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I vaše banka se může dostat do finančních problémů. Může se dokonce stát, že vám nebude schopna vrátit veškeré úspory, které 
jste u ní měli uloženy. Jenže – vás se to nijak zvlášť nedotkne. Vaše peníze jsou totiž chráněny Fondem pojištění vkladů.

 Co je to Fond pojištění vkladů?
Fond pojištění vkladů (FPV) vznikl již v roce 1994 a od té doby chrání všechny klienty bank, stavebních spořitelen a od roku 2006 i družstevních 
záložen v České republice před ztrátami, které by je mohly potkat v případě, že by instituce, u které měli uložené peníze byla platebně neschopná. 
Zákon o bankách ukládá všem bankám, družstevním záložnám a stavebním spořitelnám povinnost účastnit se systému pojištění vkladů. Podle 
platných právních předpisů České republiky, které jsou zároveň plně v souladu s nařízeními Evropské unie, jsou vklady jednoho klienta u jedné 
banky pojištěny v plné výši až do částky odpovídající částce 100 000 eur, tedy zhruba 2,5 milionu korun.

FPV svojí činností přispívá k posílení důvěry v český bankovní systém a přispívá k celkové ekonomické a finanční rovnováze. Jde o právnickou 
osobu, jejíž činnost řídí pětičlenná správní rada, kterou jmenuje a odvolává ministr financí. Členy správní rady jsou zástupci z představenstev 
bank, Ministerstva financí, České národní banky a České bankovní asociace.

pOjištění vkladů u bank a spOřitelen aneb jsOu vaše peníze v bezpečí?
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 Víte, že…
•  od svého vzniku již vyplatil Fond pojištění vkladů náhrady za pojištěné vklady v hodnotě přesahující 27 miliard korun? 
• mezi roky 1995 a 2012 zkrachovalo v České republice dvanáct bank a dvě družstevní záložny 
 a FPV vyplatil náhrady zhruba 300 000 jejich klientů?
•  v současné době jsou u FPV pojištěny vklady v celkovém objemu 2,3 bilionu Kč, které jsou uložené u 36 finančních institucí?
• k 31. 7. 2012 FPV disponoval částkou více než 23,2 mld. Kč? 

 Je váš vklad pojištěn?
Pojištěné vklady
U FPV jsou ze zákona pojištěny vklady občanů a firem vedené u těch bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které podnikají v České 
republice na základě licence vydané Českou národní bankou. Podmínkou pro pojištění každého jednotlivého vkladu je správná identifikace 
vkladatele: tedy u občanů musí být vklad veden na jméno, příjmení, rodné číslo (případně datum narození nebo identifikační číslo) a adresu; u firem 
musí být veden na obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo (pouze u tuzemských firem). Ani běžný vkladatel, ani 
firma však nemusí o pojištění vkladu nijak speciálně žádat – jejich veškeré úspory do výše 100 000 eur jsou ze zákona pojištěny zcela automaticky. 

Nepojištěné vklady
U FPV nejsou pojištěny vklady finančních institucí (tedy samotných bank, investičních společností, pojišťoven, penzijních nebo podílových fondů), 
zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pojištění se dále nevztahuje ani na vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého 
kapitálu (podřízený dluh), ani na směnky či jiné cenné papíry (například akcie, podílové listy a dluhopisy).
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 Pojištěné instituce
Družstevní záložny
AKCENTA, spořitelní  
a úvěrní družstvo

ANO spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo
České spořitelní družstvo Družstevní záložna Kredit
Družstevní záložna PSD Metropolitní spořitelní družstvo
Moravský Peněžní Ústav  
– spořitelní družstvo

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Podnikatelská družstevní záložna WPB Capital, spořitelní družstvo
Záložna CREDITAS,  
spořitelní družstvo

Banky
Air bank a.s. Česká exportní banka, a. s.
Česká spořitelna, a. s. Českomoravská záruční  

a rozvojová banka, a. s.
Československá obchodní banka, a. s. Equa bank a.s. 
Evropsko-ruská banka, a. s. Fio banka, a. s.
GE Money Bank, a. s. Hypoteční banka, a. s.
J&T BANKA, a. s. Komerční banka, a. s.
LBBW Bank CZ, a. s. PPF banka, a. s.
Raiffeisenbank, a. s. UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Volksbank CZ, a. s. Wüstenrot hypoteční banka, a. s.

