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Je paradoxní, nebo možná příznačné, že věci, které se už dáv-
no měly dát do pohybu, což každý více či méně věděl nebo tušil,  
se do pohybu uvádějí až když je pozdě a/nebo až když nutnost jednat 
začíná zaostávat za realitou (což je totéž). Jako mávnutím proutku  
se pojištění vkladů stalo živým tématem, o kterém každý chce (či musí) 
nejen diskutovat, ale, a to trochu bolí, rozhodovat. Kdo by si dnes chtěl 
vzpomenout na legislativní iniciativy Fondu, které, až na dobu výpla-
ty a spoluúčast vkladatelů na ztrátě, směřovaly k lepšímu právnímu  
i společenskému zakotvení pojištění vkladů i samotného Fondu, k vyšší 
flexibilitě při získávání zdrojů, k větší míře  racionality při hledání opti-
mální výše jeho zdrojů i jejich správy, atd. 

Nejen to. Jen stěží lze dnes prokazovat, jak významné pro obecné  
i konkrétní znalosti a know-how Fondu, pro tvorbu znalostního i empi-
rického podhoubí úvah a z nich rezultujících rozhodnutí i praktických 
kroků, mělo a má členství v mezinárodních organizacích pojistitelů 
vkladů IADI a EFDI. Častý, někdy velmi intenzivní, otevřený a trans-
parentní kontakt s kolegy doslova ze všech koutů světa se dnes vrací  
v teoretické i praktické připravenosti aparátu Fondu a jeho správní rady 
reagovat na naléhavé potřeby dneška a orientovat se v širokém mezi-
národním kontextu.

Je toho trochu víc. Už mnohem dříve si vedení Fondu začalo uvě-
domovat a diskutovat potřebu silné komunikační politiky, která dosud  
z – přiznejme si to – víceméně neracionálních příčin absentovala. 
Dnes s přesvědčením pracujeme na tom, aby povědomí o institutu 
pojištění vkladů výrazně vzrostlo především v myslích široké veřejnosti. 
A bude jen ku prospěchu věci, když se toto povědomí usídlí i v myslích 
veřejnosti odborné a ovšem politické. Najednou, tváří v tvář realitě, 
která náhle přestala být virtuální, se nikdo nepozastavuje nad vyvsta-
lou potřebou informovat a vzdělávat veřejnost v tomto ohledu. Ještě  
v nedávné minulosti tomu tak ale bylo…

V začátcích budování IADI opakovaně její tehdejší prezident J. P. 
Sabourin zdůrazňoval, že naším hlavním úkolem je zvednout hlas 
pojistitelů vkladů a jejich práci a poslání dát odpovídající místo v 
institucionální struktuře na národní a mezinárodní úrovni.  Dát jim 
jako odborníkům na ochranu a výplatu vkladů platformu v tom, čemu  
se říká financial safety net, tedy ve finanční záchranné síti, kterou  
by si měl vytvářet každý suverén a nadnárodní uskupení. Vracím se tím 
k paradoxu z úvodu, nutnost nám jaksi opět zaostává za realitou…

Nemohu nevyužít této možnosti: Chci poděkovat celému aparátu  
Fondu a mým kolegům ve správní radě za naprosto profesionální 
zvládnutí výzev současnosti a popřát jim i sobě, abychom ve stejném 
kolegiálním, tvůrčím a otevřeném duchu pokračovali v naší práci  
i v příštích letech.

i. úvodní slovo předsedy správní rady

�

 
Ing. Josef Tauber 
předseda správní rady
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Fond pojištění vkladů je řízen pětičlennou správní radou. Předse-
du, místopředsedu a ostatní členy správní rady Fondu pojištění vkla-
dů (dále jen „Fond“) jmenuje a odvolává ministr financí. V souladu  
s § ��b odst. 5 zákona o bankách je nejméně jeden člen správ-
ní rady Fondu jmenován z řad zaměstnanců České národní banky,  
a to na návrh České národní banky, a nejméně dva členové správní 
rady Fondu jsou jmenováni z řad členů představenstev bank. Funkční 
období jednotlivých členů správní rady Fondu je pětileté, přičemž každý 
rok je jmenován jeden nový člen. Za výkon funkce člena správní rady 
nenáleží odměna. Správní rada Fondu je statutárním orgánem Fondu 

a řídí jeho činnost. Správní rada jmenuje výkonného ředitele, který stojí 
v čele výkonného aparátu Fondu.

Ke dni 8.�.�008 rezignovala na funkci člena správní rady JUDr. Klára  
Cetlová a ke dni �.5.�008 ministr financí jmenoval novým členem 
správní rady Mgr. Michala Fraňka.

Složení správní rady v roce 2008

předseda: Ing. Josef T a u b e r – výkonný ředitel České bankovní asociace

místopředseda: Ing. Petr V o j t í š e k – náměstek ředitele sekce České národní banky

členové: Ing. Daniel H e l e r – náměstek generálního ředitele a člen představenstva České spořitelny, a.s. 

JUDr. Klára C e t l o v á – ředitelka odboru Ministerstva financí České republiky, do 8.�.�008

Mgr. Michal Franěk  – ředitel odboru Ministerstva financí České republiky, od �.5.�008

Ing. Jiří Š p e r l – náměstek ředitele a člen představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s

Výkonná ředitelka: Ing. Renáta K a d l e c o v á

ii. statutární orgán
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Úloha Fondu pojištění vkladů
Hlavním předmětem činnoti Fondu je poskytování náhrad za pohle- 

dávky z vkladů oprávněným osobám, za podmínek stanovených v usta-
novení § ��a a následujících zákona č. ��/�99� Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o bankách“).

K	dalším	činnostem	Fondu	patří:
1. správa a vymáhání pohledávek za bankami vzniklých podle § ��h 
 zákona o bankách v rámci probíhajících konkurzních, likvidačních 
 a vyrovnávacích řízení;

2. zajištění a spravování finančních zdrojů, kterými jsou příspěvky  
 od bank, výnosy z investování peněžních prostředků, prostředky 
  získané na finančním trhu, výtěžky z ukončených konkurzních, 
  likvidačních a vyrovnávacích řízení, návratné finanční výpomoci  
 a případné další příjmy Fondu;

3. prohlubování spolupráce a integrace v rámci existujících nebo 
  vznikajících struktur Evropské unie.

