Informácie o Garančním fondu obchodníků s cennými
papíry a o systéme ochrany vkladov
Fio banka, a.s., IČO: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, konajúca
prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
IČO: 36869376, Dunajská 1, 811 08, Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B (ďalej aj len „obchodník“ či „Fio
banka, a.s., pobočka zahraničnej banky“)
povinný platiť príspevok do Garančného
fondu.

Fio banka, a.s. je bankou s bankovou
licenciou podľa zákona č. 21/1992 Sb.,
zákon o bankách (ďalej aj len „zákon
o bankách“) udelenou Českou národnou
bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Fio
banka, a.s. je oprávnená v rozsahu svojej
licencie
poskytovať
niektoré
služby
komerčného
bankovníctva
i
niektoré
investičné služby podľa zákona č. 256/2004
Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Fio
banka, a.s. je teda súčasne i licencovaným
obchodníkom s cennými papiermi.

Garančný fond je právnickou osobou, ktorá
sa zapisuje do Obchodného registra.
Garančný fond je riadený päťčlennou
správnou radou, ktorá je jeho štatutárnym
orgánom.
Predsedu,
podpredsedu
a
ostatných členov správnej rady Garančného
fondu menuje a odvoláva minister financií
Českej republiky. Členovia správnej rady
Garančného fondu sú menovaní na obdobie
5 rokov, a to i opakovane. Najmenej jeden
člen je menovaný z rady zamestnancov
Českej národnej banky a najmenej dvaja
členovia sú menovaní z radov členov
predstavenstva
alebo
zamestnancov
obchodníkov s cennými papiermi.

S ohľadom na svoju činnosť podáva nižšie
Fio banka, a.s. informácie o Garančním
fondu obchodníků s cennými papíry a
informácie o systéme ochrany vkladov.

Zdrojom majetku Garančného fondu sú
príspevky od obchodníkov s cennými
papiermi,
výška
ročného
príspevku
obchodníka s cennými papiermi do
Garančného fondu predstavuje 2 % z objemu
prijatých poplatkov a provízií za poskytnuté
investičné služby za posledný rok (najmenej
však
10.000 Kč),
pokuty
uložené
obchodníkom s cennými papiermi podľa zák.
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu (ďalej tiež len „ZPKT“), pokuty uložené
investičným spoločnostiam za porušenie
ustanovení týkajúcich sa spravovania
majetku
zákazníkov
a
výnosy
z investovaných peňažných prostriedkov.
Garančný fond môže prijať tiež úver, dotáciu
alebo návratnú finančnú výpomoc. Uvedené
prostriedky možno použiť len v súlade so
zákonom.

Garanční fond obchodníků s cennými
papíry:
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Dunajská 1, 811 08, Bratislava poskytuje
ochranu finančných nástrojov klientov
pomocou Garančního fondu obchodníků
s cennými papíry (ďalej aj len „Garančný
fond“) v súlade s účinnou právnou úpravou
Českej republiky a to najmä so zákonom č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu v znení neskorších predpisov.
Garančný fond je právnická osoba, ktorá
zabezpečuje záručný systém, z ktorého sa
vyplácajú náhrady zákazníkom obchodníka
s cennými papiermi, ktorý nie je schopný
plniť svoje záväzky voči svojim zákazníkom.
Každý obchodník s cennými papiermi je
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Postup pri poskytovaní náhrad z Garančného
fondu je nasledujúci:
• Česká národná banka bez zbytočného
odkladu oznámi Garančnému fondu, že
obchodník s cennými papiermi z dôvodu
svojej finanční situácie nie je schopný plniť
svoje záväzky spočívajúce vo vydaní
majetku
zákazníkom
a
nie
je
pravdepodobné, že ich splní do 1 roku,
alebo súd vydal rozhodnutie o úpadku
obchodníka alebo vydal iné rozhodnutie,
ktoré má za následok, že zákazníci
obchodníka s cennými papiermi sa
nemôžu účinne domáhať svojho majetku
voči obchodníkovi s cennými papiermi
(oboje ďalej len „platobná neschopnosť
obchodníka“).
• Garančný fond v dohode s Českou
národnou bankou bezodkladne zverejní
vhodným spôsobom oznámenie, ktoré
obsahuje skutočnosť, že obchodník
s cennými papiermi nie je schopný plniť
svoje záväzky, miesto, spôsob a lehotu
pre prihlásenie nárokov na náhradu a
začatie výplaty náhrad z Garančného
fondu, a prípadne ďalšie skutočnosti
súvisiace s prihlásením nárokov (ďalej tiež
len „Oznámenie Garančného fondu“).
Lehota na prihlásenie nárokov nesmie byť
kratšia ako 5 mesiacov odo dňa
uverejnenia
Oznámenia
Garančného
fondu. Skutočnosť, že táto lehota
uplynula,
sa
nemožno
dovolávať
k odmietnutiu
výplaty
náhrady
z Garančného fondu.
• Náhrada z Garančného fondu musí byť
vyplatená do 3 mesiacov od overenia
prihláseného nároku a vypočítania výšky
náhrady. Česká národná banka môže vo
výnimočných prípadoch na žiadosť
Garančného fondu predĺžiť lehoty podľa
predchádzajúcej vety najviac o 3 mesiace.
• Náhrada sa zákazníkovi poskytuje vo
výške 90 % z hodnoty majetku zákazníka,
najviac sa však vyplatí čiastka v korunách
českých odpovedajúca 20.000,- EUR pre
jedného zákazníka u jedného obchodníka
s
cennými
papiermi.
Náhrada

