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Pozměňovací návrh 35

Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Systémy pojištění vkladů by měly mít 
možnost jít nad rámec čistě kompenzační 
funkce tím, že institucím členských států 
uloží povinnost poskytovat podrobnější 
informace a na jejich základě vytvoří 
systémy včasného varování. Díky tomu 
bude možné včas přizpůsobit příspěvky 
vycházející z míry rizika nebo navrhnout 
preventivní opatření proti zjištěným 
rizikům. Hrozí-li úvěrové instituci potíže, 
měly by mít systémy pojištění vkladů 
možnost použít podpůrná opatření nebo 
pomocí vlastních prostředků podpořit její 
řádné uzavření, a tím zamezit vzniku 
nákladů na vyplacení náhrad vkladatelům 
a dalším negativním dopadům platební 
neschopnosti instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Příspěvky do systémů pojištění vkladů 
by měly přihlížet ke stupni rizika, do 
něhož vstupují jejich členové. Tím by se 
umožnilo zohlednění rizikových profilů
jednotlivých bank, zajistilo spravedlivé
stanovení příspěvků a poskytla motivace 
k méně rizikovému modelu podnikání.
Tato harmonizace by byla zavedena 

(24) Členské státy jsou nabádány k tomu, 
aby vytvořily příspěvky do systémů 
pojištění vkladů, které budou zohledňovat 
rizikové profily jednotlivých bank,
přispívat ke spravedlivému stanovení 
příspěvků a poskytovat motivaci k méně 
rizikovému modelu podnikání.
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postupně díky vyvinutí souboru klíčových 
ukazatelů povinných pro všechny členské 
státy a dalšího souboru doplňkových 
ukazatelů, které nejsou povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Příspěvky do systémů pojištění vkladů 
by měly přihlížet ke stupni rizika, do něhož 
vstupují jejich členové. Tím by se 
umožnilo zohlednění rizikových profilů 
jednotlivých bank, zajistilo spravedlivé 
stanovení příspěvků a poskytla motivace 
k méně rizikovému modelu podnikání. 
Tato harmonizace by byla zavedena 
postupně díky vyvinutí souboru klíčových 
ukazatelů povinných pro všechny členské 
státy a dalšího souboru doplňkových 
ukazatelů, které nejsou povinné.

(24) Příspěvky do systémů pojištění vkladů 
by měly přihlížet ke stupni rizika, do něhož 
vstupují jejich členové. Tím by se 
umožnilo zohlednění rizikových profilů 
jednotlivých bank, zajistilo spravedlivé 
stanovení příspěvků a poskytla motivace 
k méně rizikovému modelu podnikání. 
Tato harmonizace by byla zavedena 
postupně díky vyvinutí souboru klíčových 
ukazatelů povinných pro všechny členské 
státy a dalšího souboru doplňkových 
ukazatelů, které nejsou povinné. Pro druhy 
úvěrů s mimořádně nízkým rizikem, na 
něž se vztahují zvláštní právní předpisy, 
zejména pro stavební spořitelny, by měla 
být stanovena odpovídající zvláštní 
pravidla. 

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Lhůta k výplatě, která počínaje 31. 
prosincem 2010 činí nejdéle šest týdnů, je 

(26) Lhůta k výplatě, která počínaje 31. 
prosincem 2010 činí nejdéle šest týdnů, je 
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v rozporu s potřebou udržet důvěru 
vkladatelů a nenaplňuje jejich potřeby. 
Lhůta k výplatě by proto měla být zkrácena 
na jeden týden.

v rozporu s potřebou udržet důvěru 
vkladatelů a nenaplňuje jejich potřeby. 
Lhůta k výplatě by proto měla být zkrácena 
na pět pracovních dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Kontrolní orgány by každou 
úvěrovou instituci, která se hodlá stát 
součástí systému pojištění vkladů, 
podrobit přísnému postupu pro registraci.

