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Otěže dalšího vývoje převzala už definitivně Evropská komise.

Finanční krize v řadě států Evropy spojená v některých případech 

s dramatickým průběhem, vedoucím až k runu na banku(-y), vy-

volala natolik silné politické reakce, že zde dnes máme co dělat  

s naprosto opačným a kvantitativně i kvalitativně nevídaným po-

hybem (nejen) v oblasti dosud víceméně klidných vod pojištění 

vkladů. Připusťme si, že jsme si velmi rychle zvykli na často těžko 

zvládnutelný příval iniciativ, nápadů a diskusí, které přicházely  

(a přicházejí) z center, jako jsou Brusel, Štrasburk, Londýn.

Soudím, že hrozby, se kterými dnes snad už odeznívající krize 

přišla, nabyly v určité fázi vývoje takových podob, že bylo leckde 

nezbytné politicky silně zasáhnout, ať již verbálním způsobem  

s cílem uklidnit masy (neomezené záruky apod.), nebo uvolně-

ním ohromných mas finančních prostředků zacílených na zmír-

nění těch nejhorších projevů krize, nebo kombinací obojího.

Víme, že jedním z nejsilnějších impulzů pro silné, politicky moti-

vované zásahy, doprovázené často silnými výroky, byly případy 

jako Northern Rock, Eurohypo a některé další. Potíž je v tom, že 

silné výroky se velmi špatně, resp. vůbec nedají vzít zpět a musí 

se přetavit v konkrétní opatření. Zmiňuji tento rozpor zejména 

proto, že zdaleka ne ve všech zemích Evropy byly nutné záchran-

né zásahy, ať již toho či onoho charakteru. Přesto zde dnes máme 

velmi robustně pojatou harmonizaci ochrany vkladatelů. Během 

velmi krátké doby bylo dosaženo harmonizace, která by v „nor-

mální“, krizí nedeterminované době nastala až v průběhu řady 

let, pokud by vůbec dosáhla současné podoby. Podle všeho však 

tlak na ještě vyšší ochranu vkladatelů bude pokračovat, alespoň 

v tomto smyslu je třeba chápat další a až netrpělivě prosazované 

návrhy z prostředí Evropské komise.

Co to znamená pro náš Fond? Nemám zde prostor pustit se do 

detailního výčtu uskutečněných a připravovaných kroků a jejich 

kritiky. Jde přitom o hlubokou 

změnu formy i obsahu v čase.  

Ve víceméně dohledné době 

dojde k přerodu z formy „pay-

boxu“ na některou z „vyšších“ 

forem. Fond bude postupně 

rozšiřovat své zaměření o nové 

a odborně náročné disciplíny, 

jako jsou řízení rizik (v souvislos-

ti se zavedením rizikově založe-

ných příspěvků), nové kontrolní 

a testovací činnosti, zcela nové 

formy komunikace jak s veřejností, tak i s ostatními účastníky 

tzv. finanční záchranné sítě. První kroky byly v posledním obdo-

bí učiněny a nebyly triviální. Fond dnes již definitivně přešel na

technicky náročný a sofistikovaný způsob řízení své hlavní čin-

nosti – výplaty vkladů klientům bank – při současném širokém 

a technologicky inovativním zapojení celé tuzemské bankovní 

komunity. 

Vývoj a zavedení nových postupů zcela opřených o IT technolo-

gie tvořily těžiště práce vedení a zaměstnanců Fondu pojištění 

vkladů v roce 2010 a v dalších následujících měsících. Díky tomu, 

že české banky prokázaly v krizovém období nevídanou stabilitu, 

mohl se Fond plně věnovat práci na systémech tak, aby naplnil 

požadavky harmonizace.  

 

Rád bych se s uznáním vyjádřil k práci výkonné ředitelky Fon-

du pojištění vkladů a jejího týmu a k dosaženým úspěchům jim 

upřímně gratuluji. Ani pro správní radu nebylo snadné zvládnout 

nápor úkolů, nejen v oblasti systémů, ale i v dalších procesech, 

jako jsou správa aktiv, ochrana právní pozice Fondu, mezinárod-

ní iniciativy. Děkuji tímto všem svým kolegům ve správní radě za 

jejich vysoce odborný přínos, iniciativní přístup a obětavou práci. 

ÚVODNÍ SLOVO

I. Úvodní slovo předsedy správní rady

Ing. Josef Tauber 

předseda správní rady
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STATUTÁRNÍ ORGÁN

II. Statutární orgán

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.

Mgr. Michal F r a n ě k  

ředitel odboru Ministerstva financí České republiky

Ing. Libor L ö f l e r  

náměstek ředitele a místopředseda představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s.,   

do 31. prosince 2010 

Ing. Jiří  V o t r u b e c 

náměstek ředitele společnosti a člen představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s.,  

od 1. ledna 2011

Výkonná ředitelka:  

Ing. Renáta K a d l e c o v á

 

Fond pojištění vkladů je řízen pětičlennou správní radou. Předse-

du, místopředsedu a ostatní členy správní rady Fondu pojištění 

vkladů (dále též jen „Fond“) jmenuje a odvolává ministr financí.  

V souladu s § 41b odst. 6 zákona o bankách je nejméně jeden 

člen správní rady Fondu pojištění vkladů jmenován z řad zaměst-

nanců České národní banky, a to na návrh České národní banky, 

a nejméně dva členové správní rady Fondu pojištění vkladů jsou 

jmenováni z řad členů představenstev bank. Funkční období jed-

notlivých členů správní rady Fondu pojištění vkladů je pětileté, 

přičemž každý rok je jmenován jeden nový člen.  

Za výkon funkce člena správní rady nenáleží odměna. Správní 

rada Fondu pojištění vkladů je statutárním orgánem Fondu po-

jištění vkladů a řídí jeho činnost. Správní rada jmenuje výkonné-

ho ředitele, který stojí v čele výkonného aparátu Fondu pojištění 

vkladů.

V roce 2010 došlo ve správní radě k personální změně:  

ke dni 31. prosince 2010 rezignoval na funkci člena správní rady  

Ing. Libor Löfler a následně ke dni 1. ledna 2011 ministr financí

jmenoval novým členem správní rady Ing. Jiřího Votrubce.

       SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY V ROCE 2010
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ČINNOST FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ V ROCE 2010

III. Činnost Fondu pojištění vkladů v roce 2010

 Makroekonomický vývoj v EU a České republice v roce 2010

Překvapivě výrazné oživení celosvětové ekonomiky v roce 2010 

mělo pozitivní vliv také na dynamiku růstu českého hospodář-

ství. Z pohledu exportně orientované české ekonomiky zásadní 

roli sehrálo oživení na sousedních trzích, zejména v Německu, 

díky čemuž se česká ekonomika v loňském roce velmi rychle 

zařadila v rámci evropské sedmadvacítky mezi země s nejrychleji 

rostoucím hospodářstvím. 

Průměrný nárůst HDP evropské sedmadvacítky činil v roce 2010 

1,8 %, zatímco reálný český hrubý domácí produkt vzrostl za 

stejné období o 2,3 %. V porovnání s 4procentním propadem  

v předchozím roce tato čísla signalizují zcela markantní zlepšení 

kondice a výkonnosti české ekonomiky. 

