočtu. 

Tabulka 35: Vybrané rizikové ukazatele u stavebních spořitelen a ostatních skupin bank dle objemu aktiv  

Ukazatel  
(průměr z údajů ke konci roku v období 2008 – 2013) 

Stavební 
spořitelny 

Velké 
banky 

Střední 
banky 

Malé 
banky 

Podíl pohledávek se selháním na celkových 
pohledávkách (v %) 

2,05 4,85 6,87 6,32 

Kapitálový poměr T1 (v %) 13,96 12,92 17,32 13,52 

 

Konzultace: 

ADZ: Podporuje variantu A s tím, že spíše než sektorový pohled preferuje individuální přístup s využitím 

metodiky podle pokynů EBA.  

AUI: Výše příspěvků do systému pojištění vkladů by měla být primárně předmětem úpravy příslušného 

pokynu EBA, upřesňujícího metody výpočtu příspěvků při zohlednění rizikové váhy dotčeného subjektu. 

S ohledem na skutečnost, že předmětný pokyn EBA dosud nebyl zveřejněn a není tedy jednoznačně 

zřejmé, zda a jakým způsobem bude možné provést případné zohlednění nižší rizikovosti určitého typu 

institucí, AUI pouze předběžně doporučuje nevyužít předmětnou diskreci. 

ČBA: Doporučuje této diskrece využít alespoň ve stávajícím rozsahu, tj. pro stavební spořitelny zřízené 

a regulované podle zvláštního předpisu (zákon č. 96/1993 o stavebním spoření), jejichž hlavní činností je 

výběr primárních vkladů a poskytování úvěrů za specifických podmínek, by měly být příspěvky obecně 

nižší a pro družstevní záložny vyšší. Obecněji doporučujeme zvážit rozdělení subjektů na trhu podle míry 

rizika a schopnosti stability, vyplývající z jejich povahy a fungování a míry jejich regulace (např. odlišné 

nároky na kampeličky oproti bankám dle specifického zákona č. 87/1995 o spořitelních a úvěrních 

družstvech) do více pásem, kde by pro každou skupinu mohla být výše odvodu odvozována od odlišného 

základu (k tomu se pak samozřejmě přidá ještě vliv individuální rizikové váhy). Instituce toho typu, 

u kterého regulátor shledá vyšší riziko, by tak spadaly do základní kategorie, ostatní (přísněji regulované) 

instituce by byly zařazeny do skupin s nižšími příspěvky. Domníváme se, že taková míra rozdělení 

do kategorií (vedle individuálního přiřazení vah jednotlivým institucím v rámci skupiny) přispěje 

k jednoduššímu a transparentnějšímu určení výše příspěvků pro všechny instituce na trhu. 
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ČNB: Hledisko rizikovosti instituce je již zakomponováno ve vzorci pro stanovení ročních příspěvků. 

Vnášení dalších specifik do již tak složitého systému by ještě více zkomplikovalo nový způsob stanovování 

příspěvků. Mezi úvěrovými institucemi není jednoznačná nízkoriziková skupina. Na rizika stavebních 

spořitelen (dnes takto zvýhodněných) upozorňuje např. RIA MF k poslednímu návrhu novely zákona 

o stavebním spoření. 

FPV: Zaznamenává výrazné rozdíly v míře rizika u jednotlivých sektorů na finančním trhu v České 

republice. FPV navrhuje využít uvedené diskreční ustanovení s možností snížit výši příspěvků pro méně 

rizikový sektor stavebních spořitelen, který podle platné právní úpravy hradí poloviční příspěvky 

a přechod na nový systém bude pro tento sektor nákladnější (odlišení přitom nemusí být tak výrazné, jako 

dle platné právní úpravy). Druhou možností by bylo zohlednit sektorová rizika přímo ve vzorci pro výpočet 

rizikově vážených příspěvků (pokud to bude umožněno pokyny EBA), kde by bylo možno zohlednit nejen 

nižší, ale i vyšší sektorové riziko. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Protože dosud není známa finální metodika výpočtu příspěvků do systému pojištění vkladů, nelze 

jednoznačně posoudit, do jaké míry budou stavební spořitelny z hlediska výše příspěvku zvýhodněny již 

v samotném výpočtu příspěvku, zejména v rámci určení rizikové váhy. Vzhledem k tomu, že případné 

zohlednění nižší rizikovosti určitého typu institucí bude pravděpodobně moci provést samotný orgán, 

který bude pověřen stanovením výše příspěvku, není doporučeno v současné době v legislativě explicitně 

uvádět sektor s nízkým rizikem či typy institucí, pro které by měly být stanovovány nižší příspěvky.  

K implementaci se navrhuje varianta A: nevyužít diskreci – nepovolit nižší příspěvky s tím, že toto řešení 

může být po zveřejnění pokynů EBA ještě přehodnoceno a nižší příspěvek pro určitý typ institucí případně 

zaveden v rámci implementace těchto pokynů. 
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Čl. 13 odst. 1 pododst. 4 – Stejná riziková váha pro finanční skupinu 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou povolit, aby se na ústřední subjekt a všechny úvěrové instituce, které jsou trvale 

přidruženy k ústřednímu subjektu podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 , jako celek vztahovala 

riziková váha, která se určí pro ústřední subjekt a jeho přidružené instituce na konsolidovaném základě. 

Dle tohoto ustanovení je dána členskému státu možnost povolit ústřednímu subjektu a přidruženým 

úvěrovým institucím používat stejnou rizikovou váhu pro výpočet příspěvku. 

Podle čl. 10 odst. 1 CRR64 mohou příslušné orgány v souladu s vnitrostátním právem částečně nebo zcela 

upustit od uplatňování požadavků stanovených v části druhé až osmé CRR na jednu nebo více úvěrových 

institucí, které se nacházejí v témže členském státě a které jsou trvale přidruženy k ústřednímu subjektu, 

jenž nad nimi vykonává dohled a je usazen v témže členském státě, pokud jsou splněny tyto podmínky: 

 závazky ústředního subjektu a přidružených institucí jsou společné a nerozdílné nebo za závazky 

přidružených institucí plně ručí ústřední subjekt;  

 platební schopnost a likvidita ústředního subjektu a všech přidružených institucí jsou sledovány 

jako celek na základě konsolidovaných účetních závěrek těchto institucí;  

 vedoucí orgány ústředního subjektu jsou oprávněny vydávat pokyny vedoucím orgánům 

přidružených institucí.  

Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci – nepovolit stejnou rizikovou váhu 

B) Využít diskreci – povolit stejnou rizikovou váhu 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nepovolit stejnou rizikovou váhu 

Varianta A nepovoluje, aby se na úvěrové instituce působící v ČR, které je možné považovat za přidružené 

k ústřednímu subjektu působícímu v ČR, vztahovala riziková váha stanovená pro ústřední subjekt a jeho 

přidružené instituce na konsolidovaném základě. 

Varianta B: Povolit stejnou rizikovou váhu 

Ve variantě B by bylo umožněno, aby se na úvěrové instituce působící v ČR, které je možné považovat 

za trvale přidružené instituce k ústřednímu subjektu působícímu v ČR, vztahovala riziková váha, která 

se určí pro ústřední subjekt a jeho přidružené instituce na konsolidovaném základě.  

Porovnání jednotlivých variant 

V ČR nebyly v současné době identifikovány instituce, které by odpovídaly výše uvedeným 

charakteristikám přidružených institucí k ústřednímu subjektu.  