Zákon o bankách
Činnost Fondu je upravena v § ��a až § ��m zákona o bankách  

a ve společných a přechodných ustanoveních novel tohoto zákona. 

Podle zákona o bankách jsou všechny banky a pobočky zahraničních 
bank, s výjimkou stanovenou v § ��l zákona o bankách a s výjimkou 
stanovenou v § 5a zákona o bankách, která je účinná ode dne vstupu 
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, 
povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů a přispívat 
v rozsahu stanoveném zákonem o bankách do Fondu. Od roku �00� 
jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů  
a přispívat do tohoto systému v rozsahu stanoveném zákonem o bankách  
i družstevní záložny.

Podle § ��c zákona o bankách, jsou pojištěny veškeré pohledávky 
z vkladů v české nebo cizí měně, včetně úroků, při splnění požadavků 
na identifikaci vkladatelů podle § ��c odst. � zákona o bankách, které 
jsou evidované jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách, 
nebo potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným 
obdobným dokumentem. Fyzické osoby jsou identifikovány jménem, 
příjmením, adresou a datem narození nebo rodným číslem vkladatele, 

popřípadě identifikačním číslem, právnické osoby obchodní firmou 
nebo názvem právnické osoby, jejím sídlem, v případě tuzemských 
právnických osob též identifikačním číslem. Pojištění se nevztahuje  
na pohledávky z vkladů bank, finančních institucí, zdravotních 
pojišoven a státních fondů. Pojištěny nejsou také pohledávky z vkladů, 
které je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu (podřízený 
dluh). Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky 
a jiné cenné papíry. Na poskytnutí náhrady za pohledávku z vkladů  
z Fondu však nemají podle § ��g odst. � zákona o bankách nárok 
osoby, které mají k dotčené bance zvláštní vztah a vlastníci vkladů 
vzniklých v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti, za kterou 
byly soudem v trestním řízení pravomocně odsouzeni.

Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné osobě  
z Fondu poskytne poté, co Fond obdrží písemné oznámení České národní 
banky o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným  
osobám za zákonných a smluvních podmínek. Náhrady jsou poskyto-
vány jak fyzickým, tak právnickým osobám a jsou vypláceny v české 
měně. 

Dne �5.��.�008 vystoupil v platnost zákon č. ���/�008, Sb.,  
kterým se mění zákon č. ��/�99�, o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento zákon zvyšuje rozsah pojistného krytí z původní výše 
90% do výše �00% z objemu všech pojištěných vkladů jednoho vklada- 
tele u jedné banky. Zároveň se pro vkladatele zvyšuje maximálně 
vyplacená částka z původního ekvivalentu �5 000 EUR na nový  
ekvivalent 50 000 EUR. 

Vstupem České republiky do Evropské unie nabyla platnost ustano-
vení zákona o bankách týkající se principu jednotné licence. Vklady 
klientů u poboček zahraničních bank jsou tak pojištěny v rámci  
příslušného systému domovského státu, přičemž podmínky pojištění 
vkladů těchto států vychází z požadavků práva Evropských spole-
čenství. Pobočka zahraniční banky je povinna poskytnout vklada-
telům informace o systému pojištění vkladů, včetně výše a rozsahu 
krytí poskytovaného systémem pojištění vkladů, jehož se banka a její 
pobočky účastní. Podle zákona o bankách mohou pobočky zahranič-
ních bank působící v České republice připojistit pohledávky z vkladů  
na základě smlouvy s Fondem, jestliže je domovský systém pojištění 
pro vkladatele pobočky méně příznivý než pojištění pohledávek  
z vkladů podle zákona o bankách. Této možnosti již dříve využila 
HSBC Bank, plc – pobočka Praha, která u Fondu připojistila vklady  

iii. činnost fondu pojištění vkladů v roce 2008
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právnických osob a dále pobočky bank BRE Bank, S.A., a Citibank 
Europe plc., které připojistily vklady fyzických osob. V průběhu roku 
�008 uzavřela s Fondem smlouvu o připojištění vkladů fyzických  
a právnických osob pobočka banky Straumur-Burdaras Investment 
Bank hf. Ve všech uvedených případech se jednalo o připojištění vkladů 
na částku �5 000 EUR. V reakci na globální finanční krizi došlo v prů-
běhu roku �008 v mnoha evropských zemích k podstatnému navyšo-
vání limitu pojištěných vkladů, nejčastěji na částky 50 000 EUR, resp. 
�00 000 EUR. Z tohoto důvodu, vzhledem k maximální výši náhrady 
přijaté zákonem č. ���/�008 Sb., některé smlouvy o připojištění 
pozbyly smysl. Po vzájemné dohodě tak byla na počátku roku �009 
ukončena smlouva s pobočkou BRE Bank, S.A. a v průběhu roku �009 
bude ukončena i smlouva s pobočkou Citibank Europe plc.

Výplaty náhrad
Prostředky z Fondu lze podle § ��a odst. 5 zákona o bankách  

čerpat pouze na náhrady za pohledávky z vkladů oprávněným osobám  
a na splátky dluhů Fondu. Za dobu své existence Fond vyplácel náhrady 
vkladů v šestnácti případech, při kterých poskytl ke dni ��.��.�008,  
v podobě dvanácti řádných a čtyř dodatečných výplat, náhrady vklada-
telům dvanácti bank v celkové výši 25,476	mld.Kč. 

V roce �008 Fond uplynutím zákonné pětileté lhůty ukončil výplaty 
 náhrad vkladatelům Union banky, a.s. a Plzeňské banky, a.s.  
Celkový souhrn vyplacených náhrad za rok �008 představoval částku 
�,�� mil. Kč.