Poznámka: Vklady poboček zahraničních bank působících v ČR jsou 
pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská 
banka (více na www.fpv.cz).

Stavební spořitelny
Českomoravská stavební  
spořitelna, a. s.

Modrá pyramida  
stavební spořitelna, a. s.

Raiffeisen stavební  
spořitelna, a. s.

Stavební spořitelna České  
spořitelny, a. s.

Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s.
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 Co se bude dít, když vaše banka nebude schopná vyplácet vklady?
FPV začne s přípravou výplaty náhrad vkladů vkladatelům poté, co ji Česká národní banka písemně informuje o neschopnosti banky dostát svým 
závazkům (tzv. vyhlášení platební neschopnosti). Výplatu náhrad vkladů musí FPV zahájit nejpozději do dvaceti pracovních dní od tohoto data.
O výplatu náhrady vkladů nemusíte žádat. FPV vám je vyplatí prostřednictvím banky s širokou pobočkovou sítí buď v hotovosti, nebo formou 
bezhotovostního bankovního převodu. O tom, že bude zahájena výplata náhrad vkladů, se dozvíte z médií, webových stránek FPV, prostřednictvím 
banky, u které jste měli své peníze uloženy a také i prostřednictvím banky, která je FPV pověřena tyto náhrady vkladů vyplácet.

 Kolik dostanete
Celkovou výši Vašich vkladů až do částky 100 000 eur, tedy přibližně 2,5 mil. Kč, u jedné banky. Náhrady se vyplácejí v českých korunách 
v přepočtu podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, kdy je vyhlášena platební neschopnost dané banky.

Příklady:
Účet u jedné pojištěné instituce s vkladem nižším než 100 000 eur
Paní Kateřina má na běžném účtu u banky uloženo 900 000 Kč. ČNB však oznámila, že její 
banka není schopna dostát svým závazkům. FPV tedy vyplatí paní Kateřině náhradu za její 
vklady. Při kurzu 25 Kč za jedno euro vyplatí této vkladatelce plných 900 000 Kč, neboť tato 
částka nepřesahuje 2 500 000 Kč, tj. 100 000 eur.

dva účty na jednu osobu u jedné pojištěné instituce s vkladem vyšším než 100 000 eur
Slečna Mirka má na spořícím účtu u banky uloženo 1 200 000 Kč a na termínovaném účtu 
u stejné banky má další 2 000 000 Kč. Dohromady si tak Mirka v této bance na své jméno uložila 
3 200 000 Kč. ČNB oznámila, že tato banka není schopna dostát svým závazkům. Od FPV bude 
slečně Mirce při kurzu 25 Kč za jedno euro vyplaceno 2 500 000 Kč (100 000 eur). Zbylá částka, 
tedy 700 000 Kč, bude tvořit pohledávku za bankou v insolvenčním řízení a slečna Mirka bude 
mít nárok na poměrné uspokojení z výnosu konkurzní podstaty.

Více účtů u více pojištěných institucí na jednu osobu
Pan Rostislav má své úspory ve výši 1 900 000 Kč uložené u banky A. U banky B má pan 
Rostislav uloženo dalších 800 000 Kč. ČNB oznámila, že banka A a také banka B nejsou schopny 
dostát svým závazkům. Od FPV dostane pan Rostislav vyplaceny obě částky, tj. dohromady 
2 700 000 Kč, neboť ani jedna z částek nepřesáhla hranici 2 500 000 Kč (100 000 eur) a každý 
z vkladů byl veden u jiné banky.