z Garančného fondu sa poskytuje za
majetok zákazníka, ktorý mu nemohol byť
vydaný z dôvodov priamo súvisiacich
s finančnou
situáciou
obchodníka
s cennými papiermi.
• Majetkom zákazníka sa na účely
Garančného fondu rozumejú finančné
nástroje, ktoré obchodník prevzal za
účelom poskytnutia investičnej služby a
finančné nástroje získané za tieto hodnoty
pre zákazníka v súvislosti s poskytnutím
investičnej služby. Majetkom zákazníka na
účely Garančného fondu nie sú vklady
peňažných prostriedkov podľa zákona
upravujúceho činnosť bánk. Vklady
peňažných prostriedkov podľa zákona
upravujúceho činnosť bánk sú poistené
oddelene podľa zákona upravujúceho
činnosť bánk.
• Hodnota majetku zákazníka je súčet
hodnôt
všetkých
zložiek
majetku
zákazníka ku dňu, ku ktorému Garančný
fond obdržal oznámenie od Českej
národnej banky o platobnej neschopnosti
obchodníka, vrátane jeho prípadného
spoluvlastníckeho podielu na majetku
iného zákazníka, na ktorých vydanie má
zákazník nárok. Od výslednej čiastky sa
odpočíta hodnota záväzkov zákazníka
voči obchodníkovi s cennými papiermi
splatných ku dňu, ku ktorému Garančný
fond obdržal oznámenie od Českej
národnej banky o platobnej neschopnosti
obchodníka.
Pre
výpočet
náhrady
z Garančného fondu sú určujúce reálne
hodnoty finančných nástrojov platné ku
dňu, ku ktorému Garančný fond obdrží
oznámenie Českej národnej banky
o platobnej neschopnosti obchodníka
s cennými papiermi. Pri výpočte sa môže
prihliadnuť k zmluvnému dojednaniu
medzi obchodníkom s cennými papiermi a
zákazníkom, ak sú obvyklé, najmä ku
skutočne pripísaným úrokom alebo iným
výnosom, na ktoré vznikol zákazníkovi
nárok ku dňu, kedy Garančný fond obdržal
oznámenie o platobnej neschopnosti
obchodníka.
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Právo zákazníka na vyplatenie náhrady
z Garančného fondu sa premlčí uplynutím 5
rokov odo dňa splatnosti pohľadávky
zákazníka
na
vyplatenie
náhrady
z Garančného fondu.

národnou bankou Garančnému fondu, že
obchodník nie je schopný plniť svoje
záväzky, obchodník s cennými papiermi,
ktorého zákazníkom sa vypláca náhrada
z Garančného
fondu,
alebo
osoba
s kvalifikovanou
účasťou
na
tomto
obchodníkovi s cennými papiermi podiel
vyšší ako 50 % na základnom imaní alebo
hlasovacích právach,
e) osoba, ktorá v súvislosti s legalizáciou
výnosov
z trestnej
činnosti
zverila
obchodníkovi s cennými papiermi, ktorého
zákazníkom
sa
vypláca
náhrada
z Garančného fondu, prostriedky získané
trestným činom,
f) osoba, ktorá trestným činom spôsobila
neschopnosť obchodníka s cennými
papiermi, ktorého zákazníkom sa vypláca
náhrada z Garančného fondu, splniť svoje
záväzky voči zákazníkom.