Stejně jako v předešlých letech došlo v průběhu roku �008 k poklesu 
 celkového objemu vyplacených náhrad, a to o částku �,�� mil. Kč  
ke dni ��.��.�008. V průběhu roku �008 byla na účet Fondu  
vrácena další část neoprávněně vyplacených dodatečných náhrad vkladů 
 vkladatelům Moravia banky, a.s. ve výši 5,�5 mil. Kč. Důvodem neo-
právněných výplat ze strany Fondu byla skutečnost, že Fond obdržel 
v 5�5 případech od správce konkursní podstaty chybné podklady.  
Po zjištění této skutečnosti Fond požádal klienty, kteří si náhradu 
vkladu neoprávněně vyzvedli, o její vrácení. Dosavadní celková suma 
těchto vrácených náhrad, které dotyčné osoby vrátily dobrovolně  
po výzvě ze strany Fondu, na základě soudního rozhodnutí, soudní-
ho smíru nebo na základě mimosoudní dohody, představuje částku 
���,9� mil. Kč�, což činí cca �� % z celkové výše neoprávněně vypla-
cených náhrad. O výše uvedenou částku se tedy snižuje celkový objem 
náhrad vyplacený z Fondu.
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Náhrady vyplacené z Fondu pojištění vkladů do 31. 12. 2008

(v mil.Kč)

Banka Den	zahájení	plateb	 Náhrady	vyplacené	do	31.	12.	2008

Česká	banka,	a.s.1 ��. ��. �995 9��,95

AB	banka,	a.s. ��. �. �99� 0,0�

První	slezská	banka,	a.s. �5. 5. �99� ���,�8

Podnikatelská	banka,	a.s. ��. �. �99� � 0��,5�

Realitbanka,	a.s. ��. �. �99� ��,9�

Velkomoravská	banka,	a.s. �9. �. �99� � 00�,09

Kreditní	banka	Plzeň,	a.s. ��. 9. �99� 580,�0

Pragobanka,	a.s.2 �. ��. �998 ���,��

Universal	banka,	a.s.2 ��. 5. �999 � �99,�5

Moravia	banka,	a.s.2 ��. �0. �999 � �09,�8

Union	banka,	a.s. ��. 5. �00� �� ���,0�

Plzeňská	banka,	a.s. �. �. �00� ��5,�0

CELKEM  25	475,63

1	výplata	dodatečných	náhrad	byla	zahájena	8.6.1998																2	výplata	dodatečných	náhrad	byla	zahájena	4.1.2002

3	v	roce	2004	byly	vrácené	náhrady	ve	výši	18,56	mil.	Kč	účtovány	na	vrub	vyplacených	náhrad	vkladů,	od	roku	2005	jsou	součástí	příjmové	strany	Fondu		
(viz	tabulka	na	str.	21.	–	IV.	Hlavní	peněžní	toky	Fondu	–	historie)
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Náhrady vyplacené z Fondu pojištění vkladů do 31. 12. 2008
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Pohledávky Fondu vůči bankám
Podle §��h odst. � zákona o bankách se Fond stává ke dni zahá-

jení plateb věřitelem banky, která pozbyla schopnost dostát svým 
závazků za zákonných a smluvních podmínek, ve výši práv oprávně-
ných osob banky na plnění z Fondu. Z  dvanácti vyplácených bank 
byl konkurs zatím ukončen pouze ve třech případech. Z celkové výše 
vyplacených náhrad vkladů, která k ��.��.�008 dosáhla �5,5 mld. 
Kč, byly Fondu uznány v konkursních řízeních pohledávky ve výši 
��,� mld. Kč. Pohledávky z dodatečně vyplácených náhrad vkla-
dů u Pragobanky, a.s., Universal banky, a.s. a Moravia banky, a.s. 
nebyly uznány, nebo Fond při jejich přihlášení nedodržel, a ani 
nemohl dodržet, lhůty pro přihlášení pohledávek dané v té době  

(v mil. Kč)
stav	k	31.	12.	2008

Přehled přihlášených a dosud evidovaných pohledávek za bankami

Banka Typ	výplat Přihláška	do	konkurzu Vráceno	do	Fondu Pohledávka	v	konkurzu

Česká	banka,	a.s. řádné 5�8,5�   

dodatečné ���,��  9��,��

AB	banka,	a.s. řádné 0,�� 0,0� 0,��

První	slezská	banka,	a.s. řádné ���,50 �,�� �09,89

Realitbanka,	a.s. řádné ��,�0  ��,�0

Velkomoravská	banka,	a.s. řádné � 00�,��  � 00�,��

Kreditní	banka	Plzeň,	a.s. řádné 580,95 �9,05 55�,9�

Universal	banka,	a.s. řádné � 8��,�� �0�,�9 � 5�0,�5

Moravia	banka,	a.s. řádné � �5�,�0  � �5�,�0

Union	banka,	a.s. řádné �� ���,5� � �8�,�� 9 9��,��

CELKEM  21	824,06 2	822,27 19	001,80

platným zákonem o konkursu a vyrovnání. Novela zákona o ban-
kách, na základě které Fond tyto dodatečné náhrady vyplácel, byla 
totiž přijata až po uplynutí příslušných lhůt. Uznání těchto pohledávek  
je předmětem soudního sporu.

Následující tabulka udává přehled pohledávek Fondu za jednotlivý-
mi bankami, evidovanými ke dni ��.��.�008 pro účely konkursního 
řízení vyplácených bank. Z celkové výše �� 8��,0� mil. Kč přihlá-
šených pohledávek byl u pěti bank již proveden předběžný rozvrh  
s celkovou obdrženou zálohou pro Fond ve výši � 8��,�� mil. Kč.  
Fond nyní eviduje pohledávky za bankami ve výši �9 00�,80 mil. Kč.
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Pokud jde o ukončené konkurzy do konce roku �008, proběhlo 
doposud soudní vyrovnání v případě Podnikatelské banky, a.s.  
a vyrovnání v rámci závěrečného rozvrhu v případě Pragobanky, 
a.s. a Plzeňské banky, a.s. Fond tak ke dni ��.��.�008 nevede 

za těmito třemi bankami již žádné pohledávky. Přehled těchto  
uspokojených pohledávek za bankami včetně obdrženého výnosu  
a dosažené výtěžnosti zobrazuje následující tabulka.

Příspěvky pojištěných institucí  
V roce �008 odvedly pojištěné instituce, tj. banky, stavební spořitelny a družstevní záložny, do Fondu příspěvky za výpočtovou základnu roku  

�00� v celkové výši � ��9,�8 mil. Kč. V následující tabulce je uveden přehled příspěvků, které obdržel Fond od svého založení v roce �99�.