Or. en

Odůvodnění

Systém pojištění vkladů může vést k problémům souvisejícím s morálním hazardem. Je třeba 
mít přísný postup pro registraci, aby bylo možno posoudit obchodní plán každé instituce, 
která využívá systému pojištění vkladů. Registrace by měla být předmětem vhodných 
podmínek.

Pozměňovací návrh 40
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „vkladem“ rozumí jakýkoli kreditní 
zůstatek vzniklý z prostředků zbylých na 
účtu nebo z dočasných situací 
vyplývajících z obvyklých bankovních 
operací, který musí úvěrová instituce 
vyplatit na základě příslušných zákonných 

a) „vkladem“ rozumí jakýkoli kreditní 
zůstatek vzniklý z prostředků zbylých na 
účtu nebo z dočasných situací 
vyplývajících z obvyklých bankovních 
operací, který musí úvěrová instituce 
vyplatit na základě příslušných zákonných 
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a smluvních podmínek. a smluvních podmínek, a každý dluh 
prokázaný potvrzením vystaveným 
úvěrovou institucí.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod 3 – odrážka 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jeho existenci lze prokázat pouze jiným 
potvrzením než výpisem z účtu;

jeho existenci lze prokázat pouze jiným 
potvrzením než výpisem z účtu, s výjimkou 
vkladních knížek;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje zahrnout tradiční nástroje v oblasti spoření, jako jsou 
vkladní knížky. Tyto vklady jsou používány místo spořících účtů a jsou oblíbené u spotřebitelů 
v mnoha členských státech.

Pozměňovací návrh 42
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „cílovou výší“ rozumí 1,5 %
způsobilých vkladů, za jejichž krytí systém 
pojištění vkladů odpovídá;

h) „cílovou výší“ rozumí 1,0 % pojištěných
vkladů, za jejichž krytí systém pojištění 
vkladů odpovídá;

Or. de
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Odůvodnění

S ohledem na ochranu spotřebitelů a snižování nákladů, které budou přeneseny z finančních 
institucí na spotřebitele, by měla být cílová výše založena na aktuálním objemu vkladů 
(pojištěné vklady), a nikoli na hypotetických způsobilých vkladech. Cílová výše pojištěných 
vkladů v hodnotě 1,0 % poskytuje danému systému dostatečnou zásobu finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 43
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „cílovou výší“ rozumí 1,5 % 
způsobilých vkladů, za jejichž krytí systém 
pojištění vkladů odpovídá;

h) „cílovou výší“ rozumí 1,5 % 
způsobilých vkladů, za jejichž krytí systém 
pojištění vkladů odpovídá; od celkové výše 
se odečítají finanční prostředky, které 
úvěrová instituce na základě právních 
předpisů sama vytváří, aby zajistila 
likviditu a zabránila insolventnosti banky; 

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „cílovou výší“ rozumí 1,5 % 
způsobilých vkladů, za jejichž krytí systém 
pojištění vkladů odpovídá;

h) „cílovou výší“ rozumí výši stanovenou 
členskými státy při zohlednění struktury a 
míry rizika bankovního odvětví 
v dotyčném členském státě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádná úvěrová instituce nesmí přijímat 
vklady, pokud není členem takového 
systému.

Žádná úvěrová instituce nesmí přijímat 
vklady, pokud není členem takového 
systému a nesplňuje požadavky 
kontrolních orgánů. Je třeba, aby 
kontrolní orgány uplatňovaly přísný 
postup pro registraci, aby bylo možno 
posoudit přiměřenost obchodního plánu 
každé instituce, která využívá systém 
pojištění vkladů.

Or. en

Odůvodnění

Zaznamenali jsme řadu případů, kdy instituce přijímají obrovskou míru rizika a jsou proto 
schopny nabízet za vklady vysoké úroky. Tyto instituce mohou přilákat zákazníky pouze na 
základě ochrany, kterou jim poskytují systémy pojištění vkladů. Proto je třeba uplatňovat 
přinejmenším přísný postup pro registraci, aby bylo možno posoudit přiměřenost obchodního 
plánu každé instituce, která využívá systém pojištění vkladů. Registrace by měla být 
předmětem vhodných podmínek.