                                                           

64  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky  
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Obecně je cílem při výpočtu příspěvku zohlednit rizikový profil přispívající instituce, která tak bude 

i zároveň motivována svůj rizikový profil případně snižovat. Při uplatnění této diskrece by některé 

instituce mohly doplatit na vyšší rizikový profil či horší ratingové hodnocení ústředního subjektu, 

a tím pádem by odváděly vyšší příspěvky do FPV bez ohledu na svoji vlastní rizikovost směrem 

k možnému využití fondů FPV. Na druhou stranu může teoreticky nastat situace, kdy instituce, která 

z pohledu možného čerpání z FPV bude riziková, by mohla díky přidružení k ústřednímu subjektu snížit 

svou rizikovou váhu, a platit tak nižší příspěvek. 

Tabulka 36: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 13 odst. 1 – Stejná riziková váha pro 

finanční skupinu 

Dopady A B 

Spravedlivost a transparentnost výpočtu rizikové váhy ++ -- 

Usnadnění výpočtu rizikových vah u přidružených institucí (FPV) - + 

 

Konzultace: 

ADZ: Navrhuje znovu zvážit přístup navržený MF s ohledem na níže uvedené: 

1. Pokud jde o závěr o možném skrytí skutečného rizikového profilu instituce viz níže, není zřejmé, 

z čeho tento názor vychází. Nařízení č. 575/2013 předmětné systémy plně uznává a to i tím, 

že umožňuje příslušným orgánům rozhodnout o dodržování regulatorních požadavků za celek, 

tedy ústřední subjekt a k němu přidružené subjekty, pokud jsou tyto „provázány vzájemnými 

zárukami“. To je prvek, který rovněž vytváří předpoklady pro samoregulaci a kontrolu v rámci 

dané skupiny. Taková skupina je rovněž dohlížena regulátorem, který má nemalé kompetence. 

K tomu dodáváme, že citované nařízení např. v čl. 7 umožňuje regulátorům za stanovených 

podmínek upustit od aplikace příslušných požadavků na individuálním základě a aplikovat je na 

konsolidovaném základě. Z uvedeného tedy vyplývá, že koncept „pohledu na celou skupinu“ je 

regulací plně respektován.  

2. V případě, že by v budoucnosti byla identifikována skupina subjektů, která by byla propojena 

mj. vzájemnými zárukami viz čl. 10 nařízení 575/2013, nevidíme důvod nepřistoupit k takové 

skupině tak, jak umožňuje implementovaná směrnice. Vybrané země EU předmětné skupiny 

podporují. Důsledkem toho je regulací umožněno přistupovat k takové skupině jako „jednomu 

subjektu“ viz bod 1. Nevidíme proto důvod, pokud by taková skupina byla v budoucnosti 

identifikována v ČR, aby k ní bylo přistoupeno jiným způsobem. Nebylo by tak zajištěno „a level 

playing field“. 

3. Vychází z toho, že zákon je připravován s cílem vytvořit pro regulované subjekty stabilní prostředí. 

Mohl by tedy vytvářet prostor pro vývoj zvláště v případě, kdy evropská legislativa již určitý 

aspekt upravuje.  

AUI: S ohledem na jednoznačnost a transparentnost je preferováno stanovování rizikového profilu UI 

vždy na individuálním základě. V souladu s tímto AUI doporučuje předmětnou diskreci nevyužít. 

ČBA: Preferuje hodnotit riziko subjektu na individuální bázi a diskreci nevyužít. 
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ČNB: Pro ČR není relevantní; zákon o bankách ani zákon o spořitelních a úvěrních družstvech nepřipouští, 

aby banky nebo družstevní záložny byly přidruženy k ústřední osobě ve smyslu čl. 10(1) CRR a mohly tak 

být na základě rozhodnutí orgánu dohledu (ČNB) vyňaty z plnění obezřetnostních požadavků 

na individuálním základě. 

FPV: Z pohledu vlastnické struktury na českém bankovním trhu není varianta B (tj. využití stejné rizikové 

váhy pro finanční skupinu) relevantní. Navíc by uvedená varianta byla poměrně administrativně nákladná. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem k možnému skrytí skutečného rizikového profilu instituce v rámci přidružení k ústřednímu 

subjektu, které by snižovalo transparentnost a spravedlivost výpočtu výše příspěvku, je preferováno 

hodnotit riziko subjektu vždy na individuální bázi. 

K implementaci se navrhuje varianta A – nevyužít diskreci – nepovolit stejnou rizikovou váhu. 
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Čl. 13 odst. 1 pododst. 5 – Minimální příspěvek 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Členské státy mohou rozhodnout, že úvěrové instituce budou platit určitý minimální příspěvek bez ohledu 

na výši svých pojištěných vkladů. 

Dle tohoto ustanovení je dána členskému státu možnost zavést minimální příspěvek bez ohledu na objem 

krytých vkladů uložených u úvěrové instituce. Diskrece implikuje stanovení úrovně, pod kterou by výše 

příspěvku instituce neměla klesnout. Toto by bylo možné zajistit dvěma způsoby: 

1) minimální příspěvek by platily všechny úvěrové instituce navíc k jejich standardně vypočtenému 

příspěvku;65 nebo 

2) minimální příspěvek by byl placen pouze těmi institucemi, jejichž roční příspěvek vypočtený 

standardním způsobem by byl nižší než výše minimálního příspěvku.66 

 Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci – nezavádět minimální příspěvek (současný stav) 

B) Využít diskreci – zavést minimální příspěvek  

Následující popis dopadů je pro zjednodušení uváděn jen pro kategorii úvěrových institucí, u kterých 

by mohl být hypoteticky minimální příspěvek zaveden. Předpokládá se, že by šlo pravděpodobně 

o úvěrové instituce s menším objemem krytých vkladů a nízkým rizikovým profilem, které by podle 

standardního postupu měly povinnost přispívat do FPV pouze v minimálním rozsahu. Aplikací diskrece 

by se jejich příspěvek do FPV zvýšil. 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nevyužít diskreci – nezavádět minimální příspěvek 

Při užití této varianty by výše příspěvku do FPV závisela na objemu krytých vkladů v jednotlivých 

úvěrových institucích. Přestože metodika výpočtu není dosud známa, fakticky by tato varianta koncepčně 

navazovala na současný systém výběru příspěvků, kdy je stanoveno procento z průměru objemu 

pojištěných pohledávek z vkladů. 

Varianta B: Využít diskreci – zavést minimální příspěvek 

Při uplatnění této varianty by došlo ke stanovení určité úrovně tzv. minimálního příspěvku. Úvěrová 

instituce, u které by vypočtený příspěvek podle obecných pravidel nedosahoval úrovně stanoveného 

minimálního příspěvku, by byla povinna příspěvek zvýšit na tuto minimální úroveň, popř. by byl hrazen 

formou minimálního příspěvku, ke kterému by byl připočten standardní příspěvek. 

                                                           

65   
Vzhledem k základnímu principu výpočtu by při stanovení standardního příspěvku instituce musela být použita roční cílová 
výše prostředků snížená o částku minimálních příspěvků všech přispívajících institucí.  