4	kromě	tohoto	plnění	obdržel	Fond	v	roce	2004	z	konkurzní	podstaty	Plzeňské	banky,	a.s.	částku	1,025	mil.	Kč	jako	doplatek	příspěvku	za	pojištěné	vklady	za	rok	2003

stav	k	31.	12.	2008
(v mil. Kč)

Banka Typ	výplat Celková	výše	pohledávky Vráceno	do	Fondu Výtěžnost	(%)

Podnikatelská	banka,	a.s. řádné � 0�5,5� 5�8,5� 5�,00

Pragobanka,	a.s. řádné + dodatečné ��8,�0 �8�,�� 5�,9�

Plzeňská	banka,	a.s. řádné ���,85 �0,��� 5�,��

CELKEM 1	552,58 803,52 51,75

Přehled výtěžnosti pohledávek za bankami u ukončených konkursních řízení
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stav	k	31.	12.	2008
(v mil. Kč)

Příspěvky pojištěných institucí hrazené do Fondu pojištění vkladů  
podle jednotlivých let

*	včetně	zálohy	odvedené	v	prosinci	2004

Rok	výpočtové	základny Rok	úhrady	příspěvku Částka

�99� �995    80�,0�

�995 �99� � ��5,9�

�99� �99� � �5�,0�

�99� �998 � 9�9,��

�998 �999 � ��9,�8

�999 �000 � ���,�8

�000 �00� � �90,5�

�00� �00� � ���,0�

�00� �00� � �88,�8

�00� �00� � �9�,��

�00� �005* � ���,05

�005 �00� � ��9,59

�00� �00� � 5�8,��

�00� �008 � ��9,�8

CELKEM  29	421,89
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Příspěvky bank do Fondu pojištění vkladů

Výše příspěvku se řídí novelou zákona o bankách provedenou záko-
nem č. ���/�00� Sb., § ��c odst. � a odst. �. Roční příspěvek banky 
do Fondu byl touto novelou zákona snížen na 0,� % z průměru objemu 
pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků. Prů-
měrný objem pojištěných pohledávek z vkladů banka propočítává podle 
stavu pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce v předchozím roce, a to včetně úroků, na jejichž 
připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni. Družstevní záložny odvádí 
příspěvek do Fondu od roku �00� také ve výši 0,�%  průměru objemu 
pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků. Roční 
příspěvek stavební spořitelny do Fondu byl výše uvedenou novelou 
zákona snížen na 0,05 % z průměru objemu pojištěných pohledávek  
z vkladů za předchozí rok, včetně úroků, na jejichž připsání vznikl 
účastníkovi stavebního spoření nárok v předchozím roce. Průměrný 
objem pojištěných pohledávek z vkladů stavební spořitelna propočítává 
podle čtvrtletních stavů pojištěných pohledávek z vkladů v předcho-
zím roce bez započítání zálohy na státní podporu. Příspěvek do Fondu 

jsou banky, stavební spořitelny a družstevní záložny povinny zaplatit 
za předchozí kalendářní rok nejpozději do ��. ledna běžného roku. 
Příspěvek se platí v českých korunách. 

Z připojištěných poboček zahraničních bank odvedla ke dni 
��.�.�008 příspěvek do Fondu za rok �00� pouze HSBC Bank, plc - 
pobočka Praha. Zbývající tři pobočky zahraničních bank, tj. BRE Bank, 
S.A., Citibank Europe plc. a Straumur-Burdaras Investment Bank hf. 
budou odvádět příspěvky až za rok �008 ke dni ��.�.�009.
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Investiční činnost
Celkový objem finančních rezerv Fondu dosáhl ke konci roku �008 částky �0,� mld. Kč. Finanční prostředky Fondu byly z 80 % spravovány prostřed-

nictvím tří investičních manažerů a z �0 % přímo Fondem.

Počet institucí odvádějících příspěvky do Fondu pojištění vkladů

Vývoj objemu finančních rezerv Fondu pojištění vkladů 2001 – 2008
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V roce �008 bylo rozhodnuto o vytvoření portfolia oceňovaného lineárně (portfolio držené do splatnosti). Toto portfolio je tvořeno pouze z domácích 
státních dluhopisů a jeho durace je cílována do intervalu �-�0 let. V prvním roce byly pro jeho vytvoření vyčleněny finanční prostředky ve výši 800 mil. 
Kč. Podíl této části portfolia ke konci roku �008 činil 8 % z celkového objemu portfolia.

V portfoliu Fondu byly ke konci roku �008 nejvíce zastoupeny středně a dlouhodobé státních dluhopisy (50 %), krátkodobé státní dluhopisy (�9 %) 
a veřejně obchodovatelné dluhopisy bank a korporací (�9 %).

Fond při správě finančních rezerv v roce �008 pokračoval v investiční politice, která byla zahájena v roce �00�. Finanční prostředky spravované 
investičními manažery byly investovány do střednědobých i dlouhodobých státních dluhopisů, dluhopisů vydávaných bankami, městy či korporacemi 
v českých korunách, a částečně také do dluhopisů vydaných ve vybraných cizích měnách, při dodržování minimální hladiny ratingového ohodnocení 
emitentů dluhopisů stanovené na úrovni S&P A-. Finanční prostředky spravované přímo Fondem byly investovány pouze do krátkodobých státních 
dluhopisů nebo dluhopisů vydaných Českou národní bankou za účelem udržení likvidity Fondu.
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Struktura portfolia Fondu pojištění vkladů 
stav k 31.12.2008
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(v mil. Kč)

Druh	instrumentu Tržní	hodnota

I. Krátkodobé	prostředky 676,85

z toho:     Běžné a termínované účty �9�,85

              Pohledávky z buy & sell operací ��8,��

              Pohledávky z kuponů ��,��

              Pohledávky z pevných termínových operací -�,5�

II. Dluhopisy 9	031,41

z toho:      Státní pokladniční poukázky � 9�9,8�

Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 5 0��,8�

Dluhopisy bank a korporací � 95�,85

Dluhopisy IBRD, EIB a vlád čl. států EU ���,9�

III. Podílové	listy 378,90

CELKEM 10	087,16

Portfolio Fondu ke konci roku �008 tvořily zejména dluhopisy a podílové listy vydané v CZK (9� %). Z dluhopisů vydaných v cizích měnách byly  
v portfoliu nejvíce zastoupeny dluhopisy vydané v EUR (�,� %) a PLN (�,� %). Durace portfolia dosáhla k ��.��.�008 hodnoty  �,88  roku.

Struktura portfolia dle instrumentu 
stav k 31.12.2008
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Struktura portfolia dle splatnosti stav k 31.12.2008
(v mil. Kč)

Finanční rezervy Fondu byly za rok �008 zhodnoceny celkem o �,89 % p.a. Zhodnocení finančních prostředků ve správě investičních manažerů (tržně 
oceňované portfolio) činilo �,5� % p.a., přičemž žádný z investičních manažerů nepřekonal zhodnocení benchmarku (Index GPRI�m), který vzrostl  
za rok �008 o �,�� % p.a. Hrubý výnos z investování dosáhl �8�,�  mil. Kč. 