Pozměňovací návrh 46
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto testy se provádějí nejméně jedenkrát 
za tři roky, nebo vyžádají-li si to okolnosti. 
První test bude proveden do 31. prosince 
2013.

Tyto testy se provádějí nejméně jedenkrát 
ročně nebo častěji, vyžádají-li si to 
okolnosti. První test bude proveden do 31. 
prosince 2013.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. j 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) vkladů veřejných orgánů, j) vkladů státu, ústředních správních
orgánů a regionálních a místních orgánů;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby z čl. 4 odst. 1 
písm. j) byly vyloučeny vklady místních 
orgánů v případě, že by ztráta vkladů měla 
vážný dopad na zachování jejich místních 
funkcí.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby souhrn vkladů 
každého vkladatele byl pojištěn do výše 
100 000  EUR pro případ, že se tyto vklady 
stanou nedisponibilními.

1. Členské státy zajistí, aby souhrn vkladů 
každého vkladatele byl pojištěn do výše 
150 000  EUR pro případ, že se tyto vklady 
stanou nedisponibilními.

Or. en



PE460.943v01-00 10/26 AM\861427CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 50
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Členským státům mimo eurozónu 
bude poskytnuta rovnocenná částka na 
ochranu v jejich měně, zaokrouhlená na 
nejbližší jednotku 1000.   

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mimo eurozónu postrádají jistotu v podobě stanovené úrovně ochrany, což 
v dotyčných členských státech znevýhodňuje spotřebitele. Tato stanovená částka rovněž 
zajistí, aby kolísání měny nespravedlivě neovlivňovalo úroveň ochrany spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 51
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se systémy 
pojištění vkladů neodchýlily od limitu 
pojištění stanoveného v odstavci 1.
Členské státy však mohou rozhodnout, že 
jsou pojištěny následující vklady, pokud se 
na náklady na související výplaty 
nevztahují články 9, 10 a 11:

2. Členské státy zajistí, aby systémy 
pojištění vkladů uznávaly právní nárok 
stanovený v odstavci 1. Členské státy dále 
zajistí, aby byly v plném rozsahu chráněny
následující vklady:

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se systémy 
pojištění vkladů neodchýlily od limitu 
pojištění stanoveného v odstavci 1. 
Členské státy však mohou rozhodnout, že 
jsou pojištěny následující vklady, pokud se 
na náklady na související výplaty 
nevztahují články 9, 10 a 11:

2. Členské státy zajistí, aby se systémy 
pojištění vkladů neodchýlily od limitu 
pojištění stanoveného v odstavci 1. 
Členské státy zajistí, aby byly v plném 
rozsahu chráněny následující vklady:

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vklady plynoucí z transakcí s 
nemovitostmi pro soukromé rezidenční 
účely po dobu až 12 měsíců po připsání 
částky;

a) vklady plynoucí z transakcí s 
nemovitostmi pro soukromé rezidenční 
účely po dobu 3 měsíců po připsání částky 
nebo déle na základě uvážení členských 
států, nejvýše po dobu 12 měsíců;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vklady plynoucí z transakcí s a) vklady plynoucí z transakcí s 
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nemovitostmi pro soukromé rezidenční 
účely po dobu až 12 měsíců po připsání 
částky;

nemovitostmi týkajících se soukromých 
rezidenčních nemovitostí po dobu až 12 
měsíců po připsání částky;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vklady, jež plní sociální funkci 
vymezenou vnitrostátním právem a jsou 
spojeny s určitými životními událostmi, 
jako je svatba, rozvod, invalidita nebo 
úmrtí vkladatele. Pojištění trvá nejvýše 12 
měsíců po příslušné události.

b) vklady, které plní sociální účely
vymezené vnitrostátním právem a jsou 
spojeny s určitými životními událostmi,
jako je svatba, rozvod, odchod do 
důchodu, výpověď, invalidita nebo úmrtí 
vkladatele, po dobu až 12 měsíců po 
připsání částky;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vklady, jež plní sociální funkci 
vymezenou vnitrostátním právem a jsou 
spojeny s určitými životními událostmi, 
jako je svatba, rozvod, invalidita nebo 
úmrtí vkladatele. Pojištění trvá nejvýše 12 
měsíců po příslušné události.