66   
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Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Ponechání systému založeného na vyčíslení výše příspěvku z objemu krytých vkladů je vůči jednotlivým 

úvěrovým institucím spravedlivější a transparentnější. Navíc kvůli neznalosti konečné podoby pokynů EBA 

k upřesnění metod výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů není jisté, zda by zavedení minimálního 

příspěvku nečinilo výpočet příliš komplikovaným. Vzhledem k neznalosti konečné metodiky výpočtu 

příspěvku tedy není žádoucí vystavovat jednotlivé subjekty (stát, ČNB, FPV a UI) administrativním a jiným 

nákladům spojeným se zavedením, nastavením, testováním či dohlížením placení minimálního 

požadavku. Navíc existuje možnost, že úvěrové instituce, jejichž příspěvek by byl v případě varianty B nižší 

než minimální, by se snažily tento rozdíl kompenzovat navýšením úrokových sazeb a dodatečně tak 

přizpůsobit pasivní stranu své bilance. 

Zavedení varianty B by mělo s jistotou pozitivní vliv na navýšení objemu finančních prostředků ve FPV 

a schopnost poskytnout výplatu vkladatelům dle potřeby. Dále varianta B rovněž zachovává možnost 

jednoduchého administrativního zásahu do metodiky výpočtu příspěvku (např. úroveň minimálního 

příspěvku by bylo možno upravovat vyhláškou nebo opatřením obecné povahy ČNB). 

Tabulka 37: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 13 odst. 1 v. 5 – Minimální příspěvek 

Dopady A B 

Spravedlivost a transparentnost systému (UI) 0 - 

Neznalost konečné podoby pokynů EBA k upřesnění metod výpočtu 
příspěvků do systémů pojištění vkladů (přílišná komplikovanost výpočtu) 

0 - 

Administrativní a jiné náklady spojené se zavedením, nastavením a 
testováním minimálního požadavku (UI, FPV, stát) 

0 - 

Možnost jednoduchého administrativního zásahu do metodiky výpočtu 
příspěvku (FPV, stát) 

0 + 

Tlak na účelové úpravy pasivní strany bilance (UI) 0 - 

Výše příspěvků do systému pojištění vkladů (FPV) 0 + 

 

Konzultace: 

ADZ: Preferuje variantu A. Pojištění by mělo být vždy vyjádřeno relativní sazbou ve vztahu k vkladům; 

pro malé úvěrové instituce by zavedení minimální výše pojištění mohlo být velkou zátěží a situaci FPV by 

nijak neřešilo. Současná míra nákladového zatížení malých úvěrových institucí rozsáhlou předpisovou 

základnou by byla tímto ještě zvýšena. 

AUI: Vzhledem k naprosto majoritnímu přesahu negativních dopadů využití této diskrece v porovnání 

s marginálním přínosem představovaným zanedbatelným navýšením příjmů systému pojištění vkladů AUI 

jednoznačně preferuje variantu A, představovanou nezavedením minimálního příspěvku. 

ČBA: Doporučuje diskreci nevyužít. Pozitivní vliv stanovení určité minimální hranice pro příspěvek lze 

spatřovat v omezení morálního hazardu jednotlivých pojištěných institucí, zejména nebank, pro které 

v současné době platí mírnější kritéria v oblasti obezřetného podnikání (např. minimální výše základního 
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kapitálu). Nedávné zkušenosti ukazují nejlépe, který typ kreditních institucí převažuje v čerpání z FPV. 

Z praktického hlediska by však zavedení minimálního příspěvku neznamenalo pro FPV významnější přínos, 

co se prostředků týče, neboť úroveň by musela být nastavena poměrně nízko, aby nebyla pro mnohé 

instituce likvidační, či na ní nebylo nahlíženo jako na uměle vytvořenou bariéru vstupu do odvětví. (Tady 

je třeba si uvědomit, že základna pro příspěvky se změní – pouze krytá depozita, což by ale nemuselo 

ve finále uvolnit příspěvky rizikovějších institucí při předpokladu, že výše depozit na klienta je většinou 

menší než 100 tisíc EUR). Z pohledu příspěvků (i limitace morálního hazardu) by bylo přínosnější, pokud 

by byla dobře nastavená riziková váha, která by ve standardních příspěvcích zohledňovala rizikový profil 

instituce (včetně pravděpodobnosti selhání / čerpání z FPV).  

Jako jiné řešení by se nabízelo stanovení několika pásem pro výši příspěvků (obdobně jako se počítá 

u malých institucí v rámci BRRD). 

ČNB: Stanovení paušální výše příspěvku by případně mohlo snížit administrativní náročnost výpočtu 

příspěvku konkrétní instituce, ale na druhé straně může snadno vést ke zvýhodnění některé instituce, 

zejména v případě, že začne rychleji růst nebo změní svůj rizikový profil. Nevyužitím se zachová rovný 

přístup. 

FPV: Na rozdíl od příspěvků do Fondu pro řešení krize (kde bude přispívat i poměrně značný počet 

subjektů, které by vzhledem ke svému nízkému významu nemohly být objektem krizového řešení 

a u kterých má zavedení paušálního příspěvku význam), u příspěvků do FPV zavedení minimálního 

příspěvku zásadní význam nemá. FPV navrhuje zvolit variantu A, tj. nevyužít diskreci a nezavádět 

minimální příspěvek. V nové právní úpravě je však třeba vyřešit otázku výpočtu rizikově vážených 

příspěvků u nově vzniklých úvěrových institucí. 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Po zvážení všech dopadů spojených se zavedením minimálního příspěvku vč. přihlédnutí 

k určité historické kontinuitě stávajícího systému placení příspěvků do FPV se navrhuje k implementaci 

varianta A – nezavádět minimální příspěvek.  

Vzhledem k neznalosti konečné metodiky výpočtu příspěvku, k jejímuž upřesnění má do 3. 7. 2015 EBA 

vydat pokyny, je možné po zveřejnění těchto pokynů zavedení minimálního příspěvku ještě přehodnotit 

a případně ho zavést v rámci jejich implementace. 
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Čl. 19 odst. 1 – Vklady se zvláštním režimem 

1) STRUČNÝ POPIS S VYMEZENÍM VARIANT 

Pokud by po provedení této směrnice nebo směrnice 2009/14/ES ve vnitrostátním právu přestaly být 

některé vklady nebo kategorie vkladů či jiné nástroje zcela nebo částečně pokryty systémem pojištění 

vkladů, mohou členské státy povolit, aby tyto vklady a jiné nástroje, u nichž bylo na počátku stanoveno 

datum splatnosti, byly pojištěny až do tohoto počátečního data splatnosti, pokud byly složeny nebo 

vydány před 2. červencem 2014. 

Dle tohoto ustanovení je dána členskému státu možnost u skupiny vkladů, jež nebudou v důsledku 

implementace směrnice DGSD již zahrnuty do systému pojištění vkladů, jejich krytí prodloužit do data 

splatnosti. Tj. pokud v okamžiku účinnosti nového zákonného ustanovení přestanou být některé dosud 

pojištěné vklady chráněny, může členský stát prodloužit jejich ochranu do data splatnosti, které bylo 

sjednáno před 2. 7. 2014. 

V ČR po implementaci směrnice budou ze systému pojištění vkladů vyloučeny vklady územních 

samosprávných celků (výjimku mohou tvořit obce se skutečnými daňovými příjmy pod korunový 

ekvivalent hodnoty 500 000 EUR) a vklady státu. Aktuálně jsou do systému pojištění vkladů zahrnuty 

všechny vklady územních samosprávných celků a státu. 