Více účtů u jedné pojištěné instituce na více osob
Paní Michaela a její manžel Richard měli své spořící účty vedené u jedné banky. ČNB oznámila, 
že tato banka není schopna dostát svým závazkům. Michaela měla na svém účtu uloženo 
1 200 000 Kč a Richard 1 300 000 Kč. U této instituce měli manželé současně veden společný 
běžný účet, na kterém měli uloženo celkem 44 000 Kč. Fond pojištění vkladů tak při kurzu 25 Kč 
za jedno euro paní Michaele vyplatí 1 222 000 Kč (tj. 1 200 000 + 22 000 Kč jako polovinu zůstatku 
na běžném účtu) a panu Richardovi 1 322 000 Kč (tj. 1 300 000 + 22 000 Kč jako druhou polovinu 
zůstatku na běžném účtu), neboť ani jedna z částek nepřekročila 2 500 000 Kč (100 000 eur).
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 Otázky a odpovědi
Vyplatí mi FPV náhrady,  i když zkrachuje pobočka zahraniční banky působící 
v ČR? A pokud ne, podle jakých pravidel se postupuje v případě jejího krachu? 
Pobočky zahraničních bank (podnikají zde, ale nejsou českými právnickými osobami) jsou 
pojištěny v zemi, kde sídlí centrála jejich banky. Od 31. 12. 2010 je maximální limit pojištění 
jednotný v celé EU, a to ve výši 100 000 eur. Náhrady vkladů vyplácí tedy zahraniční systém 
pojištění vkladů. Ten však může FPV požádat o spolupráci při komunikaci s klienty pobočky 
v ČR nebo ho pověřit zajištěním výplaty náhrad na území ČR.

Vztahuje se pojištění vkladů i na úroky z vkladů, o které se tento vklad navyšuje? 
Bude mi tedy vrácena uspořená částka včetně úroků?
Pojištění se vztahuje i na úroky z vkladů, a to do dne, kdy Česká národní banka vydá oznámení 
o platební neschopnosti banky.

Jak je to s pojištěním vkladů u penzijních fondů a životních pojistek? 
Tyto finanční produkty nejsou u Fondu pojištění vkladů pojištěny.

Jak si mám pojistit milion eur, když je možné pojistit jenom 100 000 eur? Můžu 
si vklad rozdělit do několika různých bank? A mohu ho uložit pod svým jménem, 
nebo musí každý vklad uložit někdo jiný?
Limit pojištění se vztahuje na jednu banku a jednu osobu (jejího klienta). Příslušnou částku 
byste tedy musel rozdělit do více bank nebo na více osob tak, aby měla jedna osoba v jedné 
konkrétní bance vždy uloženo maximálně 100 000 eur.

Jak se pojištění vkladů promítá do poplatků za vedení bankovního účtu, které 
jsou u nás v porovnání s eU dost vysoké?
Pojištění vkladů v tomto případě nehraje nijak významnou roli. Pojistné odvádí banka čtvrtletně 
ve výši pouze 0,04 % z pojištěného vkladu včetně úroků.

 Historie pojištění vkladů
Nejstarší fond, americký Federal Deposit Insurance Corporation, byl založen již v roce 1933. Kromě pojištění vkladů vykonává také funkci 
bankovního dohledu nad více než 4 900 bankami a spořitelnami, což je více než polovina institucí působících v bankovním systému USA. Od té 
doby se pojištění vkladů rozšířilo celosvětově, dnes má Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (International Association of Deposit Insurers – IADI) 
64 členů a pojištění vkladů existuje celkem ve 111 zemích světa. Fond pojištění vkladů byl dokonce jedním z 25 zakládajících členů IADI.  

 Potřebujete další informace?
www.fpv.cz – webové stránky Fondu pojištění vkladů
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