b) vklady, jež plní sociální funkci 
vymezenou vnitrostátním právem a jsou 
spojeny s určitými životními událostmi, 
jako je svatba, rozvod, invalidita nebo 
úmrtí vkladatele. Pojištění trvá 3 měsíce po 
příslušné události, nebo na základě 
uvážení členských států nejvýše po dobu
12 měsíců.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vklady, které plní funkci vymezenou 
vnitrostátním právem a vyplývají 
z vyplacení pojistného nebo odškodnění 
po dobu až 12 měsíců po připsání částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba. vklady, které plní funkci vymezenou 
vnitrostátním právem a vyplývají 
z vyplacení pojistného nebo odškodnění, 
po dobu až 12 měsíců po připsání částky.

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výplata vkladů se provádí v měně, v níž 
byl účet veden. Pokud  se  částky vyjádřené 
v eurech uvedené v odstavci 1 
přepočítávají  na jinou  měnu, odpovídají
částky , které jsou vkladatelům skutečně 
vyplaceny, částkám stanoveným v této 

4. Výplata vkladů se provádí v měně 
členského státu, v níž byl účet veden. 
Pokud  se  částky vyjádřené v eurech 
uvedené v odstavci 1 přepočítávají  na 
jinou  měnu, odpovídají  částky , které jsou 
vkladatelům skutečně vyplaceny, částkám 
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směrnici. stanoveným v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Pravidlo, podle kterého se vklady vyplácí v měně, v níž je účet veden, je nepraktické a může 
způsobovat delší výplatní lhůty. Systém pojištění vkladů by proto měl vyplatit vklady v měně 
země, v níž byl účet veden.

Pozměňovací návrh 60
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou částky po přepočtu 
zaokrouhlit, pokud zaokrouhlení 
nepřevyšuje 2 500 EUR.

Členské státy mohou částky po přepočtu 
zaokrouhlit, pokud zaokrouhlení 
nepřevyšuje 5 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise přezkoumá částku uvedenou v 
odstavci 1 pravidelně nejméně jednou za 
pět let. Pokud to uzná za vhodné, předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
směrnice, jež upraví částku uvedenou v 
odstavci 1 zejména se zřetelem k vývoji 
v bankovnictví a k hospodářské a měnové 
situaci v Unii. První přezkum neproběhne 
dříve než 31. prosince 2015  , ledaže si 
nepředvídané události vyžádají přezkum 
dříve.

6. Komise přezkoumá částku uvedenou v 
odstavci 1 pravidelně nejméně jednou za 
pět let. Pokud to uzná za vhodné, předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
směrnice, jež upraví částku uvedenou v 
odstavci 1 zejména se zřetelem k vývoji 
v bankovnictví a k hospodářské a měnové 
situaci v Unii, zejména ke kolísání 
směnných kurzů. První přezkum 
neproběhne dříve než 31. prosince 2015  , 
ledaže si nepředvídané události vyžádají 
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přezkum dříve.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 1 – pododstavec 1a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Členské státy se mohou rozhodnout, 
že se vklady u stejné úvěrové instituce 
nesčítají, pokud vnitrostátní právní 
předpisy úvěrovým institucím umožňují 
působit pod různými obchodními názvy. V 
tomto případě budou vklady sečteny u 
dané úvěrové instituce. Pokud souhrn 
vkladů přesáhne limit pojištění na 
vkladatele stanovený v čl. 5 odst. 1, budou 
odpovídajícím způsobem navýšeny 
příspěvky stanovené články 9 a 11.

Or. en

Odůvodnění

V řadě členských států mohou bankovní instituce působit pod různými obchodními názvy, ale 
stačí mít jedno povolení od regulačního orgánu. Vzhledem k tomu, že pro spotřebitele je velmi 
obtížné porozumět obchodní struktuře banky, měli by být způsobilí vkladatelé kryti obchodní 
značkou, nikoli vlastníkem finanční instituce.