Alternativně je možné: 

A) Nevyužít diskreci – nepovolit vklady se zvláštním režimem 

B) Využít diskreci – povolit vklady se zvláštním režimem 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Nepovolit vklady se zvláštním režimem 

Tato varianta neumožňuje nově (na základě implementace směrnice DGSD) vyloučeným vkladům 

ze systému pojištění vkladů, aby byly do doby své splatnosti dočasně zahrnuty do systému pojištění. 

Jednalo by se o vklady územních samosprávných celků s rozpočtem nad korunový ekvivalent hodnoty 

500 000 EUR, které by od data účinnosti novely zákona implementující směrnici DGSD nebyly zahrnuty 

do systému pojištění vkladů. Zároveň by se jednalo o vklady státu, které na základě 

článku 5, odstavce 1, pododstavce j, by nebyly zahrnuty do systému pojištění vkladů.  

Varianta B: Povolit vklady se zvláštním režimem 

Varianta povolení vkladů se zvláštním režimem by znamenala dočasné zahrnutí vkladů, které budou nově 

dle směrnice DGSD vyloučeny ze systému pojištění vkladů, do pojistné ochrany. Toto lze zajistit jen 

u vkladů, které měly před 2. 7. 2014 sjednánu pevnou dobu splatnosti. 

Porovnání dopadů jednotlivých variant 

Varianta B umožňuje dočasně zahrnout do systému pojištění vkladů vklady, které nově nebudou zahrnuty 

do systému pojištění. Výběr variantního řešení tak ovlivní pravděpodobně určité množství termínovaných 

vkladů územních samosprávných celků (viz detailní popis u čl. 5 odst. 2) a státu. 
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Vzhledem k tomu, že předkladatel nemá k dispozici počet ani objem předmětných vkladů u všech 

úvěrových institucí, je velice obtížné odhadovat dopad na jednotlivé dotčené subjekty.67 Lze však uvést, 

že při šetření u vzorku dvou velkých a jedné střední banky a vzorku spořitelních a úvěrních družstev 

se jednalo pouze o velmi malý počet subjektů (v řádech jednotek až nízkých desítek subjektů), které 

by zmíněnou podmínku splňovaly. Lze však očekávat, že aplikací obou variant vzniknou úvěrovým 

institucím administrativní náklady s tím, že pravděpodobně budou vyšší u varianty B kvůli nutné úpravě 

informačních systémů z důvodu identifikace takových vkladů, následnému označení a nutnosti předání 

informací relevantním subjektům.68 Je také neméně důležité vzít v úvahu riziko, že úvěrové instituce 

nestihnou k datu účinnosti transpozice směrnice DGSD naplnit veškeré náležitosti a upravit včas své 

systémy. 

V případě rozhodnutí o implementaci varianty A je naopak nutné zvážit, zda nepovolit zesplatnění 

předmětných vkladů (tj. umožnit vypovědět smluvní vztah mezi vkladatelem a úvěrovou institucí), tak aby 

bylo vkladateli umožněno takový vklad jinak zajistit či investovat. Nevyužitím diskrece by došlo ke snížení 

ochrany vkladatelů u sjednaných termínovaných vkladů a k návaznému snížení příspěvků úvěrových 

institucí do FPV. Zároveň by se nevyužitím diskrece snížily příspěvky do systému pojištění vkladů, i když 

v malé míře. 

V rámci směrnice BRRD je dále nutné přihlédnout ke skutečnosti, že kryté vklady nemohou být dle 

čl. 44 odst. 2 písm. a) BRRD předmětem odpisu. V případě, že by vklady nebyly zahrnuty do systému 

pojištění vkladů, existuje možnost, že při realizaci nástroje bail-in by subjekt v rámci standardního 

insolvenčního řízení nemusel získat své vklady zpět. 

Tabulka 38: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 19 odst. 1 – Vklady se zvláštním 
režimem 

Dopady A B 

Dočasná ochrana vkladů (vkladatelé) - 0 

Administrativní náročnost a související náklady (UI) - -- 

Výše příspěvků do systému pojištění vkladů (FPV) -- - 

Objem potenciálních výplat náhrad vkladů (FPV) ++ + 

Riziko nenaplnění náležitostí v rámci účinnosti transpozice DGSD (UI) 0 - 

Možná rizika v případě odpisu nebo konverzi závazků, tj. bail-in 
(vkladatelé) 

- 0 

 

                                                           

67  Úvěrové instituce (resp. konzultovaná profesní sdružení) neposkytly zpracovateli ZZ RIA žádná relevantní data, která by 
podrobně zmapovala počet a objem předmětných vkladů. Zároveň neposkytly ani kvalifikovaný odhad možných 
administrativních nákladů, které by mohly v souvislosti s implementací směrnice DGSD vzniknout. 

68  Zpracovatel ZZ RIA nezískal od úvěrových institucí odhad možných nákladů softwarových změn. 
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Konzultace 

ADZ: Odkazuje na vyjádření ADZ k čl. 5 odst. 2 (b). Předpokládá, že využití diskrece B, tj. umožnění pojistit 

vklady obcí do 500 000 Kč (plánovaného rozpočtu nebo skutečných daňových příjmů) bude znamenat 

vznik vkladů se zvláštním režimem. Pokud je úvaha ADZ správná, preferuje variantu B i k čl. 19 odst. 1. 

AUI: Stanovisko vázáno na výše uvedené rozhodnutí o diskreci dle čl. 5 odst. 2 písm. b) 

ČBA: Tvrdí, že dodatečná ochrana by se týkala velmi malého počtu klientů vzhledem k tomu, 

že termínované vklady nebyly pro obce výnosově atraktivní. Pokud by byly malé obce nadále pojištěné, 

prodloužení ochrany by se podle výše uvedeného propočtu týkalo jen několika obcí. Očekávají, 

že i v celém bankovním sektoru by takovéto vklady byly velmi ojedinělé. Navrhují nevyužití diskrece, 

protože by postihla mizivý počet klientů. Na straně banky by se pak zvyšovalo operační riziko 

a administrativní zátěž, spočívající v nutnosti oddělit tyto specifické účty v systému od ostatních účtů obcí. 

Vznikla by nesystémová situace, kdy běžné účty obce by pojištěny nebyly a z termínovaných účtů by byly 

pojištěny jen některé z nich. 

ČNB: Je ospravedlnitelné umožnit po přechodné období klientům, jejichž vklady jsou podle stávající právní 

úpravy pojištěny a po transpozici budou z pojištěných vkladů vyloučeny, např. větší obce, města a kraje, 

aby jejich termínové vklady doběhly podle dosavadních podmínek. Diskrece se netýká běžných účtů 

a dalších prostředků splatných na požádání, ale jen vkladů s pevně určenou splatností, které vznikly 

v minulosti. Přestože využití diskrece může znamenat určitou administrativní zátěž při rozlišování 

pojištěných a nepojištěných vkladů, nedojde k zásahu do podmínek, za nichž byly v minulosti tyto vklady 

vybraných klientů sjednány. 

FPV: Závisí na volbě využití či nevyužití diskrece dle čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice (viz stanovisko 

k uvedenému článku). 

3) VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku implementace směrnice DGSD nebudou některé vklady nově 

zahrnuty do systému pojištění a tato změna by se promítla i do dříve uzavřených smluv mezi dotčenými 

subjekty, navrhuje se časově omezené zachování pojištění u těchto vkladů. Pro implementaci se tedy 

doporučuje varianta B – povolit vklady se zvláštním režimem. 
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Čl. 19 odst. 3 – Uplatnění prahových hodnot 

1) STRUČNÝ POPIS 

Až do prvního dosažení cílové výše mohou členské státy ve vztahu k disponibilním finančním prostředkům 

uplatňovat prahové hodnoty uvedené v čl. 11 odst. 5. 

… 

Pokud jsou disponibilní finanční prostředky použity v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, poskytnou 

přidružené úvěrové instituce neprodleně systému pojištění vkladů prostředky použité na alternativní 

opatření, je-li to nezbytné ve formě mimořádných příspěvků:  

a) vyvstane-li potřeba vyplatit vkladatele a jsou-li disponibilní finanční prostředky systému pojištění 

vkladů nižší než dvě třetiny cílové výše; 

b) klesne-li výše disponibilních finančních prostředků pod 25 % cílové výše. 

Tato diskrece umožňuje členskému státu do doby prvního dosažení cílové výše finančních prostředků 

uplatnit (v případě použití prostředků FPV na alternativní opatření) prahové hodnoty uvedené 

v čl. 11 odst. 5 i na objem finančních prostředků, který byl dostupný v systému pojištění vkladů 

před použitím prostředků na financování alternativního opatření (tj. jedná se o nižší objem prostředků 

než dle cílové výše).  

Využití této diskrece tedy závisí na využití diskrece v čl. 11 odst. 3, která umožňuje členskému státu 

při splnění v článku uvedených podmínek použít disponibilní finanční prostředky systému pojištění vkladů 

na alternativní opatření, která mají zabránit selhání úvěrové instituce.  

Vzhledem k tomu, že se k implementaci navrhuje nevyužití diskrece v čl. 11 odst. 3 (tj. nepovolit použití 

disponibilních finančních prostředků na alternativní opatření), stává se toto diskreční ustanovení 

z hlediska jeho využití v ČR nerelevantním.  
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2.2. Ustanovení již implementovaná v českém právním řádu  

Níže uvedené diskreční ustanovení směrnice DGSD byly již v českém právním řádu implementovány. 

Čl. 9 odst. 3 – Omezení lhůty uplatnění nároku na vyplacení vkladů 

1) STRUČNÝ POPIS  

Členské státy mohou omezit dobu, v níž mohou vkladatelé, jejichž vklady nebyly systémem pojištění vkladů 

vyplaceny nebo uznány ve lhůtách stanovených v čl. 8 odst. 1 a 3, nárokovat výplatu vkladů. 

Podle tohoto ustanovení je možné, aby si členský stát omezil dobu, během které mají vkladatelé v případě 

výplaty náhrad nárok na výplatu. Časové omezení výplat náhrad vkladů je v ČR již upraveno (tj. diskrece je 

již využita). 

2) IMPLEMENTACE DISKRECE VE ZNĚNÍ ZÁKONA 

Poprvé bylo omezení lhůty zavedeno novelou z roku 199469 a to ve výši pěti let. Poslední úprava byla 

učiněna novelou z roku 201070 a změnila tuto dobu na tři roky. Současné znění ZoB tedy stanovuje dle 

§ 41h odst. 3 ZoB, že plnění z FPV se uplynutím tří let ode dne stanoveného jako den zahájení plateb 

promlčí.  

Na základě zkušeností FPV s prováděním výplat v minulosti, kdy převážná většina vkladatelů uplatňuje 

nárok na výplatu náhrady za svou pojištěnou pohledávku vůči bance, resp. družstevní záložně, již během 

prvního roku ode dne zahájení výplat bylo přistoupeno v roce 2010 ke zkrácení promlčecí doby z pěti let 

na tři roky. Toto opatření bylo navrženo z důvodu snížení nákladů vynaložených zejména výplatními 

bankami na vedení a udržování databáze s evidencemi údajů o vkladatelích a jejich vkladech. Vzhledem 

k ověřené praxi není nutné měnit zákon. 

Čl. 10 odst. 9 – Mechanismy alternativního financování 

1) STRUČNÝ POPIS  

Členské státy zajistí, aby systémy pojištění vkladů měly odpovídající mechanismy alternativního 

financování, které jim umožní získat krátkodobé financování, k uspokojení pohledávek vůči nim 

uplatněným. 

Dle tohoto ustanovení mají členské státy povinnost zajistit další možnosti financování systému pojištění 

vkladů v případě nedostatečné výše prostředků. Ustanovení směrnice však neupřesňuje podobu těchto 

mechanismů. Dle předkladatele jsou tyto mechanismy alternativního financování již v ZoB 

implementovány. 

                                                           

69  Zákon č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů doplňuje 
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, 
ve znění pozdějších předpisů. 

70  Zákon č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony. 
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2) IMPLEMENTACE DISKRECE VE ZNĚNÍ ZÁKONA 

Dle § 41i ZoB, může být systému pojištění vkladů na jeho žádost poskytnuta dotace nebo návratná 

finanční výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu. Toto ustanovení zajišťuje systému pojištění vkladů 

dostatečnou záruku odpovídající alternativním možnostem financování dle čl. 10 odst. 9 směrnice DGSD. 

Zároveň však nevytváří automatický nárok na zajištění prostředků ze státního rozpočtu, což by neúměrně 

zvýšilo morální hazard úvěrových institucí a vkladatelů ve vztahu k systému pojištění vkladů. Vzhledem 

k tomu, že vláda navrhuje finanční plán hospodaření státu, tzv. návrh zákona o státním rozpočtu, který 

následně schvaluje poslanecká sněmovna, by zároveň případná automaticky poskytnutá dotace nebo 

návratná finanční výpomoc znamenala zásah do zákona o státním rozpočtu a mohla vést až 

např. k postupům při nadměrných deficitech (tzv. EDP).  

Mezi alternativní formy financování, uvedené v diskreci čl. 10 odst. 8 – Stanovení lhůty pro odvod 

mimořádných příspěvků, lze počítat kromě implementované možnosti získání půjčky od jiných systémů 

(viz diskrece čl. 12 odst. 1) i například dluhopisový program, který byl v roce 2012 schválen ČNB s dobou 

trvání 10 let o celkové výši 100 mld. Kč. Z těchto důvodů předkladatel ponechává výše uvedené 

ustanovení v podobě uvedené v § 41i ZoB. 

Čl. 15 odst. 1 – Povinné připojení poboček zahraničních bank do FPV 

1) STRUČNÝ POPIS  

Členské státy ověří, zda pobočky zřízené na jejich území úvěrovou institucí, která má skutečné sídlo mimo 

Unii, mají ochranu rovnocennou té, kterou stanoví tato směrnice. 

Pokud tato ochrana rovnocenná není, mohou členské státy s výhradou čl. 47 odst. 1 směrnice 

2013/36/EU stanovit, že pobočky zřízené úvěrovou institucí, která má skutečně sídlo mimo Unii, se musí 

připojit k některému systému pojištění vkladů, která působí na jejich území.  

Při ověřování podle prvního pododstavce členské státy ověří přinejmenším to, zda vkladatelé požívají 

stejné výše a rozsahu ochrany jako podle této směrnice. 

Podle tohoto ustanovení je možné, aby členský stát zavedl povinnost pro pobočky zahraničních úvěrových 

institucí, jejichž skutečné sídlo je mimo EU, účastnit se domácího systému pojištění vkladů. 