Vývoj skladby portfolia Fondu

Splatnost	instrumentu Tržní	hodnota	*

I. Do � roku � 0��,�0

II. Od � do � let 98�,�8

III. Od � do 5 let � ���,��

IV. Od 5 do �0 let � 59�,05

V. Od �0 do �0 let �0�,�5

VI. Nad �0 let ��,�5

VII. Podílové listy ��8,90

CELKEM 10	087,16
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Mezinárodní spolupráce
Stejně jako v letech předešlých i v roce �008 Fond pokračoval  

v rozvíjení mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi, účastnil 
se mezinárodních konferencí a aktivně spolupracoval při přípravě nové 
legislativy řešící problematiku pojištění vkladů zemí Evropské unie. Zde 
je třeba především zdůraznit aktivní členství v Mezinárodní asociaci 
pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers – IADI) 
a v Evropském fóru pojistitelů vkladů (European Forum of Deposit 
Insurers – EFDI). 

Evropské	fórum	pojistitelů	vkladů v roce �008 v rámci přípravy 
podkladů pro revizi Směrnice 9�/�9/ES o systémech pojištění vkladů 
dokončilo kompletní analýzu systémů pojištění vkladů v zemích EU, 
kterou společně s řadou doporučení předalo Evropské Komisi. Jako člen 
jedné z pracovních skupin se na tomto úkolu podílel i Fond, který záro-
veň za účelem rozsáhlých analýz úzce spolupracoval s Joint Research 
Centre.

Rok �008 byl nakonec silně poznamenám důsledky celosvětové  
finanční krize, která velmi ovlivnila i oblast pojištění vkladů v celé řadě 
zemí. Výsledkem dopadů krize byla urychlená revize Směrnice 9�/�9/ES. 
V prosinci �008 Evropská Komise a Rada Evropy přijaly Směrnici 
�009/��/ES o systémech pojištění vkladů, která přináší pro systémy 
pojištění vkladů zemí EU celou řadu radikálních změn. Nejvýznamněj-
šími změnami je zvýšení limitu pojištění, odstranění spoluúčasti vkla-
datelů a podstatné zkrácení lhůt pro zahájení výplat náhrad.

V září �008 v Dublinu se zástupci Fondu účastnili výroční konference 
EFDI, pořádané jako první společná konference EFDI a FDIC (Federal 
Deposit Insurance Corporation – USA), zabývající se integrací finanč-
ních trhů a prohlubováním spolupráce EFDI s institucemi FDIC a IADI.

Fond se rovněž úspěšně zhostil pořádání a organizace třech význam-
ných zasedání Mezinárodní	 asociace	 pojistitelů	 vkladů. Dne  
�0. ledna �008 se v Praze uskutečnilo třinácté zasedání Evropského 
regionálního výboru. Ve dnech 9.-��. června �008 se poté v Praze 
konalo ��. zasedání Výkonného výboru IADI, v jehož průběhu se 
uskutečnila i zasedání stálých a regionálních výborů IADI. Následně  
��. června se v Praze uskutečnilo společné zasedání výkonných výborů 
IADI a EFDI. 

Zástupci Fondu se zúčastnili semináře na téma „Rizikové analýzy  
v systémech pojištění vkladů“, který byl pořádán ve spolupráci Evrop-
ského a Euroasijského regionálního výboru IADI v Moskvě ve dnech 
��.-�8. května �008. Na semináři byly diskutovány různé přístupy  
k rizikové analýze a její praktické využití při stanovování dostatečnos-
ti finanční rezervy systému pojištění vkladů. Dále se zástupci Fondu 
zúčastnili konference a výročního zasedání IADI, pořádané ve dnech 
�9.-�0. října �008 ve Washingtonu. Tématem konference byla „Role 
systémů pojištění vkladů při podpoře finanční stability a ekonomické 
inkluzi“.

V roce �008 Fond uzavřel rámcovou smlouvu se dvěma partnerský-
mi institucemi. Jednak se slovenským Fondem ochrany vkladů ohledně 
výplaty náhrad vkladů, předávání informací, dat a lhůt a dělení nákla-
dů v případě platební neschopnosti poboček českých bank připojiště-
ných na Slovensku, jednak s maarským Národním fondem pojištění 
vkladů ohledně výplaty náhrad vkladů, předávání informací, dat a lhůt 
a náhrady nákladů v případě platební neschopnosti poboček českých 
bank působících v Maarsku.  
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Souhrnný přehled příjmů a výdajů Fondu pojištění vkladů v letech 1995 – 2008

(v mil. Kč)

PříjMy

Příspěvky od bank 29	421,81

Příjmy ze soudního vyrovnání a konkursních řízení 3	626,81

Vratky vyplacených náhrad ���,�9

Vrácené zálohy nevyplacených náhrad �0,08

Přijaté úroky a jiné výnosy � ��0,05

– úroky z investování � ���,8�

– úroky a ostatní finanční výnosy �5,�8

Nově přijaté úvěry � 000,00

	PříjMy	CELKEM 38	983,44

(v mil. Kč)

VýDAjE

Náhrady pojistného �5 �0�,9�

Náklady na činnost �5�,55

Placené úroky ���,��

Splátky úvěru � 000,00

	VýDAjE	CELKEM 28	876,62

(v mil. Kč)

RoZDíL	PříjMů	A	VýDAjů

10	106,82

iv. HLavní peněžní toky Fondu - historie
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ZPRáVA	AUDIToRA	PRo	SPRáVNí	RADU		SPoLEČNoSTI	FoND	PojIšTěNí	VKLADů

Účetní	závěrka
Na základě provedeného auditu jsme dne 8. června �009 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Fond pojištění vkladů, tj. rozvahy k ��. prosinci �008, výkazu zisku a ztráty za rok �008 a přílohy této účetní 
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti Fond pojištění vkladů jsou uvedeny v bodě � přílohy této 
účetní závěrky.

odpovědnost	statutárního	orgánu	účetní	jednotky	za	účetní	závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Fond pojištění vkladů. Součástí této odpovědnosti 
je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady.

odpovědnost	auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok ktéto účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést 
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů 
závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné audi-
torské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených 
vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok	auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Fond pojištění vkladů k ��. prosinci 
�008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok �008 v souladu s českými účetními předpisy.”