Pozměňovací návrh 63
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy pojištění vkladů musí být schopny 
vyplatit nedisponibilní vklady do 7 dnů ode 

Systémy pojištění vkladů musí být schopny 
vyplatit nedisponibilní vklady do pěti 
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dne, kdy příslušné orgány učiní zjištění 
podle čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i) nebo 
kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 
odst. 1 písm. e) bodu ii).

pracovních dnů ode dne, kdy příslušné 
orgány učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 
písm. e) bodu i) nebo kdy soudní orgán 
rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) 
bodu ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2013 se použitelná lhůta k 
výplatě uvedená v odstavci 1 stanoví na 
sedm pracovních dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že do 
31. prosince 2015 budou používat lhůtu 
k výplatě v délce deseti pracovních dnů, 
pokud příslušný orgán dohledu na 
základě důkladného přezkoumání situace 
zjistí, že systémy pojištění vkladů ještě 
nejsou schopny zaručit lhůtu k výplatě v 
délce pěti pracovních dnů.

Or. en

Odůvodnění

Krátká lhůta k výplatě je důležitá pro důvěru vkladatele v systém. Pro tuto důvěru je ovšem 
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rovněž důležité, aby byl členský stát schopen slíbenou lhůtu dodržet, octne-li se banka 
v platební neschopnosti.

Pozměňovací návrh 66
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnou-li se členské státy uplatňovat 
do 31. prosince 2015 delší lhůtu k výplatě 
v délce deseti pracovních dnů, vyplatí 
systém pojištění vkladů vkladateli na 
požádání do pěti pracovních dnů jeho 
způsobilé pohledávky do výše 5 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Krátká lhůta k výplatě je důležitá pro důvěru vkladatelů v systém. Pokud se členský stát 
rozhodl pro delší lhůtu k výplatě, měl by mít vkladatel právo na vyplacení pohledávky do výše 
5 000 EUR do pěti pracovních dnů.

Pozměňovací návrh 67
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy pojištění vkladů získávají 
disponibilní finanční prostředky z 
pravidelných příspěvků svých členů ke 30. 
červnu a 30. prosinci každého roku. To 
nebrání doplňkovému financování z jiných 
zdrojů. Nesmí být požadovány jednorázové 
vstupní poplatky.

Systémy pojištění vkladů získávají 
disponibilní finanční prostředky 
z příspěvku, který jim členové odvádí 
alespoň jednou ročně. To nebrání 
doplňkovému financování z jiných zdrojů. 
Nesmí být požadovány jednorázové 
vstupní poplatky.
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Or. de

Odůvodnění

Systém pojištění vkladů by měl mít možnost zvolit si, jak často bude příspěvky vybírat. Jelikož 
je výpočet výše příspěvků a jejich výběr nákladný, zcela stačí, provádí-li se jen jednou ročně. 
Jelikož musí výpočet výše příspěvku vycházet z platných podkladů, provádí se převážně na 
základě ověřené roční uzávěrky. I tato skutečnost tedy hovoří proto, aby se poplatky vybíraly 
jednou ročně.

Pozměňovací návrh 68
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Souhrnná výše vkladů a investic 
systému ve vztahu k jedinému subjektu 
nepřevyšuje 5 % disponibilních 
finančních prostředků systému. Pro 
výpočet tohoto limitu se společnosti, jež 
jsou součástí téže skupiny pro účely 
konsolidace účetních závěrek, jak je 
definována ve směrnici 83/349/EHS nebo 
v souladu s uznávanými mezinárodními 
účetními pravidly, považují za jediný 
subjekt.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Limit 5 % by mohl způsobit určité problémy v malých a středně velkých členských státech. 
Ostatní limity týkající se investic systémů s nízkým rizikem by měly poskytovat stabilní 
ochranu.
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Pozměňovací návrh 69
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Souhrnná výše vkladů a investic 
systému ve vztahu k jedinému subjektu 
nepřevyšuje 5 % disponibilních finančních 
prostředků systému. Pro výpočet tohoto 
limitu se společnosti, jež jsou součástí téže 
skupiny pro účely konsolidace účetních 
závěrek, jak je definována ve směrnici 
83/349/EHS nebo v souladu s uznávanými 
mezinárodními účetními pravidly, považují 
za jediný subjekt.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Úprava německého znění anglickému znění.