Oproti některým očekáváním se růst ekonomiky v roce 2010 

téměř vůbec neprojevil na trhu práce. V meziročním srovnání 

míra nezaměstnanosti sice klesla z lednových 9,8 % až na 8,5 % 

v říjnu 2010, ale v závěru roku počet nezaměstnaných díky určité 

sezónnosti opět vzrostl na 9,6 %. 

Zatímco počty a objemy firemních zakázek rostou, nová místa

příliš nevznikají. Pozitivním výsledkem je sice rostoucí produktivi-

ta práce, ale co v roce 2010 i v letošním roce i nadále pokulhává, je 

koupěschopnost obyvatelstva. Lidé pod tlakem nejistoty ohledně 

budoucího vývoje omezují svou spotřebu a případné přebytky 

rodinných rozpočtů spíše spoří. Navzdory poklesu úročení termí-

novaných vkladů a spořicích účtů se objem vkladů domácností 

v roce 2010 zvýšil o téměř 4,9 %. Finanční trhy zůstávají rozkolí-

sané. Problémy s vysokou mírou zadlužení trápí celou řadu zemí 

eurozóny a některé z nich se ocitly na hraně bankrotu, což přináší 

nervozitu na finanční trhy. Nicméně na tuzemský bankovní sek-

tor zprávy z jihu Evropy dopadají spíše zprostředkovaně, přes 

mateřské společnosti, které na rozdíl od konzervativně řízených 

tuzemských bank jsou v regionu angažovány výrazně víc. Finanční 

stabilita tuzemských bank a družstevních záložen i přes neklesající 

podíl delikventních úvěrů zůstává výtečná.

Oživení světové ekonomiky však i nadále zůstává zatíženo mno-

ha nejistotami, plynoucími především z neuspokojivého stavu 

veřejných rozpočtů řady zemí a přetrvávajících problémů finanč-

ního sektoru. Z pohledu české ekonomiky brzdu dalšího růstu 

v roce 2011 představují především plánovaná omezení výdajů 

státního rozpočtu a případné zvýšení sazby DPH, které negativ-

ně dopadne na spotřebu domácností.

 Činnost Fondu pojištění vkladů v roce 2010

Fond pojištění vkladů v roce 2010 oslavil 15 let od svého založe-

ní, a i přesto, že pracovníci Fondu pojištění vkladů nemuseli  

v loňském roce řešit problémy vyplývající z neuspokojivé eko-

nomické situace některé z pojištěných institucí, na nedostatek 

práce si rozhodně stěžovat nemohli.

Zásadní událostí roku 2010 bylo z pohledu Fondu pojištění vkladů 

schválení novely zákona o bankách, která v návaznosti na evrop-

skou směrnici od základu změnila systém výplaty náhrad pojiště-

ných vkladů a zvýšila limit pojistného plnění na 100 000 eur.

S ohledem na výrazné zkrácení lhůty pro zahájení výplat náhrad 

vkladů začal Fond pojištění vkladů již v roce 2009 pracovat na 

přípravě nového informačního systému, díky kterému by bylo 

možné výplaty náhrad realizovat v legislativou požadovaném 

termínu 20 dnů. Zatímco v roce 2009 se jednalo spíše o příprav-

né práce, úkolem pro rok 2010 bylo zkompletovat zadání, vybrat 

dodavatele, nový systém spustit a především úspěšně otestovat 

jeho plnou funkčnost. Tento cíl se povedlo díky ohromnému 

nasazení všech zúčastněných institucí splnit.

Vedle výše uvedených stěžejních úkolů Fond zajišťoval v prů-

běhu roku 2010 běžnou administrativu související se zajištěním 

včasného odvodu pravidelných příspěvků pojištěných institucí 

do Fondu  a správou svěřených prostředků.

Rostoucí objem vkladů a pozměněná výše příspěvků pojištěných 

institucí měly za výsledek nárůst objemu pravidelně zasílaných 

příspěvků pojištěných institucí, takže Fond pojištění vkladů na 

konci roku 2010 disponoval částkou 18,1 miliardy korun.

Stejně jako v předchozích letech se Fond pojištění vkladů aktiv-

ně účastnil nejrůznějších řízení za účelem vymáhání pohledá-

vek za zkrachovalými bankami, jejichž klienty Fond v minulosti 

vyplácel. Největším úspěchem roku 2010 je realizace částečného 

rozvrhu po zkrachovalé Union bance, v jehož rámci Fond pojiš-

tění vkladů získal plnění ve výši 1,2 miliardy korun. 

 Úpravy v evropské legislativě nekončí

Tématem číslo jedna pro rok 2011 je na evropské úrovni  

diskutovaný návrh na další prohloubení ochrany klientů  

finančních institucí, z čehož plyne další zvýšení nároků  

na rychlost reakce evropských systémů pojištění vkladů.  

Zástupci Fondu se stejně jako v předchozích letech budou těch-
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to jednání aktivně účastnit. Další navyšování limitů či zkracová-

ní lhůty pro výplatu náhrad beze změn pravomocí národních 

pojistitelů vkladů a analýz, které by posoudily, zda tyto změny 

budou mít svůj přínos s ohledem na vynaložené prostředky, 

považuje Fond pojištění vkladů za předčasné. 

 
 Úloha Fondu pojištění vkladů

Posláním Fondu pojištění vkladů je pomoci stabilizovat český 

bankovní trh. Jeho hlavní rolí je chránit klienty bank a dalších 

pojištěných finančních institucí před ztrátami, jež by jim mohly

vzniknout v případě, že by jim tyto instituce nebyly schopné 

vyplatit jejich vklady. Tím Fond pojištění vkladů posiluje důvěru 

v bankovní systém, zejména v hospodářsky turbulentních do-

bách, a přispívá k celkové ekonomické a finanční rovnováze.

Podle platné legislativy České republiky, která je plně v souladu 

s nařízeními Evropské unie, byly v roce 2010 vklady jednoho 

vkladatele u jedné banky pojištěny v plné výši až do částky od-

povídající ekvivalentu 50 000 eur.

Od svého vzniku vyplatil Fond pojištění vkladů náhrady za po-

jištěné vklady v hodnotě přesahující 25 miliard korun. Výplaty 

se týkaly zhruba 300 000 klientů dvanácti bank, které zkracho-

valy mezi roky 1995 a 2003.

V současné době jsou u Fondu pojištění vkladů pojištěny vklady 

v celkovém objemu 2,1 bilionu korun uložené u 36 finančních

institucí. Ty za rok 2010 odvedly do Fondu pojištění vkladů  

3,7 miliardy korun.

 
 Zákon o bankách

Činnost Fondu pojištění vkladů je upravena v § 41a až § 41o  

zákona o bankách a ve společných a přechodných ustanove-

ních novel tohoto zákona.

Podle zákona o bankách jsou všechny banky a pobočky zahra-

ničních bank, s výjimkou stanovenou v § 41l 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 pojiště-

ní pohledávek z vkladů a přispívat v rozsahu stanoveném záko-

nem o bankách do Fondu pojištění vkladů. Od roku 2006 jsou 

povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů  

a přispívat do tohoto systému v rozsahu stanoveném zákonem 

o bankách i družstevní záložny.