Povinnost účastnit se domácího systému pojištění vkladů je pro zahraniční pobočky již v  ZoB stanovena 

(tj. diskrece je již využita). 

2) IMPLEMENTACE DISKRECE VE ZNĚNÍ ZÁKONA 

Novela ZoB z roku 199471, která nově implementovala celou část pojištění vkladů fyzických osob 

a ustanovila vznik FPV v § 41a odst. 3, upravila povinnost poboček bank z jiného než členského státu 

účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů, tzn. přispívat v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

do FPV. 

                                                           

71  Zákon č. 156/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů doplňuje 
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, 
ve znění pozdějších předpisů 
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2.3. Irelevantní ustanovení pro Českou republiku 

Níže uvedená ustanovení směrnice DGSD byla identifikována jako irelevantní z důvodu nesouladu 

s platným českým právním rámcem.  

Čl. 4 odst. 2 pododst. 1 – Smluvní systém pojištění vkladů 

Tato směrnice se vztahuje na: 

b) smluvní systémy pojištění vkladů, které jsou úředně uznány za systémy pojištění vkladů v souladu 

s čl. 4 odst. 2; 

… 

Smluvní systém jak je uveden v čl. 1 odst. 2 písm. b) této směrnice, může být úředně uznán za systém 

pojištění vkladů, pokud je v souladu s touto směrnicí. 

V podmínkách ČR neexistuje žádný další systém pojištění vkladů, než který reprezentuje FPV, proto 

nemusí být zvažováno zahrnutí dalších systémů v rámci diskrečního ustanovení. 

Čl. 4 odst. 2 pododst. 2 – Institucionální systém ochrany 

Institucionální systém ochrany může být úředně uznán za systém pojištění vkladů, pokud splňuje kritéria 

stanovená v čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 a je v souladu s touto směrnicí 

V podmínkách ČR neexistuje žádný institucionální systém ochrany, proto nemusí být zvažováno uznání 

institucionálního systému ochrany za systém pojištění vkladů. Nemusí být tak rozhodováno o využití této 

diskrece. 

Čl. 6 odst. 5 pododst. 2 – Zaokrouhlení limitu v národní měně 

Členské státy, které částku uvedenou v odstavci 1 tohoto článku přepočítávají na svou národní měnu, 

použijí poprvé při přepočtu směnný kurz platný k 3. červenci 2015. 

…. 

Členské státy mohou částky po přepočtu zaokrouhlit, pokud zaokrouhlení nepřevyšuje 5 000 EUR. 

V české legislativě není stanoven limit výplaty náhrad vkladů v národní měně. Není proto nutné provádět 

přepočet stanoveného limitu podle směnného kurzu platného k 3. 7. 2015. Odpadne tak i možnost jeho 

možného zaokrouhlení podle stanoveného pravidla. Nemusí být tak rozhodováno o využití této diskrece 

týkající se zaokrouhlení. 

Čl. 7 odst. 8 – Vklady se sociální funkcí 

Členské státy mohou rozhodnout, že určité druhy vkladů, které plní sociální funkci vymezenou 

vnitrostátním právem a za něž se zaručila třetí strana v souladu s pravidly státní podpory, se nezahrnují do 

souhrnu vkladů téhož vkladatele u téže úvěrové instituce ve smyslu odstavce 1 tohoto článku. V těchto 

případech je záruka poskytnutá třetí stranou omezena limitem pojištění stanoveným v čl. 6 odst. 1. 

Vzhledem k tomu, že v české legislativě nejsou vnitrostátním právem definovány žádné druhy vkladů, 

které plní sociální funkci a za něž by se zaručila třetí strana, není k tomuto druhu vkladů dále přihlíženo 

a nemusí být ani rozhodováno o využití této diskrece. 
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Čl. 10 odst. 4 – Jiný mechanismus povinných příspěvků 

Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku může členský stát ke splnění svých povinností podle zmíněného 

odstavce získat disponibilní finanční prostředky prostřednictvím povinných příspěvků úvěrových institucí 

do stávajících systémů povinných příspěvků, které členský stát na svém území vytvořil za účelem pokrytí 

nákladů souvisejících se systémovým rizikem, selháním a řešením krize institucí. 

V současnosti v ČR není vytvořen jiný mechanismus určený ke krytí nákladů souvisejících se systémovým 

rizikem, selháním či řešením krize institucí, a proto nemohou být tyto převody prostředků z jiných 

mechanismů ochrany realizovány. Nemusí být tak rozhodováno o zahrnutí této diskrece. 

Čl. 13 odst. 1 pododst. 3 – Nižší příspěvky pro členy institucionálního systému 

Členské státy mohou rozhodnout, že členové institucionálního systému ochrany platí systému pojištění 

vkladů nižší příspěvky. 

V podmínkách ČR neexistuje žádný institucionální systém ochrany. Proto nemusí být rozhodováno 

(v rámci diskrečního ustanovení) o zavedení nižších příspěvků u členů institucionálního systému ochrany. 

Čl. 19 odst. 4 – Zvýšený limit 

Odchylně od čl. 6 odst. 1 mohou členské státy, které měly k 1. lednu 2008 stanoven limit pojištění mezi 

100 000 EUR a 300 000 EUR, až do 31. prosince 2018 uplatňovat tento svůj vyšší limit pojištění. V takovém 

případě se cílová výše a příspěvky úvěrových institucí náležitým způsobem upraví. 

Vzhledem k tomu, že v české legislativě není stanoven zvýšený limit (přesahující částku 100 000 EUR) 

pro výplatu náhrad vkladů, nemusí být v rámci přechodných ustanovení zvažováno ponechání tohoto 

vyššího limitu až do konce roku 2018. 
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3. Návrh řešení 

3.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Níže je uvedeno shrnutí všech řešení, které MF navrhuje na základě dopadové studie uplatnit 

v předkládaném zákoně. 

Tabulka 39: Shrnutí nejvhodnějšího řešení 

Článek/ 
odstavec 

Popis diskrečního ustanovení Varianty dané diskrece 

Čl. 4/10 p 2 Frekvence provádění zátěžových 
testů systému pojištění vkladů 

Varianta A – Provádět zátěžové testy systému 
pojištění vkladů s frekvencí jedenkrát za tři roky 

Čl. 5 odst. 1 
a čl. 7 odst. 
3 

Vyloučení obtížně zjistitelných 
vkladů 

Varianta B.1 – Nevyloučit obtížně zjistitelné vklady 
u OCP, PI a EMI, kdy vkladatelem není vlastník 
prostředků, se zachováním režimu identifikace klientů 
a dokládání jejich podílů dle § 41f odst. 7 a 8 

Čl. 5/2 a Zahrnutí vkladů osobního 
penzijního pojištění 

Varianta A – Nezahrnout vklady držené v systémech 
osobního penzijního pojištění do výše limitu pojištění 
vkladů (současný stav) 

Čl. 5/2 b Zahrnutí vkladů malých obcí  Varianta B2.1 – Využít diskreci – Dle skutečných 
daňových příjmů na kalendářní rok 

Čl. 5/3 Vyloučení vkladů na splacení úvěrů 
na nákup soukromé nemovitosti 

Varianta A – Nevyloučit vklady na splácení úvěrů 
na nákup soukromé nemovitosti (současný stav) 