Pozměňovací návrh 70
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mohou však být použity také k financování 
převodu vkladů do jiné úvěrové instituce, 
pokud náklady vzniklé systému pojištění 
vkladů nepřekročí částku pojištěných 
vkladů v dotyčné úvěrové instituci. Systém 
pojištění vkladů v tomto případě do 
jednoho měsíce po převodu vkladů 
předloží Evropskému orgánu pro 
bankovnictví zprávu dokládající, že výše 
uvedený limit nebyl překročen.

Členské státy se však mohou rozhodnout 
je použít k financování převodu vkladů do 
jiné úvěrové instituce, pokud náklady 
vzniklé systému pojištění vkladů 
nepřekročí částku pojištěných vkladů v 
dotyčné úvěrové instituci. Systém pojištění 
vkladů v tomto případě do jednoho měsíce 
po převodu vkladů předloží Evropskému 
orgánu pro bankovnictví zprávu 
dokládající, že výše uvedený limit nebyl 
překročen.
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Or. en

Odůvodnění

Navržená změna nepozmění význam navrhovaného článku. Vyjasní však znění daného 
pododstavce a uvede jej v soulad s dalším pododstavcem, který se rovněž zabývá používáním 
finančních prostředků systémů pojištění vkladů.

Pozměňovací návrh 71
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V jednotlivých případech mohou příslušné 
orgány na základě odůvodněné žádosti 
dotyčného systému pojištění vkladů 
povolit, aby byl procentní podíl uvedený 
v písmenu a) stanoven na hodnotu menší 
než 0,5 %, je-li zajištěno, že tento systém 
má k dispozici vhodný systém 
pro sledování rizikové situace svých členů 
a může vyvinout odpovídající vliv.

Or. de

Odůvodnění

Měla by existovat možnost stanovit podíl pod navrhovaným rozmezím, pokud je zajištěno, že 
systémy pojištění mají k dispozici vhodné systémy pro sledování rizikové situace svých členů a 
mohou vyvinout odpovídající vliv a zároveň mají k dispozici alternativní možnosti 
financování, jež jim v případě potřeby umožní získat krátkodobé prostředky refinancování, a 
vypořádat tak pohledávky, které vůči nim existují (včetně výplaty, není-li možné odvrátit 
platební neschopnost banky).

Pozměňovací návrh 72
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příspěvky do systémů pojištění vkladů 
uvedené v článku 9 jsou stanoveny pro 
každého člena na základě stupně rizika, jež 
podstupuje. Úvěrové instituce platí 
nejméně 75 %, avšak nejvýše 200 % 
částky, kterou by musela přispět banka 
s průměrným rizikem. Členské státy 
mohou rozhodnout, že členové systémů 
uvedených v čl. 1 odst. 3 a 4 platí 
systémům pojištění vkladů nižší příspěvky, 
avšak nejméně 37,5 % částky, kterou by 
musela přispět banka s průměrným 
rizikem.

1. Příspěvky do systémů pojištění vkladů 
uvedené v článku 9 jsou stanoveny pro 
každého člena na základě stupně rizika, jež 
podstupuje. Úvěrové instituce platí 
nejméně 75 %, avšak nejvýše 200 % 
částky, kterou by musela přispět banka 
s průměrným rizikem. Členské státy 
mohou rozhodnout, že členové systémů 
uvedených v čl. 1 odst. 3 a 4 platí 
systémům pojištění vkladů nižší příspěvky, 
avšak nejméně 37,5 % částky, kterou by 
musela přispět banka s průměrným 
rizikem. Při výpočtu příspěvků a cílové 
výše se zohlední vklady u stavebních 
spořitelen podílem 20 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavec 2 se nevztahuje na systémy 
pojištění vkladů uvedené v čl. 1 odst. 2.