Podle § 41c zákona o bankách jsou pojištěny veškeré pohle-

dávky z vkladů v české nebo cizí měně, včetně úroků, při spl-

nění požadavků na identifikaci vkladatelů podle § 41c odst. 3 

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 nevzta-

huje na pohledávky z vkladů bank, finančních institucí, zdra-

votních pojišťoven a státních fondů. Pojištěny nejsou také po-

hledávky 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 po-

skytnutí náhrady za pohledávku z vkladů z Fondu pojištění 

vkladů však nemají podle § 41g odst. 3 zákona o bankách ná-

rok osoby, které mají k dotčené bance zvláštní vztah, a vlast-

níci vkladů vzniklých v souvislosti s legalizací výnosů z trestné 

činnosti, za kterou byli soudem v trestním řízení pravomocně 

odsouzeni.

Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné oso-

bě z Fondu pojištění vkladů poskytne poté, co Fond pojištění 

vkladů obdrží písemné oznámení České národní banky o ne-

schopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám 

za zákonných a smluvních podmínek. Náhrady jsou poskytová-

ny jak fyzickým, tak právnickým osobám a jsou vypláceny  

v české měně.

V polovině roku 2010 vstoupil v platnost zákon č. 156/2010 

Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb, o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl do systému pojištění 

vkladů celou řadu významných změn. Mezi nejzávažnější  

z nich je možné zařadit tato ustanovení: stanovení maximální 

výše objemu prostředků Fondu pojištění vkladů ve výši 1,5 % 

celkového objemu pohledávek z vkladů pojištěných u Fondu; 

změna frekvence odvádění příspěvků bank do Fondu z roční 

periody na čtvrtletní a současné zvýšení tohoto příspěvku  

o 60 % (výše příspěvku činí nově 0,04 % pro banky, resp. 0,02 % 

pro stavební spořitelny z průměru objemu pojištěných pohle-

dávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí); možnost Fon-

du pojištění vkladů zažádat si v případě nutnosti o dotaci nebo 

návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu; v případě

výplaty náhrady vkladů změna způsobu výpočtu náhrady vkla-

dů (změna výpočtu úroků a zrušení odpočtu závazků a splat-

ných pohledávek oprávněné osoby od výše zůstatku na účtu); 

povinnost bank vést evidenci údajů a v případě výplaty náhrady 

vkladů tyto údaje poskytnout Fondu pojištění vkladů (vyhláš-

ka MF stanoví formu, strukturu a způsob vedení a poskytování 

údajů Fondu); povinnost Fondu pojištění vkladů pravidelně 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

7
na obsah

ČINNOST FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ V ROCE 2010

nejméně jedenkrát ročně ověřovat funkčnost systému  

vyplácení náhrad vkladů (tzn. testování bankovních dat). 

Ke dni 31. 12. 2010 došlo v souladu s výše zmíněným zákonem 

k zvýšení limitu maximálně vyplacené náhrady pro oprávněnou 

osobu na úroveň 100 000 eur a současně k podstatnému zkrá-

cení doby pro zahájení výplaty náhrad vkladů z 3 měsíců na  

20 pracovních dnů ode dne, kdy Česká národní banka označí 

banku za insolventní, tj. neschopnou dostát závazkům vůči 

oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Po celý rok 2010 Fond velmi úzce spolupracoval s Ministerstvem 

financí ČR na přípravě výše zmíněné vyhlášky, definující formu,

strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka 

povinna poskytovat Fondu pojištění vkladů. Vyhláška vstoupila 

v platnost dne 1. 4. 2011.

V průběhu roku 2010 došlo v jednotlivých zemích Evropské 

unie ke sjednocení rozsahu pojištění a výše limitu pro výplatu 

náhrad vkladů, což mělo za následek postupné ukončení všech 

smluv o připojištění pohledávek z vkladů mezi Fondem a po-

bočkami zahraničních bank. Ke konci roku 2010 již Fond žádnou 

takovouto smlouvu nevedl.

V roce 2010 Fond vyhlásil nabídkové řízení na dodavatele soft-

waru, pomocí kterého by byl schopen jednak vyplácet náhrady 

vkladů oprávněným osobám do zákonem požadovaných 20 

pracovních dnů od data oznámení ČNB, jednak pravidelně ově-

řovat funkčnost systému pojištění vkladů (testování bankovních 

dat v souladu s vyhláškou MF). Vývoj a implementace příslušné 

aplikace probíhaly ve spolupráci Fondu pojištění vkladů a jejího 

dodavatele po celý rok 2010. První oficiální verzi aplikace  

s názvem POVYNAL převzal Fond pojištění vkladů v září 2010, 

ale již brzy poté se rozběhly další práce na nutném upgradu 

verze tak, aby aplikace odpovídala souběžně se vyvíjejícímu 

znění vyhlášky MF.

Pro zajištění dostatečné bezpečnosti přenášených dat  

z bank do Fondu za účelem testování bankovních dat, nebo  

i z Fondu pojištění vkladů do banky v případě reálné výplaty  

náhrad vkladů (jedná se o data následně zpracovaná progra-

mem POVYNAL), probíhaly ve Fondu v 2. polovině roku 2010 

společně s vybraným dodavatelem práce na vývoji a implemen-

taci softwaru pro komprimaci a šifrování dat.  

 

Úspěšné předání IT aplikace s názvem APLKRYPT do užívání 

Fondu pojištění vkladů proběhlo v říjnu 2010. 

Kromě intenzivní práce na vývoji a implementaci dvou výše 

zmíněných IT aplikací věnoval Fond pojištění vkladů v průběhu 

roku 2010 značné úsilí rovněž přípravným pracím na provede-

ní bezpečnostního auditu IT systémů tak, aby prokázal svou 

vysokou důvěryhodnost všem bankovním subjektům, které 

budou povinny Fondu pojištění vkladů předávat data pro úče-

ly testování. Pro tento účel Fond po celý rok pracoval nejen 

na úpravách zabezpečení IT systémů a sítě, ale i na změnách 

infrastruktury v prostorách Fondu pojištění vkladů (zavedení 

kamerového, bezpečnostního a protipožárního systému, oddě-

lení serverovny pro testování bankovních dat a serverovny pro 

reálnou výplatu náhrady vkladů, instalování čipů pro vstup do 

vybraných prostor Fondu pojištění vkladů apod.) a na přípravě 

a následném přijetí všech nezbytných vnitřních norem Fondu 

pojištění vkladů (bezpečnostní směrnice a metodické pokyny). 

Audit bezpečnosti IT byl zahájen v prosinci 2010 a jeho ukonče-

ní se předpokládá do konce 1. pololetí 2011.

  

 Výplaty náhrad

Prostředky z Fondu pojištění vkladů lze podle § 41a odst. 5 zá-

kona o bankách čerpat pouze na náhrady za pohledávky  

z vkladů oprávněným osobám a na splátky dluhů Fondu po-

jištění vkladů. Za dobu své existence vyplácel Fond pojištění 

vkladů náhrady vkladů v šestnácti případech, při kterých ke dni 

31. 12. 2010 poskytl náhrady vkladatelům dvanácti bank v po-

době dvanácti řádných a čtyř dodatečných výplat v celkové výši 

25,5 mld. Kč. V roce 2010 Fond pojištění vkladů žádnou výplatu 

náhrad neprováděl.