Výroční	zpráva
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat 
na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech 
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V. výrok auditora

��

V Praze, dne �. října �009

KPMG	Česká	republika	Audit,	s.r.o.
Osvědčení číslo ��

Ing. Vladimír Dvořáček
Partner

Ing. Pavel Závitkovský
Partner
Osvědčení číslo �9
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ROZVAHA K 31. PROSINCI 2008

AKTIVA Stav	k	1.	lednu	2008 Stav	k	31.	prosinci	2008

A.	Dlouhodobý	majetek	celkem 495 801	010

I.	Dlouhodobý	nehmotný	majetek	–	software 65 65

II.	Dlouhodobý	hmotný	majetek	–	samostatné	movité	věci 1	427 1	541

       �. Stavby 0 297

       �. Samostatné movité věci 1	427 1	244

III.	Dlouhodobý	finanční	majetek	–	dluhové	cenné					
							papíry	držené	do	splatnosti 0 800	431

IV.	oprávky	k	dlouhodobému	majetku	celkem: -997 -1	027

�. Oprávky k softwaru -�5 -��

�. Oprávky ke stavbám 0 -5

�. Oprávky k samostatným movitým věcem -9�� - 9��

B.	Krátkodobý	majetek	celkem 27	154	525 28	333	604

II.	Pohledávky	celkem 19	054	094 19	319	846

�. Poskytnuté provozní zálohy �89 ��8

�. Pohledávky za zaměstnanci �� �

�5. Pohledávky z pevných termínovaných operací �0 �8� 0

��. Jiné pohledávky �9 0�� �98 �9 ��9 �9�

III.	Krátkodobý	finanční	majetek	celkem 8	100	380 9	007	776

�. Pokladna � �0

�. Ceniny 0 ��

�. Účty v bankách �9� ��8 �9� 8��

�. Majetkové cenné papíry k obchodování �0� 8�� ��8 90�

5. Dluhové cenné papíry k obchodování � �95 88� 8 ��0 9��

IV.	jiná	aktiva	celkem 51 5	982

�. Náklady příštích období 5� ��

       �. Příjmy příštích období 0          5 9�5

AKTIVA	CELKEM 27	155	020 29	134	614

( v tis.Kč)

příloha k účetní závěrce za rok 2008
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PASIVA Stav	k	1.	lednu	2008 Stav	k	31.	prosinci	2008

A.	Vlastní	zdroje	celkem 27	086	240 29	128	851

I.	jmění	–	fondy 26	389	947 28	163	574

II.	Výsledek	hospodaření	celkem 696	293 965	277

�. Účet výsledku hospodaření 0 ��8 98�

�. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení �0� ��� 0

�. Nerozdělený zisk minulých let 59� 9�9 �9� �9�

B.	Cizí	zdroje	celkem 68	780 5	763

III.	Krátkodobé	závazky	celkem 68	780 5	763

�. Dodavatelé � �5� �8

5. Zaměstnanci 0 ��5

�. Závazky k institucím sociálního zabezpečení  
     a veřejného zdravotního pojištění 0 90

9. Ostatní přímé daně 0 ��

�5. Závazky z pevných termínovaných operací 0 � 5��

��. Jiné závazky 58 �98 0

��. Dohadné účty pasivní          � 0�� � 9�8

PASIVA	CELKEM 27	155	020 29	134	614

( v tis.Kč)
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Činnosti: Hlavní Hospodářská																		Celkem
A.	Náklady
I.	Spotřebované	nákupy	celkem 280 280

�. Spotřeba materiálu �80 �80
II.	Služby	celkem 4	758 4	758

5. Opravy a udržování 55 55
�. Cestovné �9� �9�
�. Náklady na reprezentaci 90 90
8. Ostatní služby � ��� � ���
III.	osobní	náklady	celkem 4	117 4	117

9. Mzdové náklady � 950 � 950
�0. Zákonné sociální pojištění � 0�9 � 0�9
��. Zákonné sociální náklady 5� 5�
��. Ostatní sociální náklady �� ��
IV.	Daně	a	poplatky	celkem 3 3

��. Daň silniční � �
V.	ostatní	náklady	celkem 427	108 427	108

��. Kursové ztráty 5 5
��. Jiné ostatní náklady ��� �0� ��� �0�
VI.	odpisy	a	prodaný	majetek 30	518	624 30	518	624

�5. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ��� ���
��. Prodané cenné papíry a podíly �0 5�8 ��� �0 5�8 ���

Náklady	celkem 30	954	890 30	954	890
B.	Výnosy
IV.	ostatní	výnosy	celkem 360	441 360	441

�5. Úroky �� 9�8 �� 9�8
��. Kurzové zisky � �
�8. Jiné ostatní výnosy ��5 5�0 ��5 5�0
V.	Tržby	z	prodeje	majetku 30	863	433 30	863	433

�0. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů �0 �8� �9� �0 �8� �9�
��. Výnosy z krátkodobého finančního majetku ��0 99� ��0 99�
��. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku         �� ���         �� ���

Výnosy	celkem 31	223	874 31	223	874
C.	Hospodářský	výsledek	před	zdaněním 268	984 268	984
D.	Hospodářský	výsledek	po	zdanění 268	984 268	984

( v tis.Kč)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008
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1	 VšEoBECNÉ	INFoRMACE
Fond pojištění vkladů (dále „Fond“) byl zapsán do obchodního rejstří-
ku dne �9. prosince �99� dle zákona č. �5�/9� Sb., kterým se mění  
a doplňuje zákon č. ��/�99� Sb., o bankách, a jeho sídlo je v Praze �, 
Růžová �5. Předmětem činnosti Fondu je poskytování náhrady vlast-
níkům vkladů, kterými jsou právnické a fyzické osoby, za podmínek 
stanovených zákonem. Na základě ustanovení zákona č. 58� /�99� 
Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů jsou příjmy Fondu 
osvobozeny od daně z příjmu.

