UŽITEČNÉ INFORMACE PRO KLIENTY METROPOLITNÍHO
SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI
aneb JAK DOSTAT SVÉ PENÍZE RYCHLE A BEZ PROBLÉMŮ ZPĚT
SHRNUTÍ SITUACE
Fond pojištění vkladů (dále též „Fond“) obdržel dne 27.12.2013 Oznámení ČNB
o neschopnosti Metropolitního spořitelního družstva (dále též „MSD“) dostát závazkům vůči
oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.
Fond pojištění vkladů v pondělí 27.1.2014 začne prostřednictvím pobočkové sítě
České spořitelny vyplácet náhrady za pojištěné vklady klientům zkrachovalého
Metropolitního spořitelního družstva.
KDY NEJDŘÍVE SE DOSTANU K PENĚZŮM A KDE?
Fond zahájí výplatu náhrad vkladů 27.1.2014 prostřednictvím pobočkové sítě České
spořitelny (dále též „ČS“). Výplaty tedy budou probíhat od tohoto dne v době
otevíracích hodin jednotlivých poboček.


Seznam poboček České spořitelny určených k výplatě náhrady vkladů (dále „Seznam“) je
umístěn na internetových stránkách Fondu http://www.fpv.cz/cs/pobocky/.



Vyhledat nejbližší pobočku a získat informace o její otevírací době můžete na stránkách
České spořitelny
http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=branch_ne
w_subportal01&pobocky=true&docid=internet/cs/pobocky_iepb.xml#new

POSTUP A DOPORUČENÍ
Pro uplatnění nároku na výplatu náhrady pojištěného vkladu, tj. klientského vkladu na
Spořícím kontu a termínovaném vkladu, není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo
registrovat u Fondu pojištění vkladů.
Od okamžiku, kdy Fond začne vyplácet klientské vklady prostřednictvím ČS (tedy od
27.1.2014), se můžete o svůj nárok přihlásit. Stačí se dostavit na přepážku vámi vybrané
pobočky ČS dle Seznamu s platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
a sjednat si, na jaký účet chcete vklad převést, případně, zda chcete náhradu vyplatit v
hotovosti.


Pokud nemáte zřízen jiný účet, na který chcete peníze převést, můžete si přímo na
přepážce ČS účet založit. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve
standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. během 2-3 pracovních dnů.



Pokud budete chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti a její výše přesáhne 100.000 Kč,
je nutné svůj záměr oznámit na vybrané pobočce ČS dle Seznamu minimálně 2 pracovní
dny předem.



Výplata náhrad bude dle zákona probíhat po dobu 3 let, tj. do 27.1.2017.
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CO S SEBOU?


Fyzická osoba - občan – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas);



fyzická osoba - podnikatel (OSVČ) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
a výpis ze živnostenského rejstříku;



právnická osoba (firma, občanské sdružení, atd.) - originál, úředně ověřenou kopií
nebo elektronicky podepsaný platný výpis z OR ne starší 1 měsíce a průkaz totožnosti
osoby jednající jménem právnické osoby (platný občanský průkaz nebo pas). Výplaty
právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně.



V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument
(originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí
jinou osobu, a to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu
náhrad vkladů z FPV – vzor této plné moci je k dispozici ke stažení na
www.fpv.cz/cs/formulare.html. Formulář plné moci bude možné vyzvednout též na
pobočkách České spořitelny.
KDE SE DOZVÍM VÍCE PODROBNOSTÍ?
Vkladatelé MSD budou informováni prostřednictvím webových stránek Fondu www.fpv.cz,
facebookových stránek Fondu (www.facebook.com/fondpojistenivkladu), na pobočkách ČS a
jejích webových stránkách www.csas.cz nebo na pobočkách a webových stránkách MSD
www.imsd.cz . Doporučujeme také sledovat sdělovací prostředky, především denní tisk.