3. Odstavec 2 se nevztahuje na systémy 
pojištění vkladů uvedené v čl. 1 odst. 3 a 
na stavební spořitelny.

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace pro současné vkladatele jsou 
poskytnuty na výpisech z účtu. Tyto 

3. Informace pro současné vkladatele jsou 
poskytnuty na výpisech z účtu, na 
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informace obsahují potvrzení, že vklady 
jsou způsobilé podle čl. 2 odst. 1 a článku 
4. Dále je uveden odkaz na informační 
přehled podle přílohy III a údaj o tom, kde 
ho lze získat. Může být rovněž uvedena 
adresa internetových stránek příslušného 
systému pojištění vkladů.

informačním přehledu, který obdrží při 
otevírání účtu, a nejméně jednou ročně 
poštou. Tyto informace obsahují potvrzení, 
že vklady jsou způsobilé podle čl. 2 odst. 1 
a článku 4. Dále je uveden odkaz na 
informační přehled podle přílohy III a údaj 
o tom, kde ho lze získat. Může být rovněž 
uvedena adresa internetových stránek 
příslušného systému pojištění vkladů.

Or. en

Odůvodnění

Většina bank přechází na on-line bankovnictví a přestává používat papírové výpisy, což 
znamená, že spotřebitelé nemusí být nutně informováni o identitě jejich systému pojištění 
vkladů a o stávajících předpisech. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby byli spotřebitelé 
pravidelně informováni o úrovni své ochrany a o svých právech.

Pozměňovací návrh 75
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při fúzi úvěrových institucí jsou jejich 
vkladatelé o fúzi informováni nejméně 
jeden měsíc před její právní účinností. 
Vkladatelé jsou informováni o tom, že po 
té, co fúze nabude účinnosti, budou 
všechny jejich vklady u každé z fúzujících 
bank sečteny, aby bylo stanoveno jejich 
pojištění systémem pojištění vkladů.

6. Při fúzi úvěrových institucí jsou jejich 
vkladatelé o fúzi informováni nejméně 
jeden měsíc před její právní účinností. 
Vkladatelé jsou informováni o tom, že po 
té, co fúze nabude účinnosti, budou 
všechny jejich vklady u každé z fúzujících 
bank sečteny, aby bylo stanoveno jejich 
pojištění systémem pojištění vkladů.
Vkladatelé budou mít od data oznámení 
fúze tříměsíční lhůtu, během níž si mohou 
zvolit jinou obchodní značku banky, a 
zajistit tak, aby byl každý jejich bankovní
účet chráněn do výše stanovené v čl. 5 
odst. 1. Pokud bude během této tříměsíční 
lhůty částka uvedená v čl. 5 odst. 1 
překročena, bude chráněna znásobením 
částky stanovené v čl. 5 odst. 1 počtem 
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účtů, které byly sloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává spotřebitelům nezbytný čas k tomu, aby si otevřeli nový 
bankovní účet a učinili informované rozhodnutí, přesto ale byli chráněni prostřednictvím 
kroku (fúze), jehož uskutečnění si nemuseli nutně přát či si jej být okamžitě vědomi.

Pozměňovací návrh 76
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jestliže vkladatel používá internetové 
bankovnictví, jsou informace, jež mají být 
podle této směrnice zveřejněny, sděleny 
elektronickými prostředky takovým 
způsobem, aby upoutaly pozornost 
vkladatele.

7. Jestliže vkladatel používá internetové 
bankovnictví, jsou informace, jež mají být 
podle této směrnice zveřejněny, sděleny 
elektronickými prostředky takovým 
způsobem, aby upoutaly pozornost 
vkladatele, nebo jsou mu dodány v tištěné 
podobě, pokud si to vkladatel přeje.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výplata z pojištění činí nejvýše 100 000
EUR na banku. Je určena na základě 
součtu všech vkladů u téže banky. Pokud 
má vkladatel například na spořicím účtu 
90 000 EUR a na běžném účtu 20 000 
EUR, bude mu vyplaceno pouze 100 000 
EUR.