Čl. 6/2 Dočasně vysoké zůstatky  
+ Stanovení případů 

Zahrnutí: rozvod, úmrtí, soukromé bytové 
nemovitosti, pojistné plnění, invalidita, odchod 
do důchodu, odškodnění 

 + Určení hranice zvýšené ochrany 
vkladů 

Varianta B – Vyšší částka pokrývající většinu transakcí 
spojených se stanovenými případy 

 + Určení maximální doby zvýšené 
ochrany vkladů  

Varianta A – Nejkratší povolená doba zvýšené ochrany 
v trvání 3 měsíců  

 + Nastavení pravidel dokladování Varianta B – EX-POST dokládání – tj. po vzniku nároku 
na výplatu náhrady 

 + Nastavení procesů při dokládání 
ex-post 

Varianta B – Dokládání FPV, který zároveň ověřuje 
samotný nárok 

Čl. 6/4  Výplata náhrad v různých měnách Varianta E – Výplata v měně členského státu, v němž 
se nachází daný účet 

Čl. 7/2 p 3 Sečtení limitu pro 2 a více vlastníků 
jednoho účtu se zvláštním vztahem 
(= 1 osoba)  

Varianta A – Nesčítat limit náhrad (současný stav) 

Čl. 7/5 p 1 Zohlednění závazků vkladatele  Varianta A – Nevyužít diskreci – tj. nezapočítat splatné 
závazky vkladatele při výplatě náhrad (současný stav) 

Čl. 8/2 + 4 Snižování lhůty pro výplatu náhrad 
+ předvýplaty  

Varianta C – Využít diskreci přechodného období 
do 31. 5. 2016 (bez povinnosti předvýplat 
do 5 pracovních dní) 

Čl. 8/3 Prodloužení lhůty pro výplatu 
náhrad na max. 3 měsíce v případě 
omezení vkladatele vůči 

Varianta B – Prodloužit lhůtu pro výplatu náhrad 
v definovaných případech na 15 pracovních dní 
od rozhodného dne  
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Článek/ 
odstavec 

Popis diskrečního ustanovení Varianty dané diskrece 

prostředkům na účtu 

Čl. 10/1 p 2 Frekvence hrazení příspěvků Varianta A – Nevyužít diskreci – roční příspěvek 
hrazen v jedné splátce (jednou ročně) 

Čl. 10/2 p 1 Stanovení cílové výše prostředků 
systému pojištění vkladů 

Varianta D.3 – Cílová výše prostředků na úrovni 0,8 % 
objemu krytých vkladů, po jejímž dosažení bude 
vybírán celkový roční příspěvek ve výši 0,045 % 
objemu krytých vkladů 

Čl. 10/6  Snížení úrovně cílové výše  
(min. 0,5 %) 

Varianta A – Ponechání cílové výše na úrovni 0,8 % 
celkových krytých vkladů  

Čl. 10/8  Stavení lhůty pro odvod 
mimořádných příspěvků 

Varianta B.1. – Lhůta pro zaslání mimořádného 
příspěvku v délce 3 pracovních dní ode dne doručení 
sdělení o výši mimořádného příspěvku úvěrové 
instituci s nutným zajištěním krátkodobého 
alternativního financování 

Čl. 11/3 p 1 Použití prostředků FPV na 
alternativní opatření 

Varianta A – Nepovolit použití disponibilních 
finančních prostředků na alternativní opatření 
(současný stav) 

Čl. 11/6 Použití prostředků FPV na 
financování opatření zajišťujících 
přístup vkladatelů k pojištěným 
vkladům  

Varianta A – Nevyužít diskreci – nepovolit použití 
prostředků FPV na financování opatření, jež mají 
vkladatelům zajistit přístup k pojištěným vkladům 
(současný stav) 

Čl. 12/1 Půjčky jiným systémům Varianta B – Využít diskreci – povolit půjčky jiným 
systémům 

Čl. 13/1 p 2 Nižší příspěvky pro odvětví 
s nízkým rizikem 

Varianta A – Nevyužít diskreci – nepovolit nižší 
příspěvky 

Čl. 13/1 p 4 Stejná riziková váha pro finanční 
skupinu 

Varianta A – Nevyužít diskreci – nepovolit stejnou 
rizikovou váhu (současný stav) 

Čl. 13/1 p 5 Minimální příspěvek  Varianta A – Nevyužít diskreci – nezavádět minimální 
příspěvek (současný stav) 

Čl. 19/1 Vklady se zvláštním režimem 
(ztráta krytí po účinnosti směrnice) 
do data splatnosti 

Varianta B – Využít diskreci – povolit vklady se 
zvláštním režimem 

Čl. 19/3 Uplatnění prahových hodnot (čl. 
11/5) pro disponibilní finanční 
prostředky  

Návaznost na diskreci čl. 11/3 – diskrece je 
nerelevantní. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7ANV)



MF ČR, Odbor Finanční trhy I    

 

158 

 

4. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace pravidel zavedených směrnicí DGSD bude provedena novelou zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů 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. 

5. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti a vhodnosti nové úpravy by měl být v souvislosti s vývojem finančního trhu průběžně 

prováděn MF jako ústředním orgánem státní správy pro finanční trh. Zohledněny by měly být poznatky 

nabyté při vlastní úřední činnosti i připomínky dotčených subjektů, zejména pokud jde o praktické dopady 

regulace na fungování finančního trhu. 

6. Konzultace a zdroje dat 

Během příprav a tvorby dopadové studie MF velice úzce spolupracovalo s ADZ, AKAT, AUI, ČBA, ČNB 

a FPV. 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7ANV)



MF ČR, Odbor Finanční trhy I    

 

159 

7. Přílohy 

7.1. Seznam grafů 

Graf 1: Prostředky a počet účastníků v transformovaných fondech ............................................................................. 25 

Graf 2: Prostředky a počet účastníků v účastnických fondech...................................................................................... 25 

Graf 3: Vývoj a predikce objemu pojištěných vkladů ke konci roku v období 2003 – 2024 .......................................... 86 

Graf 4: Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (v %) ................................................ 93 

Graf 5: Celkový kapitálový poměr (v %) ........................................................................................................................ 94 

Graf 6: Podíl prostředků ve FPV k objemu krytých vkladů v období 2015 – 2050 ........................................................ 99 

Graf 7: Objem prostředků ve FPV v období 2015 – 2029 ............................................................................................ 104 

Graf 8: Objem prostředků ve FPV v období 2015 – 2050 ............................................................................................ 104 

 

7.2. Seznam schémat 

Schéma 1: Řešení B1.1 se schváleným rozpočtem bez zpoždění .................................................................................. 32 

Schéma 2: Řešení B1.2 se schváleným rozpočtem s odložením ................................................................................... 33 

Schéma 3: Řešení B2.1 se skutečnými daňovými příjmy na kalendářní rok ................................................................. 33 

Schéma 4: Řešení B2.2 se skutečnými daňovými příjmy ode dne doložení .................................................................. 34 

Schéma 5: Časová osa uznání a výplaty náhrad a zvýšených náhrad FPV (navrhovaná varianta B: EX-POST dokládání u 

FPV) ............................................................................................................................................................................... 58 

Schéma 6: Vývoj prostředků v systému pojištění vkladů v případě realizace výplat náhrad vkladů ............................ 84 

Schéma 7: Časová osa zachycující okamžik od rozhodného dne do výplaty náhrad vkladů – Varianta A .................. 117 