V průběhu roku 2010 byla na účet Fondu pojištění vkladů vrá-

cena další část neoprávněně vyplacených dodatečných náhrad 

vkladů vkladatelům Moravia banky, a. s., ve výši 6,4 mil. Kč. Dů-

vodem neoprávněných výplat ze strany Fondu pojištění vkladů 

byla skutečnost, že Fond obdržel v 565 případech od správce 

konkurzní podstaty chybné podklady. Po zjištění této skuteč-

nosti Fond pojištění vkladů 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 pojištění vkladů, na zá-

kladě soudního rozhodnutí, soudního smíru nebo na základě 

mimosoudní dohody, představuje částku 141,6 mil. Kč3, což činí 

cca 79 % z celkové výše neoprávněně vyplacených náhrad.  

O výše uvedenou částku se tedy snižuje celkový objem náhrad 

vyplacených z Fondu pojištění vkladů.

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 pojištění vkladů (viz tabulku na str. 15. – IV. Hlavní peněžní toky Fondu pojištění vkladů – historie)
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 Pohledávky Fondu pojištění vkladů vůči bankám

Podle § 41h odst. 2 zákona o bankách se Fond pojištění vkla-

dů stává ke dni zahájení plateb věřitelem banky, která pozbyla 

schopnost dostát svým závazkům za zákonných a smluvních 

podmínek, ve výši práv oprávněných osob banky na plnění  

z Fondu pojištění vkladů. Z dvanácti vyplácených bank byl kon-

kurz zatím ukončen pouze ve třech případech. Z celkové výše 

vyplacených náhrad vkladů, která k 31. 12. 2010 dosáhla  

25,5 mld. Kč, byly Fondu pojištění vkladů uznány v konkurzních 

řízeních pohledávky ve výši 23,4 mld. Kč. Pohledávky z doda-

tečně vyplácených náhrad vkladů u Pragobanky, a. s., Universal 

banky, a. s., a Moravia banky, a. s., nebyly uznány, neboť Fond 

pojištění vkladů při jejich přihlášení nedodržel, a ani nemohl 

dodržet, lhůty pro přihlášení pohledávek dané v té době plat-

ným zákonem o konkurzu a vyrovnání. Novela zákona o ban-

kách, na jejímž základě Fond pojištění vkladů 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 pojiště-

ní vkladů za jednotlivými bankami, evidovaných ke dni 31. 12. 

2010 pro účely konkurzního řízení vyplácených bank. Z celkové 

výše 21 824,1 mil. Kč přihlášených pohledávek u bank, u nichž 

dosud nebylo ukončeno konkurzní řízení, byl u pěti bank již 

proveden předběžný rozvrh s celkovou obdrženou zálohou  

pro Fond pojištění vkladů ve výši 4 084,3 mil. Kč. V roce 2010 

Fond pojištění vkladů obdržel zálohu v rámci částečného  

rozvrhu v případě Union banky, a. s., ve výši 1 241,7 mil. Kč 

a v případě Kreditní banky Plzeň, a. s., ve výši 20,3 mil. Kč.  

Fond pojištění vkladů nyní eviduje pohledávky za bankami  

ve výši 17 739,8 mil. Kč.

NÁHRADY  VYPLACENÉ  Z  FONDU  POJIŠTĚNÍ  VKLADŮ  DO  31. 12.  2010

1 výplata dodatečných náhrad byla zahájena 8. 6. 1998
2 výplata dodatečných náhrad byla zahájena 4. 1. 2002

Banka Mil. Kč
Datum zahájení  

výplat

Česká banka, a. s.1 948,57 11. 12. 1995

AB banka, a. s. 0,03 31. 01. 1996

První slezská banka, a. s. 217,48 15. 05. 1996

Podnikatelská banka, a. s. 1 073,54 17. 06. 1996

Realitbanka, a. s. 23,97 24. 07. 1996

Velkomoravská banka, a. s. 1 006,09 29. 07. 1996

Kreditní banka Plzeň, a. s. 580,30 23. 09. 1996

Pragobanka, a. s.2 414,13 1. 12. 1998

Universal banka, a. s.2 2 299,75 17. 05. 1999

Moravia banka, a. s.2 6 401,00 11. 10. 1999

Union banka, a. s. 12 367,01 17. 05. 2003

Plzeňská banka, a. s. 135,70 7. 06. 2003

Celkem 25 467,57
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 Příspěvky pojištěných institucí 
V otázce příspěvků pojištěných institucí do Fondu pojištění 

vkladů byl rok 2010 poznamenán novelou zákona o bankách, 

realizovanou přijetím zákona č. 156/2010 Sb. Do 31. 1. 2010 

finanční instituce odvedly příspěvky podle dřívější verze záko-

na s roční periodou odvodu příspěvků ve výši 1 914,4 mil. Kč 

a následně v průběhu roku 2010 odvedly, již podle nové verze 

zákona, příspěvky za 1. až 3. čtvrtletí 2010 ve výši 1 806,7 mil. 

Kč. Celkem tak v roce 2010 finanční instituce odvedly do Fondu 

pojištění vkladů příspěvky v celkové výši 3 721 mil. Kč. V násle-

dující tabulce je uveden přehled příspěvků, které obdržel Fond 

pojištění vkladů od svého založení v roce 1994.

4  kromě tohoto plnění obdržel Fond pojištění vkladů v roce 2004 z konkurzní podstaty Plzeňské banky, a. s., částku 1,025 mil. Kč  

   jako doplatek příspěvku za pojištěné vklady za rok 2003

Pokud jde o ukončené konkurzy do konce roku 2010, proběhlo 

doposud soudní vyrovnání v případě Podnikatelské banky, a. s., 

a vyrovnání v rámci závěrečného rozvrhu v případě Pragoban-

ky, a. s., a Plzeňské banky, a. s. Fond pojištění vkladů tak ke dni 

31. 12. 2010 nevede za těmito třemi bankami již žádné pohle-

dávky. Přehled těchto uspokojených pohledávek za bankami 

včetně obdrženého výnosu a dosažené výtěžnosti zobrazuje 

následující tabulka.

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

Česká banka, a. s. řádné 518,56
dodatečné 443,11 961,67

AB banka, a. s. řádné 0,23 0,02 0,21
První slezská banka, a. s. řádné 217,50 7,61 209,89
Realitbanka, a. s. řádné 24,20 24,20
Velkomoravská banka, a. s. řádné 1 006,63 1 006,63
Kreditní banka Plzeň, a. s. řádné 580,95 49,38 531,56
Universal banka, a. s. řádné 1 862,64 302,29 1 560,35
Moravia banka, a. s. řádné 4 753,70 4 753,70
Union banka, a. s. řádné 12 416,54 3 724,96 8 691,58

Celkem 21 824,06 4 084,26 17 739,80

PŘEHLED PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK V KONKURZU  
STAV K 31. 12. 2010 V MIL. KČ

PŘEHLED VÝTĚŽNOSTI POHLEDÁVEK ZA BANKAMI U UKONČENÝCH KONKURZNÍCH ŘÍZENÍ 
STAV K 31. 12. 2010 V MIL. KČ

Banka Typ výplat Celková výše 
pohledávky

Vráceno do 
Fondu Výtěžnost (%)

Podnikatelská banka, a. s. řádné 1 075,53   548,52 51,00

Pragobanka, a. s. řádné + dodatečné 348,20 184,33 52,94

Plzeňská banka, a. s. řádné 134,85 70,67 52,41

Celkem 1 552,58 803,52 51,75

4 
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Výše příspěvku se od 1. 7. 2010 řídí novelou zákona o bankách pro-

vedenou zákonem č. 156/2010 Sb., § 41c, odst. 6 a odst. 7.