Často kladené otázky
1) Musí se podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřovat?
Ano.
2) Kolik nejvíce mi bude Fondem vyplaceno?
Fond bude vyplácet dle zákona náhrady vkladů do výše 100 %, maximálně však do
limitu 2 744 000 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu
27,440 Kč/ EUR vyhlášeného ČNB ke dni 27. 12. 2013).
3) V jaké podobě dostanu své peníze?
Peníze vám budou převedeny na váš jiný účet (tj. bezhotovostní převod) nebo vyplaceny
v hotovosti. Postup pro hotovostní výplaty viz odstavec Postup a doporučení výše.
4) Může vyplácející banka vyplatit náhrady vkladů na více bankovních účtů nebo
pouze na jeden účet?
Vyplácející banka po identifikaci klienta vyplatí náhradu bezhotovostním převodem pouze
na jeden účet, který klient zadá. V tomto případě není možno náhradu dělit a zasílat na
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více účtů. O provedené výplatě dostane klient na pobočce vyplácející banky příslušný
doklad.
5) Jak je to se členskými vklady?
Členské vklady nejsou ze zákona pojištěny, proto nespadají pod výplatu náhrad vkladů
realizovanou Fondem prostřednictvím České spořitelny. Členské vklady tudíž Fond
nevyplácí. Členské vklady je možné nárokovat pouze v rámci procesu insolvenčního
řízení.
6) Jak je to se vklady nad pojištěný zákonný limit 100.000 Euro, tedy nad 2 744 000
Kč?
Vklady jsou pojištěny do limitu 100.000 Euro, tedy aktuálně pro klienty MSD do výše
2 744 000 Kč (kurz k rozhodnému dni 27.12.2013). To znamená, že do této výše budou
náhrady vyplaceny všem oprávněným osobám. Pokud vklad přesáhne tuto výši, pak
finanční prostředky nad rámec zákonného limitu nemohou být klientovy vyplaceny
z Fondu, ale je nutné je nárokovat v rámci procesu insolvenčního řízení.
7) Jak je to s úroky z prodlení (např. pokud nebyl realizován příkaz k převodu
finančních prostředků ze strany MSD). Budou Fondem vyplaceny?
Do zákonného limitu jsou pojištěny jistiny vkladů a úroky z vkladů vypočtené
k rozhodnému dni, tzn. pojištěny jsou vklady vč. úroků dle stavu k 27.12.2013, tj. ke dni,
kdy bylo vydáno Oznámení ČNB o neschopnosti MSD dostát závazkům vůči oprávněným
osobám. Úroky z prodlení však pojištěny nejsou a takovou pohledávku je nutné uplatnit
v insolvenčním řízení.
8) Musím přihlašovat klientské vklady do insolvenčního řízení a jak je to s členským
vkladem?
NE. Pokud jde o klientské vklady, tzn. pokud jste měli u MSD uloženy v podobě vkladu
na účtu (např. terminovaný vklad, spořící vklad, prostředky na běžném účtu, apod.)
peníze do výše 100 000 EUR (tedy do 2 744 000 Kč), tak svou pohledávku nemusíte
přihlašovat do insolvenčního řízení. Částka do 100 000 EUR Vám bude vyplacena
Fondem pojištění vkladů automaticky na vámi vybrané pobočce České spořitelny.
Klientské vklady jsou ze zákona pojištěny a evidence klientů zkrachovalé instituce je
předána Fondu v průběhu organizace výplat. Váš nárok je tudíž automaticky
evidován.
Jiná situace je, pokud se jedná o členský vklad respektive poplatek (pevná,
relativně nízká částka, hrazená jako jakýsi vstupní poplatek při vstupu do MSD) - ten není
ze zákona pojištěn a pokud chcete nárokovat jeho vrácení, je nutné se o něj přihlásit
v rámci insolvenčního řízení (resp. potvrdit jeho výši po vyzvání insolvenčním
správcem, pokud je veden v účetnictví družstevní záložny). Pro všechny členy jedné
družstevní záložny je tento členský vklad stejný. Je to poplatek podmiňující vaše členství
v družstvu.
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9) Poskytuje se náhrada i za naběhlé úroky z vkladu a za jaké období?
Dle příslušných ustanovení zákona o bankách jsou pojištěny vklady a úroky naběhlé k
rozhodnému dni, tj. ke dni, kdy Česká národní banka doručila Fondu pojištění vkladů
oznámení o neschopnosti dané banky či družstevní záložny dostát svým smluvním a
zákonným závazkům. Náhrada se tedy poskytuje i za úroky z vkladu naběhlé do
rozhodného dne (včetně). Úroky z vkladu, které by případně naběhly po rozhodném dni,
pojištěny nejsou a náhrada vkladu se na ně nevztahuje (i když byla původně sjednána
splatnost vkladu s pozdějším datem, než je rozhodný den). Stejně tak nejsou pojištěny
úroky z prodlení (např. když splatnost vkladu nastala před rozhodným dnem a vklad
nebyl bankou či družstevní záložnou z nějakého důvodu vyplacen).
10) Poskytuje se náhrada úroků z vkladu již po sražení srážkovou daní?
Ano, výplata náhrady vkladů včetně přirostlých úroků je po sražení srážkovou daní dle
příslušných předpisů.
11) Je možné náhradu vkladu rozdělit na části a zaslat na více bankovních účtů
klienta?
Ne. Náhrada vkladu se poskytuje jednorázově a vcelku. Pokud je náhrada vkladu
poskytována bezhotovostně, je zasílána na jeden bankovní účet uvedený klientem.
12) Kdy je možné dostavit se k vyplacení náhrady vkladu, u nějž byla splatnost
sjednána po datu zahájení výplaty náhrad?
Z hlediska výplaty náhrad vkladů je nerozhodné, zda splatnost vkladu byla sjednána až
k datu pozdějšímu, než je datum zahájení výplaty náhrad vkladů. Náhrada vkladu se
poskytuje od prvního dne zahájení výplaty náhrad dle stavu k rozhodnému dni (tj. ke dni
doručení oznámení ČNB o neschopnosti příslušné finanční instituce dostát svým
závazkům) bez ohledu na to, zda splatnost vkladu byla sjednána až později. To
znamená, že i když původní splatnost vkladu byla sjednána např. až za několik měsíců
po dni zahájení výplat, náhrada vkladu bude poskytnuta již od prvního dne zahájení
výplaty náhrad (dle stavu k rozhodnému dni).
13) Je oprávněna náhradu vkladu převzít jakákoli osoba, která byla oprávněna
disponovat s prostředky na účtu u vyplácené banky?
Ne. Náhradu vkladu je oprávněna převzít pouze oprávněná osoba, kterou je dle zákona
zpravidla osoba, na kterou je účet u vyplácené banky veden (v zákonem uvedených
speciálních případech též vlastník finančních prostředků na účtu). Pouhé oprávnění
disponovat s prostředky na účtu u vyplácené banky (např. u tzv. disponentů), aniž by
dotčená osoba byla osobou, na kterou je účet veden, nezakládá oprávnění k převzetí
náhrady vkladu.
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