Informace o garančním fondu obchodníků s cennými
papíry a o pojištění pohledávek z peněžních vkladů u
banky
Fio banka, a.s. je bankou s bankovní licencí podle
zákona č. 21/1992 Sb., zákon o bankách. Fio
banka, a.s. je oprávněna v rozsahu své licence
poskytovat některé služby komerčního bankovnictví
i některé investiční služby podle zákona č.
256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Fio
banka, a.s. je tedy současně i licencovaným
obchodníkem s cennými papíry.
S ohledem na svoji činnost podává níže Fio banka,
a.s. informace o Garančním fondu obchodníků
s cennými papíry a informace o systému pojištění
pohledávek z vkladů.
Garanční fond obchodníků s cennými papíry:
Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále
též jen „Garanční fond“) je právnická osoba, která
zabezpečuje záruční systém, ze kterého se
vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s
cennými papíry, který není schopen plnit své
závazky vůči svým zákazníkům. Každý obchodník s
cennými papíry je povinen platit příspěvek do
Garančního fondu.
Garanční fond je právnickou osobou, která se
zapisuje do obchodního rejstříku. Garanční fond je
řízen pětičlennou správní radou, která je jeho
statutárním orgánem. Předsedu, místopředsedu a
ostatní členy správní rady Garančního fondu
jmenuje a odvolává ministr financí. Členové správní
rady Garančního fondu jsou jmenováni na období 5
let, a to i opakovaně. Nejméně jeden člen je
jmenován z řad zaměstnanců České národní banky
a nejméně dva členové jsou jmenováni z řad členů
představenstva nebo zaměstnanců obchodníků s
cennými papíry.
Zdrojem majetku Garančního fondu jsou příspěvky
od obchodníků s cennými papíry, výše ročního
příspěvku obchodníka s cennými papíry do
Garančního fondu činí 2 % z objemu přijatých
poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby
za poslední rok (nejméně však 10.000 Kč), pokuty
uložené obchodníkům s cennými podle zák. č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
(dále též jen „ZPKT“), pokuty uložené investičním
společnostem za porušení ustanovení týkajících se
obhospodařování majetku zákazníků a výnosy
z investovaných peněžních prostředků. Garanční
fond může přijmout též úvěr, dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc. Uvedené prostředky lze použít
jen v souladu se zákonem.

Postup při poskytování náhrad z Garančního fondu
je následující:
 Česká národní banka bez zbytečného odkladu
oznámí Garančnímu fondu, že obchodník s
cennými papíry z důvodu své finanční situace
není schopen plnit své závazky spočívající ve
vydání
majetku
zákazníkům
a
není
pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo soud
vydal rozhodnutí o úpadku obchodníka nebo
vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že
zákazníci obchodníka s cennými papíry se
nemohou účinně domáhat svého majetku vůči
obchodníkovi s cennými papíry (obojí dále jen
„platební neschopnost obchodníka“).
 Garanční fond v dohodě s Českou národní
bankou neprodleně uveřejní vhodným způsobem
oznámení, které obsahuje skutečnost, že
obchodník s cennými papíry není schopen plnit
své závazky, místo, způsob a lhůtu pro
přihlášení nároků na náhradu a zahájení výplaty
náhrad z Garančního fondu, a případné další
skutečnosti související s přihlášením nároků
(dále též jen „Oznámení Garančního fondu“).
Lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než
5 měsíců ode dne uveřejnění Oznámení
Garančního fondu. Skutečnosti, že tato lhůta
uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty
náhrady z Garančního fondu.
 Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena
do 3 měsíců od ověření přihlášeného nároku a
vypočtení výše náhrady. Česká národní banka
může ve výjimečných případech na žádost
Garančního fondu prodloužit lhůty podle
předcházející věty nejvýše o 3 měsíce.
 Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 %
z hodnoty majetku zákazníka, nejvýše se však
vyplatí částka v korunách českých odpovídající
20.000,- EUR pro jednoho zákazníka u jednoho
obchodníka s cennými papíry. Náhrada
z Garančního fondu se poskytuje za majetek
zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů
přímo souvisejících s finanční situací obchodníka
s cennými papíry.
 Majetkem zákazníka se pro účely Garančního
fondu rozumí investiční nástroje, které
obchodník převzal za účelem poskytnutí
investiční služby a investiční nástroje získané za
tyto hodnoty pro zákazníka v souvislosti
s poskytnutím investiční služby. Majetkem
zákazníka pro účely Garančního fondu nejsou
vklady peněžních prostředků podle zákona
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upravujícího činnost bank. Vklady peněžních
prostředků podle zákona upravujícího činnost
bank jsou pojištěny odděleně podle zákona
upravujícího činnost bank.
 Hodnota majetku zákazníka je součet hodnot
všech složek majetku zákazníka ke dni, ke
kterému Garanční fond obdržel oznámení od
České národní banky o platební neschopnosti
obchodníka,
včetně
jeho
případného
spoluvlastnického podílu na majetku jiného
zákazníka, na jejichž vydání má zákazník nárok.
Od výsledné částky se odečte hodnota závazků
zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry
splatných ke dni, ke kterému Garanční fond
obdržel oznámení od České národní banky o
platební neschopnosti obchodníka. Pro výpočet
náhrady z Garančního fondu jsou určující reálné
hodnoty investičních nástrojů platné ke dni, ke
kterému Garanční fond obdrží oznámení České
národní banky o platební neschopnosti
obchodníka s cennými papíry. Při výpočtu se
může přihlédnout ke smluvním ujednáním mezi
obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem,
jsou-li obvyklá, zejména ke skutečně připsaným
úrokům nebo jiným výnosům, na které vznikl
zákazníkovi nárok ke dni, kdy Garanční fond
obdržel oznámení o platební neschopnosti
obchodníka.