Příspěvek banky do Fondu pojištění vkladů činí 0,04 % z průměru 

objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní 

čtvrtletí. Průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladů banka 

propočítává podle stavu pojištěných pohledávek z vkladů k po-

slednímu dni každého kalendářního měsíce v příslušném kalendář-

ním čtvrtletí, a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli 

nárok k témuž dni. Výpočet se provádí v české měně. U pohledávek 

z vkladů vedených v cizí měně se pro přepočet na českou měnu 

použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou  

ke dni, ke kterému je prováděn výpočet.

Příspěvek stavební spořitelny do Fondu pojištění vkladů činí 

0,02 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za 

příslušné kalendářní čtvrtletí. Průměrný objem pojištěných po-

hledávek z vkladů stavební spořitelna propočítává podle stavu 

pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého 

kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to 

včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž 

dni, bez započítání zálohy na státní podporu.

Příspěvek do Fondu pojištění vkladů za příslušné kalendářní 

čtvrtletí je banka povinna zaplatit nejpozději do konce 

kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního 

čtvrtletí. Příspěvek se platí v českých korunách. 

1995  
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v mil. Kč
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* včetně zálohy odvedené v prosinci 2004

PŘÍSPĚVKY  POJIŠTĚNÝCH INSTITUCÍ  DO  FONDU

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010

* včetně zálohy odvedené v prosinci 2004 

Rok výpočtové základny Rok úhrady příspěvku Částka v mil. Kč 

1994 1995 807,04

1995 1996 1 275,93

1996 1997 1 651,06

1997 1998 1 939,37

1998 1999 3 439,68

1999 2000 3 472,68

2000 2001 3 790,52

2001 2002 3 341,04

2002 2003 1 188,38

2003 2004 1 296,74

2004   2005* 2 642,05

2005 2006 1 329,59

2006 2007 1 528,63

2007 2008 1 719,18

2008 2009 1 790,58

2009 2010 1 914,37

2010 (1.–3.Q) 2010 1 806,67

Celkem 34 933,51



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

11
na obsah

ČINNOST FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ V ROCE 2010

 Investiční činnost

Celkový objem finančních rezerv Fondu pojištění vkladů dosá-

hl ke konci roku 2010 částky 18 128,3 mil. Kč. Finanční rezervy 

Fondu pojištění vkladů jsou rozděleny do tří portfolií: Tržně 

spravované portfolio (50 % z objemu finančních rezerv) a Port-

folio držené do splatnosti (14 % z objemu finančních rezerv)

obhospodařované třemi investičními manažery a Krátkodobé 

portfolio spravované přímo Fondem (36 % z objemu finančních

rezerv).

Finanční rezervy obhospodařované prostřednictvím Tržně spra-

vovaného portfolia byly investovány do střednědobých  

a dlouhodobých tuzemských státních dluhopisů, cizoměnových 

státních dluhopisů a dluhopisů vydávaných bankami a korpora-

cemi v českých korunách a vybraných cizích měnách, při dodr-

žování minimální hladiny ratingového ohodnocení emitentů 

dluhopisů stanovené na úrovni S&P A. Durace Tržně spravova-

ného portfolia je cílena do intervalu 3–4 let. Podíl Tržně spra-

vovaného portfolia ke konci roku 2010 činil 50 % z celkového 

objemu finančních rezerv Fondu pojištění vkladů.

Portfolio držené do splatnosti bylo navýšeno stejně jako v roce 

2009 o 800 mil. Kč. Toto portfolio je tvořeno pouze tuzemskými 

státními dluhopisy a jeho durace je cílena na 6–7 let. Podíl Port-

folia drženého do splatnosti ke konci roku 2010 činil 14 %  

z celkového objemu finančních rezerv Fondu pojištění vkladů.

Finanční rezervy spravované přímo Fondem pojištění vkladů 

prostřednictvím Krátkodobého portfolia byly investovány pou-

ze do pokladničních poukázek nebo Buy/Sell operací s poklad-

ničními poukázkami vydanými Ministerstvem financí ČR nebo

Českou národní bankou za účelem udržení likvidity Fondu 

pojištění vkladů. Podíl Krátkodobého portfolia ke konci roku 

2010 činil 36 % z celkového objemu finančních rezerv Fondu

pojištění vkladů.

Pokud jde o připojištěné pobočky zahraničních bank, odvedly 

k 31. 1. 2010 příspěvky za rok 2009 podle dřívější verze zákona 

HSBC Bank, plc – pobočka Praha a BRE Bank, S. A. Podle současné 

verze zákona odvedla poté v průběhu roku 2010 příspěvek  

za 1. pololetí 2010 už jen HSBC Bank, plc – pobočka Praha. Z dů-

vodu sjednocení výše pojistné ochrany v jednotlivých zemích EU 

postupně došlo do konce roku 2010 k vypovězení všech smluv  

o připojištění pohledávek z vkladů. 

BANKY POBOČKY ZAHRANIČNÍCH BANK DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNYSTAVEBNÍ SPOŘITELNY
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STRUKTURA FINANČNÍCH REZERV PODLE INSTRUMENTU K 31. 12. 2010

ČINNOST FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ V ROCE 2010

Finanční rezervy Fondu pojištění vkladů byly ke konci roku  

2010 složeny zejména z dluhopisů a podílových listů  

vydaných v CZK (95,7 %). Z dluhopisů vydaných v cizích  

měnách byly ve finančních rezervách nejvíce zastoupeny  

dluhopisy denominované v EUR (2,6 %), PLN (1,2 %)  

a USD (0,5%).

STRUKTURA FINANČNÍCH REZERV PODLE INSTRUMENTU  
K 31. 12. 2010

*) pohledávky z Buy&Sell operací, pohledávky za emitenty z nevyplacených kuponů

Druh instrumentu Tržní hodnota, mil. Kč

   I. Běžné účty, termínované vklady, pohledávky*) 2 946,39

  II. Dluhopisy: 14 946,77

z toho: státní pokladniční poukázky a poukázky ČNB 3 783,14

střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 9 680,32

dluhopisy bank a korporací (veřejně obchodovatelné dluhopisy) 1 197,07

dluhopisy IBRD, EIB a vlád států EU 286,24

 III. Podílové listy 235,17

IV. Celkem 18 128,33

Ve finančních rezervách Fondu pojištění vkladů byly ke konci

roku 2010 nejvíce zastoupeny tuzemské středně a dlouhodobé 

státní dluhopisy (53 %), tuzemské krátkodobé státní dluhopisy 

(21 %) a krátkodobé finanční prostředky (16 %).