Na náhradu z Garančného fondu nemá
nárok:
a) Česká konsolidační agentura,
b) územný samosprávny celok,
c) osoba, ktorá v priebehu 2 rokov
predchádzajúcich
Oznámeniu
Garančnému fondu
1. vykonávala audit alebo sa podieľala na
vykonaní auditu obchodníka s cennými
papiermi, ktorého zákazníkom sa
vypláca náhrada z Garančného fondu,
2. bola
členom
vedúceho
orgánu
obchodníka
s cennými
papiermi,
ktorého
zákazníkom
sa
vypláca
náhrada z Garančného fondu,
3. bola osobou s kvalifikovanou účasťou
na obchodníkovi s cennými papiermi,
ktorého
zákazníkom
sa
vypláca
náhrada z Garančného fondu,
4. bola osobou blízkou podľa zák. č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, osobe
podľa bodov 1 až 2,
5. bola osobou, ktorá patrí do rovnakého
podnikateľského
zoskupenia
ako
obchodník s cennými papiermi, ktorého
zákazníkom sa vypláca náhrada
z Garančného fondu,
6. vykonávala audit alebo sa podieľala na
vykonaní auditu osoby, ktorá patrí do
rovnakého podnikateľského zoskupenia
ako obchodník s cennými papiermi,
ktorého
zákazníkom
sa
vypláca
náhrada z Garančného fondu,
7. bola členom vedúceho orgánu osoby,
ktorá
patrí
do
rovnakého
podnikateľského
zoskupenia
ako
obchodník s cennými papiermi, ktorého
zákazníkom sa vypláca náhrada z
Garančného fondu,
d) osoba, v ktorej má alebo mal kedykoľvek
v priebehu posledných 12 mesiacov
bezprostredne predchádzajúcich dňu,
v ktorom bolo učinené oznámenie Českou

Garančný fond pozastaví výplatu náhrad
a) za majetok zákazníka, o ktorom je
z priebehu trestného konania zrejmé, že
môže ísť o majetok podľa § 130 ods. 4
písm. e) ZPKT, alebo
b) osobe podozrivej zo spáchania trestného
činu,
ktorý
spôsobil
neschopnosť
obchodníka splniť svoje záväzky voči
zákazníkom, a to po dobu trestného
konania vedeného proti tejto osobe.
V prípade, že prostriedky Garančného fondu
nepostačujú
na vyplatenie
náhrad
s príslušenstvom alebo k úhrade nákladov na
činnosť, obstará si Garančný fond potrebné
peňažné prostriedky na finančnom trhu.
Garančný fond dbá, aby podmienky, za
ktorých sú peňažné prostriedky Garančnému
fondu poskytnuté, boli pre neho čo
najvýhodnejšie. Pokiaľ si Garančný fond
peňažné prostriedky na finančnom trhu
neobstará, môžu mu byť na jeho žiadosť
z dôvodu hodných osobitného zreteľa
poskytnuté dotácie alebo návratná finančná
výpomoc v potrebnej výške zo štátneho
rozpočtu.
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Informačný prehľad o systéme ochrany vkladov:
Základné informácie o ochrane vkladu
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1, 811 08, Bratislava sa zúčastňuje
systému poistenia pohľadávok z vkladov v súlade s účinnou právnou úpravou Českej republiky
a to najmä so zákonom o bankách.
Vklady u Fio banky, a.s. sú poistené u
Limit poistenia

Ak máte vo Fio banke, a.s. viac vkladov

Ak máte spoločný účet s inou osobou či
osobami
Lehota na výplatu v prípade zlyhania úverovej
inštitúcie
Mena, v ktorej bude vklad vyplatený
Kontakt na Garanční systém finančního trhu

Ďalšie informácie sú dostupné na

Garanční systém finančního trhu (Fond
pojištění vkladů)1)
Náhrada sa poskytuje v českých korunách vo
výške odpovedajúcej 100 000 EUR na
jedného klienta uložených vo Fio banke, a.s.2)
Limit v českých korunách vo výške
odpovedajúcej 100 000 EUR sa uplatní vo
vzťahu k súčtu všetkých Vašich vkladov vo Fio
banke, a.s.
Limit v českých korunách vo výške
odpovedajúcej 100 000 EUR sa uplatňuje na
každého klienta samostatne.3)
7 pracovných dní4)
Koruna česká (CZK)
Garanční systém finančního trhu (Fond
pojištění vkladů)
Sídlo: Týn 639/1, 110 00 Praha 1 - Staré
Město
Tel: (+420) 234 767 676
E-mail: info@gsft.cz
Všeobecné informácie o poistení pohľadávok
z vkladov možno získať na
https://www.garancnisystem.cz/

Ďalšie dôležité informácie
Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chráni do stanoveného limitu
všeobecne všetkých nepodnikateľov a podnikateľov. Výnimky pri určitých vkladoch sú uvedené
na internetových stránkach Garančního systému finančního trhu. O tom, či sú určité produkty
poistené, či nie, Vás tiež na požiadanie informuje Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Ak vklad podlieha ochrane poskytovanej systémom poistenia pohľadávok z vkladov, Fio banka,
a.s. túto skutočnosť potvrdí tiež na výpise z účtu alebo v obdobnom dokumente.
______________________________________________________________________________________________________