stejného podnikatelského seskupení jako
obchodník
s cennými
papíry,
jehož
zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního
fondu,
 byla vedoucí osobou osoby, která patří do
stejného podnikatelského seskupení jako
obchodník
s cennými
papíry,
jehož
zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního
fondu,
d) osoba, ve které má nebo měl kdykoli během
posledních
12
měsíců
bezprostředně
předcházejících dni, ve kterém bylo učiněno
oznámení Českou národní bankou Garančnímu
fondu, že obchodník není schopen plnit své
závazky obchodník s cennými papíry, jehož
zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního
fondu, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na
tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší než
50 % podíl na základním kapitálu nebo
hlasovacích právech,
e) osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů
z trestné činnosti svěřila obchodníkovi s cennými
papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada
z Garančního
fondu,
prostředky
získané
trestným činem,
f) osoba, která trestným činem způsobila
neschopnost obchodníka s cennými papíry,
jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z
Garančního fondu, splnit své závazky vůči
zákazníkům.

Právo zákazníka na vyplacení náhrady z
Garančního fondu se promlčuje uplynutím 5 let ode
dne splatnosti pohledávky zákazníka na vyplacení
náhrady z Garančního fondu.

Garanční fond pozastaví výplatu náhrad
a) za majetek zákazníka, o kterém je z průběhu
trestního řízení zřejmé, že může jít o majetek
podle 4 písm. e), nebo
b) osobě podezřelé ze spáchání trestného činu,
který způsobil neschopnost obchodníka splnit
své závazky vůči zákazníkům, a to po dobu
trestního řízení vedeného proti této osobě.

Na náhradu z Garančního fondu nemá nárok:
a) Česká konsolidační agentura,
b) územní samosprávný celek,
c) osoba, která v průběhu 3 let předcházejících
Oznámení Garančního fondu
 prováděla audit nebo se podílela na
provádění auditu obchodníka s cennými
papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada
z Garančního fondu,
 byla vedoucí osobou obchodníka s cennými
papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada
z Garančního fondu,
 byla osobou s kvalifikovanou účastí na
obchodníkovi s cennými papíry, jehož
zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního
fondu,
 byla osobou blízkou podle zák. č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, osobě podle bodů 1
až 3,
 byla osobou, která patří do stejného
podnikatelského seskupení jako obchodník
s cennými papíry, jehož zákazníkům se
vyplácí náhrada z Garančního fondu,
 prováděla audit nebo se podílela na
provádění auditu osoby, která patří do

V případě, že prostředky Garančního fondu
nepostačují k vyplacení náhrad s příslušenstvím
nebo k úhradě nákladů na činnost, obstará si
Garanční fond potřebné peněžní prostředky na
finančním trhu. Garanční fond dbá, aby podmínky,
za kterých jsou peněžní prostředky Garančnímu
fondu poskytnuty, byly pro něj co nejvýhodnější.
Pokud si Garanční fond peněžní prostředky na
finančním trhu neobstará, může mu být na jeho
žádost z důvodu zvláštního zřetele hodných
poskytnuty dotace nebo návratná finanční výpomoc
v potřebné výši ze státního rozpočtu.
Majetek zákazníka není součástí majetkové
podstaty obchodníka podle insolvenčního zákona
č.182/2006 Sb., a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku
obchodníka, insolvenční správce je povinen jej bez
zbytečného odkladu vydat zákazníkům.
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Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta:
Základní informace o ochraně vkladu
Vklady u Fio banky, a.s. jsou pojištěny u

Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění
vkladů)1)

Limit pojištění

Náhrada se poskytuje v českých korunách ve
výši odpovídající 100 000 EUR na jednoho
klienta uložených ve Fio bance, a.s.2)

Máte-li u Fio banky, a.s. více vkladů

Limit v českých korunách ve výši odpovídající
100 000 EUR se uplatní ve vztahu k součtu
všech Vašich vkladů u Fio banky, a.s.

Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami

Limit v českých korunách ve výši odpovídající
100 000 EUR se uplatňuje na každého klienta
samostatně3).

Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové
instituce

20 pracovních dnů (do 31. 5. 2016)4)
7 pracovních dnů (od 1. 6. 2016)4)

Měna, v níž bude vklad vyplacen

Koruna česká (CZK)

Kontakt na Garanční systém finančního trhu

Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění
vkladů)
Sídlo: Týn 639/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel: (+420) 234 767 676
E-mail: info@fpv.cz

Další informace jsou dostupné na

www.fpv.cz

Další důležité informace
Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chrání do stanoveného limitu obecně
všechny nepodnikatele a podnikatele. Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách
Garančního systému finančního trhu. O tom, zda jsou určité produkty pojištěny, či nikoliv, Vás také na požádání
informuje Fio banka, a.s. Pokud vklad podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů,
Fio banka, a.s. tuto skutečnost potvrdí také na výpisu z účtu nebo v obdobném dokumentu.

1)

Systém odpovědný za ochranu Vašeho vkladu

Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti Fio banky,
a.s. Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR.
Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro den, kdy
Česká národní banka vydá oznámení o neschopnosti Fio banky, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám
za zákonných a smluvních podmínek nebo, kdy soud nebo zahraniční soud vydá rozhodnutí, jehož důsledkem je
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pozastavení práva vkladatelů nakládat se vklady u Fio banky, a.s., na které se vztahuje pojištění (rozhodný
den).
2)

Celkový limit pojištění

Není-li vklad k dispozici, protože úvěrová instituce není schopna dostát svým finančním závazkům, vyplatí
Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) klientům náhradu za vklady do výše stanoveného limitu.
Tato výplata náhrad v českých korunách činí nejvýše částku odpovídající částce 100 000 EUR a počítá se vždy
na celou banku nebo družstevní záložnu. Pro určení částky, která má být z pojištění vyplacena, jsou proto
všechny vklady jednoho vkladatele vedené u téže úvěrové instituce, včetně úroků vypočtených k rozhodnému
dni, sečteny. Například pokud má klient na spořicím účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 90 000
EUR a na běžném účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 20 000 EUR, bude mu vyplacena pouze
částka v českých korunách odpovídající 100 000 EUR. Tento postup se uplatní i v případě, že úvěrová instituce
provozuje činnost pod různými obchodními označeními nebo ochrannými známkami.
V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí částky odpovídající
100 000 EUR, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR. Např. jde o vklad prostředků získaných
prodejem nemovitosti sloužící k bydlení, pokud rozhodný den nastal do 3 měsíců ode dne připsání částky na
účet, a další v zákoně o bankách uvedené případy.
3)

Limit pojištění u společných účtů

V případě společných účtů (tj. účtů s více spolumajiteli podle § 41e odst. 1 zákona o bankách) se podíl každého
klienta započítává do jeho limitu 100 000 EUR samostatně. Osoby s pouhým dispozičním právem nejsou
spolumajitelé účtu a pojistná ochrana se na ně nevztahuje.
4)

Výplata

Systémem pojištění vkladů příslušným k výplatě náhrady klientům je Garanční systém finančního trhu s využitím
Fondu pojištění vkladů, Týn 639/1, 110 00 Praha 1, tel: (+420) 234 767 676, e-mail: info@fpv.cz. Výplata
náhrady Vašich vkladů do výše částky v českých korunách odpovídající 100 000 EUR bude do 31. 5. 2016
zahájena nejpozději do 20 pracovních dní od rozhodného dne. Od 1. 6. 2016 činí lhůta pro zahájení výplaty 7
pracovních dní od rozhodného dne. V některých případech (např. peněžní prostředky evidované na účtu
platební instituce, apod.) může být lhůta pro zahájení výplaty delší (15 pracovních dní). Pokud v uvedené lhůtě
výplatu neobdržíte, měli byste Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) kontaktovat, neboť po
určité době by mohla uplynout promlčecí lhůta pro uplatnění pohledávky. Objektivní promlčecí lhůta u výplat v
případě úvěrových institucí se sídlem v České republice činí podle § 41h odst. 3 zákona o bankách 3 roky. Další
informace lze získat na www.fpv.cz.

V Praze dne 16. 5. 2016
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