Schéma 8: Časová osa zachycující okamžik od rozhodného dne do výplaty náhrad – Varianta B.1 ........................... 119 

Schéma 9: Časová osa zachycující okamžik od rozhodného dne do výplaty náhrad – Varianta B.2 ........................... 120 

 

7.3. Seznam tabulek 

Tabulka 1: Identifikace dotčených subjektů ................................................................................................................... 5 

Tabulka 2: Seznam relevantních konzultovaných subjektů ............................................................................................ 6 

Tabulka 3: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 4 odst. 10 – Frekvence provádění 

zátěžových testů systému pojištění vkladů ................................................................................................................... 11 

Tabulka 4: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 3 – Vyloučení 

obtížně zjistitelných vkladů ........................................................................................................................................... 19 

Tabulka 5: Objem vkladů držených v rámci transformovaných a účastnických fondů na účastníka v Kč ..................... 26 

Tabulka 6: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 5 odst. 2 písm. a) – Zahrnutí vkladů 

osobního penzijního pojištění ....................................................................................................................................... 28 

Tabulka 7: Kalkulace ročních příspěvků dle jednotlivých variant odvodu příspěvků .................................................... 35 

Tabulka 8: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 5 odst. 2 (b) – Zahrnutí vkladů malých 

obcí................................................................................................................................................................................ 36 

Tabulka 9: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 5 odst. 3 – Vyloučení vkladů na splacení 

úvěrů na nákup soukromé nemovitosti ........................................................................................................................ 40 

Tabulka 10: Kupní cena bytů a rodinných domů v Kč po kvantilech (2011 – 2013) v ČR .............................................. 46 

Tabulka 11: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 2 – Určení hranice zvýšené 

ochrany vkladů .............................................................................................................................................................. 48 

Tabulka 12: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 2 – Určení maximální doby 

zvýšené ochrany vkladů ................................................................................................................................................ 51 

Tabulka 13: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 2 – Nastavení pravidel dokládání

 ...................................................................................................................................................................................... 56 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7ANV)

../../../271/Analyzy%20271/2015-DGS/ZZRIA_01052015_final3.docx#_Toc418499104


MF ČR, Odbor Finanční trhy I    

 

160 

Tabulka 14: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 2 – Nastavení procesů při 

dokládání ex-post .......................................................................................................................................................... 61 

Tabulka 15: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 6 odst. 4 – Výplata náhrad v různých 

měnách ......................................................................................................................................................................... 65 

Tabulka 16: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 7 odst. 2 v. 3 – Sečtení limitu pro 2 

a více osob jednoho účtu se zvláštním vztahem ........................................................................................................... 68 

Tabulka 17: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 7 odst. 5 – Zohlednění závazků 

vkladatele ...................................................................................................................................................................... 71 

Tabulka 18: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 8 odst. 2 + 4 – Snižování lhůty pro 

výplatu náhrad + předvýplaty ....................................................................................................................................... 74 

Tabulka 19: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 8 odst. 3 – Prodloužení lhůty pro 

výplatu náhrad .............................................................................................................................................................. 78 

Tabulka 20: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 10 odst. 1 – Frekvence hrazení 

příspěvků ....................................................................................................................................................................... 82 

Tabulka 21: Pojištěné a kryté vklady v období 2010 – 2013 ......................................................................................... 87 

Tabulka 22: Parametry systému pojištění vkladů v případě implementace jednotlivých variant ................................ 91 

Tabulka 23: Roční příspěvky a celkové prostředky v systému pojištění vkladů v případě nulových počátečních 

prostředků..................................................................................................................................................................... 92 

Tabulka 24: příspěvky do FPV dle stávající metodiky výpočtu ...................................................................................... 96 

Tabulka 25: Výše příspěvků do FPV a Fondu pro řešení krizí ........................................................................................ 97 

Tabulka 26: Vývoj prostředků FPV ve variantě D.3 ....................................................................................................... 98 

Tabulka 27: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 10 odst. 2 – Stanovení cílové výše 

prostředků systému pojištění vkladů (do roku 2024 včetně) ..................................................................................... 102 

Tabulka 28: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 10 odst. 2 – Stanovení cílové výše 

prostředků systému pojištění vkladů (od roku 2025 do roku 2050) ........................................................................... 103 

Tabulka 29: Herfindahlův index pro úvěrové instituce (hodnoty od 0 do 10 000) a podíl aktiv 5 největších úvěrových 

institucí na celkových aktivech sektoru (v %) v jednotlivých státech EU .................................................................... 113 

Tabulka 30: Průměrná výše maximálních mimořádných příspěvků a průměrná výše části rychle likvidních aktiv 

u jednotlivých úvěrových institucí .............................................................................................................................. 121 

Tabulka 31: Dopady uvažovaných variant řešení ........................................................................................................ 123 

Tabulka 32: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 11 odst. 3 – Použití prostředků FPV 

na alternativní opatření .............................................................................................................................................. 128 

Tabulka 33: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 11 odst. 6 – Použití prostředků FPV na 

financování opatření zajišťující přístup vkladatelů k pojištěným vkladům ................................................................. 134 

Tabulka 34: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 12 odst. 1 – Půjčky jiným systémům 137 

Tabulka 35: Vybrané rizikové ukazatele u stavebních spořitelen a ostatních skupin bank dle objemu aktiv ............. 140 

Tabulka 36: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 13 odst. 1 – Stejná riziková váha pro 

finanční skupinu .......................................................................................................................................................... 143 

Tabulka 37: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 13 odst. 1 v. 5 – Minimální příspěvek146 

Tabulka 38: Dopady uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 19 odst. 1 – Vklady se zvláštním 

režimem ...................................................................................................................................................................... 149 

Tabulka 39: Shrnutí nejvhodnějšího řešení ................................................................................................................. 156 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7ANV)

../../../271/Analyzy%20271/2015-DGS/ZZRIA_transpozice%20směrnice%202014_49_EU_30062015.docx#_Toc423435821
../../../271/Analyzy%20271/2015-DGS/ZZRIA_transpozice%20směrnice%202014_49_EU_30062015.docx#_Toc423435822


MF ČR, Odbor Finanční trhy I    

 

161 

7.4. Seznam zkratek 

ADZ Asociace družstevních záložen 

AUI Asociace úvěrových institucí 

APS ČR Asociace penzijních společností ČR 

AKAT Asociace pro kapitálový trh 

BRRD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, 

kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí 

a investičních podniků 

CRD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 

o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu 

nad úvěrovými institucemi a investičními podniky 

ČBA Česká bankovní asociace 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

DGS Deposit Guarantee Scheme (Systém pojištění vkladů)  

DGSD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 

o systémech pojištění vkladů 

EBA European Banking Authority (Evropský orgán dohledu pro bankovnictví) 

ECB European Central Bank (Evropská centrální banka) 

EMI Instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu 

EU Evropská unie  

EUR Jednotná evropská měna 

FPV Fond pojištění vkladů 

GFOCP  Garanční fond obchodníků s cennými papíry  

MSD Metropolitní spořitelní družstvo 

MF Ministerstvo financí ČR 

OCP Obchodník s cennými papíry 

PI Platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu 

PSD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 

o platebních službách na vnitřním trhu 

THB Temporary high balances (dočasně vysoké zůstatky) 

TFL Target Funding Level (cílová výše prostředků) 

ZoB Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 

ZoSÚD Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 

ZZ RIA Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
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