Krátkodobé státní dluhopisy

Veřejně obchodované dluhopisy

Středně- a dlouhodobé státní dluhopisy

Dluhopisy čl. států EU

Podílové listy

Krátkodobé prostředky

16 %
21 %1 %

2 %

7 %

53 %

STRUKTURA FINANČNÍCH REZERV PODLE MĚNY K 31. 12. 2010

1 %3 %
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ČINNOST FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ V ROCE 2010

Splatnost instrumentu
Tržní hodnota mil. 

Kč

      I.  Do 1 roku 6 933,74

     II.  Od 1 do 3 let 3 607,07

    III.  Od 3 do 5 let 2 678,55

    IV.  Od 5 do 10 let 3 080,43

     V.  Od 10 do 20 let 1 543,56

    VI.  Nad 20 let 49,80

   VII.  Podílové listy 235,17

VIII. Celkem 18 128,33

STRUKTURA FINANČNÍCH REZERV PODLE SPLATNOSTI K 31. 12. 2010

Největší podíl na celkovém objemu finančních rezerv měly  

dluhové instrumenty v sektoru splatností do 1 roku (38,2 %),  

mezi 1 až 3 lety (19,9 %) a 5 až 10 lety (17,0 %).  

Celkový hrubý výnos z finančních rezerv Fondu pojištění  

vkladů za rok 2010 dosáhl 3,45 % p. a., což v korunovém  

vyjádření představovalo cca 550 mil. Kč. 

VÝVOJ STRUKTURY FINANČNÍCH REZERV PODLE SPLATNOSTI
%
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ČINNOST FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ V ROCE 2010

 Mezinárodní spolupráce

V roce 2010 Fond pojištění vkladů pokračoval v rozvíjení spo-

lupráce s institucemi pojištění vkladů jak v rámci EU, tak i na 

celosvětové úrovni.

Hlavním tématem diskusí v rámci EU byl v průběhu roku navr-

hovaný balíček opatření Evropské komise, který se týkal zejmé-

na posílení ochrany vkladatelů. Hlavním cílem těchto opatření 

je podle Evropské komise zabránit další krizi a obnovit důvěru 

ve finanční služby. Aktuálně diskutované návrhy EK počítají

například se zavedením průběžně financovaného systému

pojištění vkladů napříč všemi zeměmi EU, sjednocením okruhu 

pojištěných vkladů a podmínek výplaty náhrad vkladů. Ovšem 

nejdůležitější změnou, se kterou se v případě schválení budou 

muset jednotlivé národní systémy pojištění vkladů vypořádat, 

je návrh na další zkrácení lhůty pro výplatu náhrad vkladů.

V září 2010 hostil Fond skupinu složenou z expertů Světové 

banky, Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů a Evropského 

fóra pojistitelů vkladů. Cílem této návštěvy byla společná práce 

expertní skupiny a zástupců Fondu pojištění vkladů na sjedno-

cení a zpřesnění metodologie hodnocení „Základních principů 

efektivního fungování systémů pojištění vkladů“ vypracova-

ných Mezinárodní asociací pojistitelů vkladů (International 

Association of Deposit Insurers) a Basilejským výborem pro 

bankovní dohled (Basel Committee of Banking Supervisors). 

Mise byla součástí mezinárodního konzultačního procesu, je-

hož cílem bylo zajistit, aby vypracovaná hodnotící metodologie 

byla dostatečně robustní, komplexní a konzistentní a použitel-

ná pro hodnocení ve všech zemích světa disponujících systé-

mem pojištění vkladů. 

Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů pořádala 9. výroční 

zasedání spolu s konferencí, která se zabývala dalším postupem 

v oblasti záchranné finanční sítě v říjnu 2010 v japonském To-

kiu. Současně byl vyhlášen další ročník ankety Pojistitel vkladů 

roku, jejímž vítězem se stal japonský systém pojištění vkladů 

(Deposit Insurance Corporation of Japan). 

 

V rámci svého členství v Evropském fóru pojistitelů vkladů se 

zástupci Fondu pojištění vkladů zúčastnili výročního zasedání 

a konference pořádané v listopadu 2010 v Římě. Tématem spo-

lečné konference s Mezinárodní asociací pojistitelů vkladů byl 

příspěvek pojištění vkladů k posílení finanční stability.  

V průběhu výročního zasedání přijali zástupci osmi zemí EU 

Multilaterální dohodu o spolupráci mezi systémy pojištění vkla-

dů v EU, která se týká především způsobu komunikace  

mezi systémy pojištění vkladů a mezi systémem pojištění  

vkladů v „hostitelské“ zemi s klienty poboček zahraniční  

banky v případě krachu banky a také způsobu výplaty náhrad 

vkladů. Fond pojištění vkladů tuto dohodu ratifikoval ke konci

roku 2010.
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IV. Hlavní peněžní toky Fondu pojištění vkladů – historie

   I. Příjmy 47 032,94

Příspěvky od bank 1995–2010 34 933,43

Příjmy ze soudního vyrovnání a konkurzních řízení 4 888,81

Vratky vyplacených náhrad 123,37

Vrácené zálohy nevyplacených náhrad 60,08

Úroky a jiné výnosy 4 027,25

 – úroky z investování 4 011,15

 – ostatní finanční výnosy 16,10

Přijaté úvěry 3 000,00

  II. Výdaje 28 907,35

Výplaty náhrad vkladů 1995–2010 25 603,53

Náklady na činnost 182,66

Úroky z úvěru 121,16

Splátky úvěru 3 000,00

III. Rozdíl příjmů a výdajů 18 125,59

SOUHRNNÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ V LETECH 1995–2010  
(V MIL. KČ)

HLAVNÍ PENĚŽNÍ TOKY FONDU POJIŠTĚNÍ VKLADŮ – HISTORIE
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VÝROK AUDITORA

 Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 27. května 2011 vy-

dali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprá-

vu následujícího znění: 

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Fond 

pojištění vkladů, tj. rozvahy k 31. Prosinci 2010, výkazu zisku  

a ztráty za rok 2010 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu 

použitých významných účetních metod a ostatních doplňu-

jících údajů. Údaje o společnosti Fond pojištění vkladů jsou uve-

deny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní 

závěrku

Statutární orgán společnosti Fond pojištění vkladů je odpověd-

ný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý 

obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitř-

ní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 

účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou. 

 

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu 

výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 

zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy 

a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 

republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat 

etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom 

získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje vý-

znamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem 

je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uve-

dených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 

úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka 

obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo 

chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 

kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěr-

ky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je 

navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se  

k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Au-

dit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních me-

tod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením  

i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují do-

statečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

 
Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý ob-

raz aktiv a pasiv společnosti Fond pojištění vkladů k 31. prosinci 

2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 

2010 v souladu s českými účetními předpisy. 

 Výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou 

účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný sta-

tutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na zákla-

dě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy  

s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými 

standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory audi-

torů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření 

naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, 

že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skuteč-

nosti, 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 zprá-

vě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou 

účetní závěrkou.