Výplata z pojištění činí nejvýše 150 000 
EUR na banku. Je určena na základě 
součtu všech vkladů u téže banky. Pokud 
má vkladatel například na spořicím účtu 
120 000 EUR a na běžném účtu 40 000 
EUR, bude mu vyplaceno pouze 150 000 
EUR.
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Or. en

Pozměňovací návrh 78
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[Pouze je-li relevantní:] Tento postup se 
uplatní i v případě, že banka působí pod 
různými obchodními názvy. Společnost 
[vložte jméno úvěrové instituce, která vede 
účet] provozuje činnost též pod jménem 
[vložte jména všech ostatních poboček téže 
úvěrové instituce]. To znamená, že 
všechny vklady u jedné nebo více těchto 
poboček jsou v součtu pojištěny do výše 
100 000 EUR.

[Pouze je-li relevantní:] Tento postup se 
uplatní i v případě, že banka ve vztahu ke 
svým klientům vystupuje pod různými 
obchodními názvy. Společnost [vložte 
jméno úvěrové instituce, která vede účet] 
provozuje činnost též pod jménem [vložte 
jména všech ostatních poboček téže 
úvěrové instituce]. To znamená, že každý 
vklad u jedné nebo více těchto poboček je
v součtu pojištěn do výše 150 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě společných účtů se limit 100 000 
EUR vztahuje na každého vkladatele.

V případě společných účtů se limit 150 000 
EUR vztahuje na každého vkladatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[Pouze je-li relevantní:] Vklady na účtu, k 
němuž mají právo dvě nebo více osob jako 
společníci společnosti, členové sdružení 
nebo jiného obdobného seskupení bez 
právní subjektivity, jsou však pro účely 
výpočtu limitu 100 000 EUR sečteny a 
nakládá se s nimi, jako by byly uloženy 
jediným vkladatelem.]

[Pouze je-li relevantní:] Vklady na účtu, k 
němuž mají právo dvě nebo více osob jako 
společníci společnosti, členové sdružení 
nebo jiného obdobného seskupení bez 
právní subjektivity, jsou však pro účely 
výpočtu limitu 150 000 EUR sečteny a 
nakládá se s nimi, jako by byly uloženy 
jediným vkladatelem.]

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušným systémem pojištění vkladů je 
[vložte jméno a adresu, telefon, e-mail 
a internetovou adresu]. Vyplatí vaše vklady 
(do výše 100 000 EUR) nejpozději do šesti
týdnů; po 31. prosinci 2013 do jednoho 
týdne.

Příslušným systémem pojištění vkladů je 
[vložte jméno a adresu, telefon, e-mail 
a internetovou adresu]. Vyplatí vaše vklady 
(do výše 150 000 EUR) nejpozději do šesti 
týdnů; po 31. prosinci 2013 do jednoho 
týdne.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Příloha 3 – odst. 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[Pouze je-li relevantní:] Váš vklad je 
pojištěn v rámci institucionálního systému 
ochrany, který [je/není uznán] za systém 
pojištění vkladů. Všechny banky, které 
jsou členy tohoto systému, se vzájemně 
podporují, aby předešly případnému 

[Pouze je-li relevantní:] Váš vklad je 
pojištěn v rámci institucionálního systému 
ochrany, který [je/není uznán] za systém 
pojištění vkladů. Všechny banky, které 
jsou členy tohoto systému, se vzájemně 
podporují, aby předešly případnému 
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úpadku. Pokud by však přesto k úpadku 
banky došlo, vaše vklady budou vyplaceny 
do výše 100 000 EUR.

úpadku. Pokud by však přesto k úpadku 
banky došlo, vaše vklady budou vyplaceny 
do výše 150 000 EUR.

Or. en