Složení správní rady k ��. prosinci �008 bylo následující: 

Funkce:
Ing. Josef Tauber  předseda
Ing. Petr Vojtíšek  místopředseda
Ing. Daniel Heler  člen
Ing. Jiří Šperl  člen
JUDr. Klára Cetlová  člen

JUDr. Klára Cetlová požádala o uvolnění z funkce člena správní rady ke 
dni 8. dubna �009. Dne 9. května �009 byl do funkce člena správní rady 
jmenován Mgr. Michal Franěk.

 

2	 ÚČETNí	PoSTUPy
(a)	 Základní	zásady	zpracování	účetní	závěrky

 Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy plat- 
 nými v České republice a Českými účetními standardy pro nevý- 
 dělečné organizace.  Účetní závěrka je sestavena v historických 
 cenách kromě derivátů a cenných papírů, které jsou vykázány  
 v reálné hodnotě.  Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zao- 
 krouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak.

(b)	 Dlouhodobý	hmotný	majetek

 Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích 
 cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a nákla- 
 dy s jeho pořízením související.  

 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypočteny metodou 
 rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti  
 a vycházejí z daňových sazeb.  

 Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku  
 se účtují přímo do nákladů. 

 Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než � rok  
 a pořizovací cena nepřevyšuje �0 000 Kč za položku, je zúčtován 
 přímo do nákladů v okamžiku zahájení jeho používání.  

(c)	 Cenné	papíry	a	podíly

 Fond klasifikuje cenné papíry a podíly jako cenné papíry k obchodo- 
 vání a cenné papíry držené do splatnosti. 

	 Cenné	papíry	určené	obchodování:

 Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry, které Fond drží  
 za účelem provádění transakcí s cílem dosahovat zisk z cenových 
 rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním.

 Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně 
 včetně transakčních nákladů. Cenné papíry k obchodování jsou  
 oceňovány reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu Fond používá 
 tržní hodnotu cenných papírů k rozvahovému dni. Ocenění cenných 
 papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno na zákla- 
 dě posudku znalce nebo na základě kvalifikovaného odhadu prove- 
 deného vedením Fondu.

 Zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty cenných papírů  
 k obchodování jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v období,  
 ve kterém nastanou.

	 Cenné	papíry	držené	do	splatnosti:

 Cenné papíry držené do splatnosti jsou nederivátová finanční aktiva 
 s pevným nebo předem určeným výnosem a s pevnou splatností,  
 u nichž má Fond záměr a schopnost držet je až do jejich splatnosti. 
 Pokud by Fond prodal jiné než nevýznamné množství těchto aktiv, 
 celá tato kategorie by byla přesunuta do kategorie Cenné papíry 
 určené k obchodování.

 Buy-sell	operace:

 Zajištěné pohledávky v rámci repo a buy-sell obchodů jsou vykázány 
 v položce Jiné pohledávky včetně naběhlého úroku. Úrok z těchto  
 obchodů je časově rozlišován po dobu trvání takovéto transakce  
 a zaúčtován do úrokových výnosů.
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(d)	 Finanční	deriváty 

 Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, měnových a úroko- 
 vých swapů jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně  
 a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou  
 odvozeny z tržních cen a z modelů diskontovaných peněžních toků. 

 Deriváty, které mají pozitivní reálnou hodnotu, jsou vykazovány  
 v položce pohledávky z pevných termínovaných operací. Deriváty, 
 jejichž reálná hodnota je negativní, jsou vykázány v položce závazky  
 z pevných termínovaných operací.

 
 Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou vyká- 

 zány ve výkazu zisku a ztráty.

(e)	 Přepočet	cizích	měn

 Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány  
 devizovým kurzem platným v den transakce. Všechna peněžní aktiva  
 a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kur- 
 sem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni.  
 Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou  
 účtovány do výkazu zisku a ztráty.

 U cenných papírů, které jsou oceněny reálnou hodnotou a které jsou  
 vedené v cizích měnách, se kurzový rozdíl považuje za součást  
 ocenění reálnou hodnotou.

(f)	 Příspěvky	přijaté	od	bank

 Příspěvky přijaté od bank jsou účtovány přímo na účet fondů 
 zahrnutý do vlastních zdrojů Fondu. Tyto příspěvky jsou účto- 
 vány na základě jejich skutečného přijetí počátkem běžného  
 roku, nejsou časově rozlišovány, nebo jde o příspěvek na běžný  
 rok. Výpočtovou základnou pro výši příspěvku je předchozí kalendářní 
 rok.

(g)	 opravné	položky

 K pohledávkám nevytváří Fond opravné položky, ani o nich v sou- 
 ladu s § �� odst.�) vyhlášky č. 50�/�00� Sb. Ministerstva financí  
 ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 5��/�99� Sb.  
 o účetnictví, neúčtuje.

(h)	 Závazky	 vůči	 klientům	 bank	 a	 pohledávky	 za	 bankami,		
	 které	nemohly	dostát	svým	závazkům	vůči	klientům

 V souladu s opatřením Ministerstva financí ČR a vnitřním účetním 
 předpisem k účtování přijatých příspěvků, výplat náhrad a souvi- 
 sejících případů účtuje Fond, na základě rozhodnutí Ministerstva  
 financí ČR o zahájení výplaty, závazek vůči klientům bank, za něž je  
 náhrada vyplácena, proti snížení výše uvedeného účtu fondů zahr- 
 nutého ve vlastních zdrojích. Ve stejné výši je zaúčtována pohledávka 
 za bankami, které nemohly dostát svým závazkům vůči klientům,  
 proti účtu fondů ve vlastních zdrojích. 

(i)	 Následné	události

 Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sesta- 
 vení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě,  
 že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které  
 existovaly k rozvahovému dni.

 V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní  
 závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti,  
 které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí  
 popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních  
 výkazech.

(j)	 Změny	účetních	postupů

 V roce �008 nedošlo k žádné změně účetních postupů Fondu.

3	 DoPLŇUjíCí	INFoRMACE	K	RoZVAZE		
	 A	VýKAZU	ZISKů	A	ZTRáTy

(a) Pohledávky vůči bankám, které nedostály svým závazkům vůči 
 klientům, k ��. prosinci �008 činily �9 00� �9� tis. Kč (�00�:  
 �9 00� �9� tis. Kč).