Systém zodpovedný za ochranu Vášho vkladu
Váš vklad je poistený v rámci zákonného systému poistenia vkladov. V prípade platobnej
neschopnosti Fio banky, a.s. Vám bude za Váš vklad vyplatená náhrada do výšky čiastky
odpovedajúcej 100 000 EUR.
1)
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Ekvivalent limitu v českých korunách sa prepočíta podľa kurzu vyhláseného Českou národnou
bankou pre deň, kedy Česká národná banka vydá oznámenie o neschopnosti Fio banky, a.s.
plniť záväzky voči oprávneným osobám za zákonných a zmluvných podmienok alebo, kedy súd
alebo zahraničný súd vydá rozhodnutie, ktorého dôsledkom je pozastavenie práva vkladateľov
nakladať s vkladmi u Fio banky, a.s., na ktoré sa vzťahuje poistenie (rozhodný deň).
Celkový limit poistenia
Ak nie je vklad k dispozícii, pretože úverová inštitúcia nie je schopná plniť svoje finančné
záväzky, vyplatí Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) klientom náhradu za
vklady do výšky stanoveného limitu. Táto výplata náhrad v českých korunách neprevyšuje
čiastku odpovedajúcu čiastke 100 000 EUR a počíta sa vždy na celú banku alebo sporiteľné
družstvo. Na určenie čiastky, ktorá má byť z poistenia vyplatená, sú preto všetky vklady jedného
vkladateľa vedené u tej istej úverovej inštitúcie, vrátane úrokov vypočítaných k rozhodnému
dňu, spočítané. Napríklad ak má klient na sporiacom účte ekvivalent v českých korunách
odpovedajúci 90 000 EUR a na bežnom účte ekvivalent v českých korunách odpovedajúci
20 000 EUR, bude mu vyplatené iba čiastka v českých korunách odpovedajúca 100 000 EUR.
Tento postup sa uplatní i v prípade, že úverová inštitúcia prevádzkuje činnosť pod rôznymi
obchodnými označeniami alebo ochrannými známkami.
2)

V niektorých prípadoch stanovených zákonom o bankách sú vklady chránené aj nad hranicou
čiastky odpovedajúcej 100 000 EUR, ale najviac do čiastky odpovedajúcej 200 000 EUR. Napr.
ide o vklad prostriedkov získaných predajom nehnuteľností slúžiacich na bývanie, ak rozhodný
deň nastal do 3 mesiacov odo dňa pripísania čiastky na účet, a ďalšie v zákone o bankách
uvedené prípady.
Limit poistenia pri spoločných účtoch
V prípade spoločných účtov (t. j. účtov s viacerými spolumajiteľmi podľa § 41e ods. 1 zákona
o bankách) sa podiel každého klienta započítava do jeho limitu 100 000 EUR samostatne.
Osoby len s dispozičným právom nie sú spolumajitelia účtu a poistná ochrana sa na nich
nevzťahuje.
3)

Výplata
Systémom poistenia vkladov príslušným k výplate náhrady klientom je Garanční systém
finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů, Týn 639/1, 110 00 Praha 1, tel:
(+420) 234 767 676, e-mail: info@gsft.cz. Výplata náhrady Vašich vkladov do výšky čiastky
v českých korunách odpovedajúcej 100 000 EUR bude začatá najneskôr do 7 pracovných dní
od rozhodného dňa. V niektorých prípadoch (napr. peňažné prostriedky evidované na účte
platobnej inštitúcie, a pod.) môže byť lehota pre začatie výplaty dlhšia (15 pracovných dní). Ak
v uvedenej lehote výplatu neobdržíte, mali by ste Garanční systém finančního trhu (Fond
pojištění vkladů) kontaktovať, lebo po určitej dobe by mohla uplynúť premlčacia lehota pre
uplatnenie pohľadávky. Objektívna premlčacia lehota pri výplatách v prípade úverových
inštitúcií so sídlom v Českej republike predstavuje podľa § 41h ods. 3 zákona o bankách 3 roky.
Ďalšie informácie možno získať na https://www.garancnisystem.cz/.
4)

Tento dokument bol vyhlásený dňa 24. 9. 2021 a nadobúda platnosť a účinnosť dňa
27. 9. 2021. Vo vzťahu k zmluvám medzi obchodníkom a jeho klientmi uzatvoreným pred dňom
účinnosti tohto dokumentu podľa predchádzajúcej vety, nadobúda tento dokument účinnosť
dňom 4. 10. 2021.
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