 

V Praze, dne 8. srpna 2011

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Oprávnění číslo 71 

Ing. Vladimír Dvořáček   

Partner  

Ing. Pavel Závitkovský
Partner 

Oprávnění číslo 69

V. Výrok auditora
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FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ

Sídlo: Růžová 15; Praha 1

Identifikační číslo: 49710362

Datum účetní závěrky: 31. prosince 2010

Datum sestavení účetní závěrky: 2. května 2011

ROZVAHA K 31. PROSINCI 2010

AKTIVA

Stav Stav

k 1. lednu 2010 k 31. prosinci 2010

tis. Kč tis. Kč

 A. Dlouhodobý majetek celkem 1 553 924 2 567 663

  I. Dlouhodobý nehmotný majetek – software 65 2 553

 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 497 1 906

3. Stavby 297 297

4. Samostatné movité věci 1 200 1 609

III. Dlouhodobý finanční majetek – dluhové cenné papíry držené do splatnosti 1 553 466 2 564 600

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem: –1 104 –1 396

2. Oprávky k softwaru -65 -222

6. Oprávky ke stavbám -11 -17

7. Oprávky k samostatným movitým věcem –1 028 –1 157

                    

 B. Krátkodobý majetek celkem 30 101 989 33 328 646

  II. Pohledávky celkem 19 806 179 20 587 751

4. Poskytnuté provozní zálohy 149 161

6. Pohledávky za zaměstnanci 0 0

15. Pohledávky z pevných termínových operací 0 10 226

17. Jiné pohledávky 19 806 030 20 577 364

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 10 295 624 12 740 804

1. Pokladna 8 20

2. Ceniny 17 30

3. Účty v bankách 507 609 123 415

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 475 353 235 172

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 9 312 637 12 382 167

IV. Jiná aktiva celkem 186 91

1. Náklady příštích období 59 91

2. Příjmy příštích období 127    0

Aktiva celkem 31 655 913 35 896 309
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FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ

Sídlo: Růžová 15; Praha 1

Identifikační číslo: 49710362

Datum účetní závěrky: 31. prosince 2010

Datum sestavení účetní závěrky: 2. května 2011

ROZVAHA K 31. PROSINCI 2010 (pokračování)

  PASIVA

Stav Stav

k 1. lednu 2010 k 31. prosinci 2010

tis. Kč tis. Kč

                    

 A. Vlastní zdroje celkem 31 630 443 35 877 564

   I. Jmění – fondy 30 648 887 34 637 996

  II. Výsledek hospodaření celkem 981 556 1 239 568

1. Účet výsledku hospodaření 712 572 526 996

3. Nerozdělený zisk minulých let 268 984 712 572

 B. Cizí zdroje celkem 25 470 18 745

III. Krátkodobé závazky celkem 25 470 18 745

   1. Dodavatelé 432 7 875

   4. Ostatní závazky 0 752

   5. Zaměstnanci 404 530

   7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění

261 341

   9. Ostatní přímé daně 105 136

16. Závazky z pevných termínovaných operací 10 478 0

17. Jiné závazky 4 6

22. Dohadné účty pasivní 13 786 9 105

Pasiva celkem 31 655 913 35 896 309
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FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ

Sídlo: Růžová 15; Praha 1

Identifikační číslo: 49710362

Datum účetní závěrky: 31. prosince 2010

Datum sestavení účetní závěrky: 2. května 2011

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010

                               

Hlavní Hospodářská Celkem

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

  A. Náklady

   I. Spotřebované nákupy celkem 313 313

         1.        Spotřeba materiálu 313 313

  II. Služby celkem 8 265 8 265

  5. Opravy a udržování 58 58

  6. Cestovné 706 706

  7. Náklady na reprezentaci 75 75

  8. Ostatní služby 7 426 7 426

III. Osobní náklady celkem 4 934 4 934

  9. Mzdové náklady 3 557 3 557

10. Zákonné sociální pojištění 1 228 1 228

12. Zákonné sociální náklady 73 73

13. Ostatní sociální náklady 76 76

IV. Daně a poplatky celkem 244 244

14. Daň silniční 2 2

16. Ostatní daně a poplatky 242 242

  V. Ostatní náklady celkem 191 148 191 148

21. Kurzové ztráty 12 12

24. Jiné ostatní náklady 191 136 191 136

VI. Odpisy a prodaný majetek 5 636 738 5 636 738

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 292 292

27. Prodané cenné papíry a podíly 5 636 446 5 636 446

Náklady celkem 5 841 642 5 841 642

 B. Výnosy

IV. Ostatní výnosy celkem 306 283 306 283

15. Úroky 18 655 18 655

16. Kurzové zisky 10 10

18. Jiné ostatní výnosy 287 618 287 618

  V. Tržby z prodeje majetku 6 062 355 6 062 355

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 5 546 671 5 546 671

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 421 646 421 646

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 94 038 94 038

Výnosy celkem 6 368 638 6 368 638

  C. Hospodářský výsledek před zdaněním 526 996 526 996

  D. Hospodářský výsledek po zdanění 526 996 526 996

Činnosti
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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Fond pojištění vkladů (dále též „Fond“) byl zapsán do obchodního rejstříku dne 29. prosince 1994 dle zákona č. 156/1994 Sb., kte-

rým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a jeho sídlo je v Praze 1, Růžová 15. Předmětem činnosti Fondu pojištění 

vkladů je poskytování náhrady vlastníkům vkladů, kterými jsou právnické a fyzické osoby, za podmínek stanovených zákonem.  

Na základě ustanovení zákona č. 586 /1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů jsou příjmy Fondu pojištění vkladů 

osvobozeny od daně z příjmu. 

 

     Složení správní rady k 31. prosinci 2010 bylo následující: 

           Funkce 

    
Ing. Josef Tauber     předseda

    Ing. Petr Vojtíšek     místopředseda

    Ing. Libor Löfler     člen
    

Ing. Daniel Heler     člen    

Mgr. Michal Franěk    člen

  

2 ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a Českými účetními standardy pro účetní 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 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 zaokrouhleny 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 náklady s jeho pořízením související.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypočteny metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby 

životnosti a vycházejí z daňových sazeb.

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

Hmotný majetek, jehož doba životnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena nepřevyšuje 40 000 Kč za položku, je zúčtován přímo 

do nákladů v okamžiku zahájení jeho používání.
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(c) Cenné papíry a podíly

Fond pojištění vkladů klasifikuje cenné papíry a podíly jako cenné papíry k obchodování a cenné papíry držené do splatnosti.

Cenné papíry určené k obchodování:

Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry, které Fond pojištění vkladů 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 pojištění vkladů používá tržní hodnotu cenných papírů k rozvahovému 

dni. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno na základě posudku znalce nebo na základě 

kvalifikovaného odhadu provedeného vedením Fondu pojištění vkladů.

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 pojištění vkladů záměr a schopnost držet je až do jejich splatnosti. Pokud by Fond pojištění vkladů 

prodal jiné než nevýznamné množství těchto aktiv, celá tato kategorie by byla přesunuta do kategorie Cenné papíry určené k 

obchodování.

Repo a 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.