 K těmto pohledávkám nebyly na základě opatření Ministerstva  
 financí ČR vytvářeny opravné položky (viz bod � (g)). 
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(b)	 Reálná	hodnota	cenných	papírů	držených	k	obchodování:

31.	prosince	2008 1.	ledna	2008

Dluhové cenné papíry k obchodování 8 ��0 9�� � �95 88�

Majetkové cenné papíry k obchodování    ��8 90�    �0� 8��

CELKEM 8	609	876 7	603	730

( v tis.Kč)

(c)	 Fond	nemá	základní	kapitál.	Vlastní	zdroje	jsou	tvořeny	účtem	fondů.	Přehled	o	změnách	na	účtu	fondů:

Přehled	o	změnách	na	účtu	fondů:

Pohledávky	za	
insolventními	

bankami

Přijaté		
příspěvky	
od	bank

odepsané	
pohledávky	
a	závazky

Výplaty
náhrad

Přebytek	z	vy-	
účtování	výplaty		
náhrad	za	poji-	
štěné	vklady

Převod		
výsledku	

hospodaření Celkem

Zůstatek	k	1.	1.	2007 9	645	691 13	592	177 -	2	678	672 271	643 28	529 0 20	859	368

Přijaté příspěvky a zálohy
od bank (viz bod �(e)) 0 � 5�8 5�� 0 0 0 0 � 5�8 5��

Zpřesnění výplaty náhrad 0 0 0 - � ��� 0 0 - � ���

Přebytek z vyúčtování
výplaty náhrad 0 0 0 0 �0 0�8 0 �0 0�8

Převod výsledku 
hospodaření minulých let 0 0 0 0 0 � 9�� ��� � 9�� ���

Odpis pohledávek 0 0 - � 95� 0 0 0 - � 95�

Zůstatek	k	31.	12.	2007 9	645	691 15	120	751 -	2	681	626 269	382 88	607 3	947	142 26	389	947

Přijaté příspěvky a zálohy  
od bank (viz bod �(f)) 0 � ��9 �8� 0 0 0 0 � ��9 �8�

Odpis závazků 0 0        5� ��� 0 0        5� ���

Zůstatek	k	31.	12.	2007 9	645	691 16	839	934 -	2	627	182 269	382 88	607 3	947	142 28	163	574

( v tis.Kč)

Přijaté příspěvky od bank představují příspěvky přijaté od roku �00�, kdy došlo ke změně účetní metodiky.
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(d) Fond neměl k ��. prosinci �008 žádné závazky z výplaty náhrad (�00�: 5� �88 tis. Kč).

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činily k ��. prosinci �008 90 tis. Kč (�00�: 0 Kč), ze kterých �� tis. Kč (�00�: 0 Kč)  
představují závazky ze sociálního zabezpečení a �� tis. Kč (�00�: 0 Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nebyly 
po splatnosti.

Daňové závazky činily �� tis. Kč (�00�: 0 Kč). Žádné z těchto závazků nebyly po splatnosti. 

(e) Příspěvky jsou účtovány na základě jejich skutečného přijetí a nejsou časově rozlišovány (viz bod �(f)).

(f) Přehled příjmů a výdajů, výnosů a nákladů běžného a předcházejícího účetního období:

2008 2007

Přijaté příspěvky od bank za předcházející rok � ��9 �8� � 5�8 5��

CELKEM 1	719	183 1	528	574

( v tis.Kč)

		VýNoSy 2008 2007

Tržby z prodeje cenných papírů �0 �8� �9� 5� 5�0 999

Výnosy z krátkodobého finančního majetku ��0 99� �8� 0��

Výnosy z krátkodobého finančního majetku �� ��� 0

Ostatní výnosy (viz bod � (g)) ��0 ��� �� 0��

CELKEM 31	223	874 52	866	087

( v tis.Kč)

		NáKLADy 2008 2007

Prodané cenné papíry - �0 5�8 ��� -  5� ��� ���

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - ��� - ���

Spotřebované nákupy - �80 - ��0

Služby - � �58 - 5 �59

Osobní náklady - � ��� - � ���

Daně a poplatky - � - �

Ostatní náklady (viz bod � (g)) - ��� �08 - ��8 9��

CELKEM 			-	30	954	890 -	52	763	743

( v tis.Kč)



�0

Z celkové výše �� 9�8 tis. Kč (�00�: �� ��� tis. Kč) úrokových výnosů činí �� ��0 tis. Kč  (�00�: �� ��� tis. Kč) výnosy z buy-sell operací.

(h) Zisk za rok �00� ve výši �0� ��� tis. Kč byl převeden do Nerozděleného zisku minulých let. Zisk za rok �008 ve výši ��8 98� tis. Kč je navržen  
 k převedení na účet Nerozděleného zisku minulých let.

(i) Průměrný počet zaměstnanců Fondu je pět, z toho jeden řídící zaměstnanec. Celkové mzdové náklady v roce �008 činily � ��� tis. Kč  
 (�00�: � ��� tis. Kč).

(j) V roce �008 ani �00� nebyly poskytnuty členům správní rady žádné odměny, zálohy ani půjčky. V roce �008 a �00� Fond nepřispíval výkonnému  
 řediteli na životní pojištění a neposkytnul mu žádná nepeněžní plnění.

(k) Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k ��. prosinci �008.

Účetní závěrka byla schválena Správní radou Fondu a byla z jejího pověření podepsána:

8.	června	2009

(g) Ostatní výnosy a ostatní náklady jsou členěny následovně:

		VýNoSy 2008 2007

Úroky �� 9�8 �� ���

Kurzové zisky � � 800
Jiné ostatní výnosy – kurzové výnosy z operací s cennými papíry a změna 
reálné hodnoty derivátů k obchodování �55 �95 �� 88�

Jiné ostatní výnosy – změna reálné hodnoty cenných papírů k obchodování �59 88� � �50

Ostatní ���         �8�

oSTATNí	VýNoSy	CELKEM 					360	441 72	044

( v tis.Kč)

		NáKLADy 2008 2007

Kurzové ztráty - 5 - � 9�9
Jiné ostatní náklady – kurzové ztráty z operací s cennými papíry a změna 
reálné hodnoty derivátů k obchodování - ��0 98� - �9 59�

Jiné ostatní náklady – změna reálné hodnoty cenných papírů k obchodování - �5� 0�9 - 9� ���

Ostatní     - 5 0��     - 5 �90

oSTATNí	NáKLADy	CELKEM -	427	108 -	138	977

( v tis.Kč)
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Adresa:

Grafické zpracování - Studio DESTINY - www.destiny.cz

Fond pojištění vkladů

www.fpv.cz

Růžová 15, 110 00   Praha1