(d) Finanční deriváty 

Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, měnových a úrokových 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 vykázány 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 kurzem zveřejněným Českou národní bankou k 

rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
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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 pojištění vkladů. Tyto příspěvky 

jsou účtovány na základě jejich skutečného přijetí počátkem běžného roku, nejsou časově rozlišovány, neboť jde o příspěvek za 

běžný rok. Výpočtovou základnou pro výši příspěvku je předchozí kalendářní rok.

Od 1. července 2010 jsou příspěvky do Fondu pojištění vkladů hrazeny čtvrtletně. Výpočtovou základnou je vždy předchozí 

kalendářní čtvrtletí.

(g) Opravné položky

K pohledávkám nevytváří Fond pojištění vkladů opravné položky, ani o nich v souladu s § 37 odst.1) vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Ministerstva financí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 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 souvisejících případů účtuje Fond pojištění vkladů, na základě rozhodnutí správní rady Fondu pojištění vkladů o zahájení 

výplaty, závazek vůči klientům bank, za něž je náhrada vyplácena, proti snížení výše uvedeného účtu fondů zahrnutého 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 sestavení 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 2010 nedošlo k žádné změně účetních postupů Fondu pojištění vkladů.
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tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Zůstatek k 1. lednu 2009 9 645 691 16 839 934 –2 627 182 269 382 88 607 3 947 142 28 163 574

Přijaté příspěvky a zálohy od bank (viz bod 2(f )) 0 1 790 581 0 0 0 1 790 581

Převod výsledku hospodaření minulých let 0 0 0 0 0 696 293 696 293

Odpis pohledávek 0 0        –1 561 0 0 0 -1 561

Zůstatek k 31. prosinci 2009 9 645 691 18 630 515 –2 628 743 269 382 88 607 4 643 435 30 648 887

Zůstatek k 1. lednu 2010 9 645 691 18 630 515 –2 628 743 269 382 88 607 4 643 435 30 648 887

Přijaté příspěvky a zálohy od bank (viz bod 2(f )) 0 3 721 034 0 0 0 0 3 721 034

Převod výsledku hospodaření minulých let 0 0 0 0 0 268 984 268 984

Odpis pohledávek 0 0        –308 -601 0 0 -909

Zůstatek k 31. prosinci 2010 9 645 691 22 351 549 –2 629 051 268 781 88 607 4 912 419 34 637 996

(c) Fond pojištění vkladů nemá základní kapitál. Vlastní zdroje jsou tvořeny účtem fondů.  

             Přehled o změnách na účtu fondů:

Přijaté příspěvky od bank představují příspěvky přijaté od roku 2001, kdy došlo ke změně účetní metodiky.

 

(a) Pohledávky vůči bankám, které nedostály svým závazkům vůči klientům, k 31. prosinci 2010 činily 17 739 793 tis. Kč  

            (2009: 19 001 780 tis. Kč). 

K těmto pohledávkám nebyly na základě opatření Ministerstva financí ČR vytvářeny opravné položky (viz bod 2 (g)).

(b) Reálná hodnota cenných papírů držených k obchodování:

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁTY

31. prosince 2010 31. prosince 2009

tis. Kč tis. Kč

Dluhové cenné papíry k obchodování 12 382 167 9 312 637

Majetkové cenné papíry k obchodování 235 172 475 353

12 617 339 9 787 990

Pohledávky za

insolventními

bankami

Přijaté 

příspěvky

od bank 

Odepsané 

pohledávky

a závazky

Výplaty 

náhrad

Převod  

výsledku

hospodaření

Přebytek z vyúčtování 

výplaty náhrad  

za  pojištěné vklady

Celkem
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(d) Fond pojištění vkladů neměl k 31. prosinci 2010 žádné závazky z výplaty náhrad (2009: 0 Kč).

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činily k 31. prosinci 2010  341 tis. Kč (2009: 261 tis. Kč), ze kterých  

238 tis. Kč (2009: 183 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 102 tis. Kč (2009: 78 tis. Kč) představují závazky  

ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nebyly po splatnosti.

Daňové závazky činily 136 tis. Kč (2009: 105 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nebyly po splatnosti. 

(e) Příspěvky jsou účtovány na základě jejich skutečného přijetí a nejsou časově rozlišovány (viz bod 2(f )).

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

2010 2009

tis. Kč tis. Kč

Přijaté příspěvky od bank  

za předcházející rok 3 721 034 1 790 581

2010 2009

tis. Kč tis. Kč

Výnosy

Tržby z prodeje cenných papírů 5 546 671 5 569 481

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 421 646 459 736

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 94 038 60 139

Ostatní výnosy (viz bod 3 (g)) 306 283 454 611

  6 368 638     6 543 967

Náklady

Prodané cenné papíry –5 636 446 –5 647 781

Odpisy dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku –292 –193

Spotřebované nákupy –313 –221

Služby –8 265 –6 169

Osobní náklady –4 934 –4 158

Daně a poplatky –244 –175

Ostatní náklady (viz bod 3 (g)) –191 148 –172 698

–5 841 642 –5 831 395
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(g) Ostatní výnosy a ostatní náklady jsou členěny následovně:

Z celkové výše 18 655 tis. Kč (2009: 24 533 tis. Kč) úrokových výnosů činí 15 281 tis. Kč (2009: 10 473 tis. Kč)  

výnosy z buy-sell operací.

(h) Zisk za rok 2009 ve výši 712 572 tis. Kč byl převeden do Nerozděleného zisku minulých let.  

Zisk za rok 2010 ve výši 526 996 tis. Kč je navržen k převedení na účet Nerozděleného zisku minulých let.

(i) Průměrný počet zaměstnanců Fondu pojištění vkladů je pět, z toho je jeden řídící zaměstnanec.  

Celkové mzdové náklady v roce 2010 činily 4 934 tis. Kč (2009: 4 158 tis. Kč).

(j) V roce 2010 ani 2009 nebyly poskytnuty členům správní rady žádné odměny, zálohy ani půjčky. V roce 2010 a 2009 Fond 

pojištění vkladů 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 31. prosinci 2010.

Účetní závěrka byla schválena správní radou Fondu pojištění vkladů a byla z jejího pověření podepsána:  2. května 2011.

2010 2009

tis. Kč tis. Kč

Výnosy

Úroky 18 655 24 533

Kurzové zisky 10 0

Jiné ostatní výnosy – kurzové výnosy z operací s cennými papíry a změna reálné 
hodnoty derivátů k obchodování 208 829 154 103

Jiné ostatní výnosy – změna reálné hodnoty cenných papírů k obchodování 78 789 275 975

Ostatní 0 0

Ostatní výnosy celkem 306 283 454 611

Náklady

Kurzové ztráty –12 –3

Jiné ostatní náklady – kurzové ztráty z operací s cennými papíry a změna reálné 
hodnoty derivátů k obchodování –144 814 –151 053

Jiné ostatní náklady – změna reálné hodnoty cenných papírů k obchodování –45 182 –19 460

Ostatní     –1 140     –2 182

Ostatní náklady celkem –191 148 –172 698



26

Adresa:  
Fond pojištění vkladů, Růžová 15, 110 00  Praha 1 

www.fpv.cz 

Grafické zpracování  AC&C Public Relations, s.r.o.  
www.accpr.cz

http://www.fpv.cz/
http://www.accpr.cz

