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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka obecně podporuje přezkum směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, 
protože stávající systém potřebuje dospět k harmonizovanějšímu řešení. Nedávná finanční 
krize ukazuje, že by měl být zřízen pevnější rámec na překonání nestabilit finančních trhů. 
V EU dnes existuje zhruba 40 systémů pojištění vkladů, které pokrývají různé skupiny 
vkladatelů a vkladů s různými limity pojištění a ukládají finančním institucím různé 
povinnosti. Takové roztříštěné systémy pojištění vkladů omezují výhody vnitřního trhu 
a neposkytují pevný základ pro boj s budoucími krizemi. Kromě toho jsou současné systémy 
v mnoha členských státech nedostatečně financovány.

S cílem zlepšit jasnost znění Komise a předložit některé kritické připomínky k tomuto návrhu, 
navrhuje navrhovatelka následující podstatné změny:

– Rozšířit působnost směrnice tak, aby pokrývala tradiční nástroje v oblasti spoření, jako jsou 
vkladní knížky a  vkladové listy. Tyto vklady, i když nejsou propojeny s bankovním účtem, 
jsou používány jako náhrada spořících účtů.

– Vyjasnit nejasná ustanovení, která by neposkytovala právní jistotu spotřebitelům 
a finančním institucím.

– Zavést ustanovení pro rychlejší rozhodovací postupy, protože v případě, že se úvěrová 
instituce dostane do finančních problémů, je nezbytné, aby byly neprodleně informovány 
příslušné orgány a aby poté tyto orgány, spolu se systémem pojištění vkladů, jednaly co 
nejrychleji za účelem ochrany spotřebitelů.

– Zajistit, aby se systém pojištění vkladů rovněž vztahoval na vklady orgánů místní správy 
(obcí). Velká většina orgánů místní správy jsou malými subjekty s nízkými rozpočty, které 
nemají přímé vazby na státní rozpočet a mají omezené možnosti posoudit důvěryhodnost 
úvěrové instituce.

– Umožnit rozšíření rozsahu pojištění dočasně vysokých nerovnováh pro všechny vklady, 
které plní sociální důvody stanovené vnitrostátními právními předpisy (jako jsou příspěvky 
při propouštění, pojistná plnění atd.).

– Rozšířit navrhované sedmidenní výplatní lhůty na sedm pracovních dnů a učinit proces 
vyplácení vkladů povinným, nikoli dobrovolným. Datum zavedení se nicméně posunuje 
na rok 2016 kvůli nutnému přizpůsobení počítačových systémů. Spotřebitelé si možná budou 
muset otevřít nový účet, což by mohlo být obtížné uskutečnit do sedmi dnů. Stávající lhůta 
k výplatě 20+10 pracovních dnů by měla být nejprve řádně uvedena do praxe, a teprve potom 
by měla být dále zkrácena. Navrhovatelka však navrhuje umožnit členským státům, které 
zavedly kratší lhůty, ponechat tato ustanovení v platnosti.

– V řadě členských států mohou bankovní instituce působit pod různými obchodními názvy, 
ale je pouze zapotřebí mít jedno povolení od regulačního orgánu. V takovém případě by 
spotřebitel, který má několik účtů pod různými obchodními názvy pojištěnými v rámci jedné 
licence, byl odškodněn pouze do výše 100 000 EUR. Navrhovatelka navrhuje, aby členské 
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státy směly rozhodnout o tom, že se krytí systémy pojištění vkladů použije samostatně 
na vklady uložené pod každou pobočkou se samostatným obchodním jménem, i když je 
provozuje jediná úvěrová instituce.

– Podporovat přesun k předběžnému financování systémů pojištění vkladů a snížit náklady 
na harmonizaci. Cílová úroveň stanovená na základě způsobilých vkladů klade na finanční 
instituce příliš velkou zátěž a přerušuje pouto mezi současnou aktuální výší vkladů 
a příspěvky institucí. Navrhovatelka volí jiné pojetí pojištění vkladů, které zahrnuje skutečné 
množství vkladů, a tak lépe odpovídá potřebám ochrany spotřebitele.

– Navrhovatelka je rovněž přesvědčena, že systémy pojištění vkladů by měly mít možnost 
používat své prostředky pro včasné zásahy s cílem minimalizovat dopady možných úpadků 
bank na klienty.

– Vzájemné vypůjčování mezi systémy z různých členských států by sice mohlo pomoci, ale 
mohlo by rovněž přenést krizi z jedné země do druhé. Navrhovatelka proto navrhuje, aby toto 
ustanovení nebylo povinné, ale stalo se součástí vzorového rámce, který by mohl být použit 
v případě potřeby, přičemž by bylo na členských státech rozhodnout se, zda se takového 
systému budou účastnit (např. podpisem příslušné přeshraniční dohody).

– Zrušit článek 11 a přílohy I a II o výpočtu příspěvků založených na riziku, protože to by 
mělo být v souladu se zásadou subsidiarity ponecháno na členských státech. Navrhovaný 
systém by nezaručil splnění stanoveného cíle (tj. stejné příspěvky bankám se stejným 
rizikovým profilem v různých členských státech) kvůli rozdílným podmínkám na  finančních 
trzích v EU a s ohledem na specifické produkty pro spotřebitele (např. vklady ve stavebních 
spořitelnách).

- Zvýšit poskytování informací a dát spotřebitelům možnost (např. v případě sloučení) převést 
nechráněné vklady bez sankcí do jiné úvěrové instituce. Skuteční vkladatelé rovněž obdrží 
informační přehled (vycházející z přílohy III) přiložený k jednomu z výpisů z účtu.

- Umožnit výběr jazyka, v němž jsou informace požadovány, pokud to schválí obě strany, 
s cílem poskytnout pružné řešení pro příhraniční oblasti a osoby žijící mimo svůj stát a zvýšit 
přeshraniční hospodářskou soutěž na vnitřním trhu obecně.

- Zjednodušit terminologii používanou v příloze III tak, aby byly informace spotřebitelům 
poskytovány v jazyce, jemuž rozumějí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem omezení ochrany vkladů na 
nezbytnou míru tak, aby byla zajištěna 
právní jasnost a průhlednost pro vkladatele 
a aby se předešlo přesunu investičních rizik 
na systémy pojištění vkladů, měly by být 
určité finanční produkty investiční povahy 
vyloučeny z oblasti působnosti, a to 
především produkty, jež nejsou splatné 
v nominální hodnotě nebo jejichž existenci 
je možno prokázat pouze potvrzením.

(17) Za účelem omezení ochrany vkladů na 
nezbytnou míru tak, aby byla zajištěna 
právní jasnost a průhlednost pro vkladatele 
a aby se předešlo přesunu investičních rizik 
na systémy pojištění vkladů, měly by být 
určité finanční produkty investiční povahy 
vyloučeny z oblasti působnosti, a to 
především produkty, jež nejsou splatné 
v nominální hodnotě.

Or. en

Odůvodnění
Tento bod odůvodnění se mění v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 bodu 1 odst. 
2 odrážce 1.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Určití vkladatelé by neměli být 
způsobilí k ochraně vkladů, zejména 
veřejné orgány nebo jiné finanční instituce. 
V případě úpadku banky jejich omezený 
počet ve srovnání s počtem všech ostatních 
vkladatelů minimalizuje dopad na finanční 
stabilitu. Veřejné orgány mají také 
mnohem snazší přístup k úvěrům než 
občané. Nefinanční podniky by měly být v 
zásadě kryty, a to bez ohledu na jejich 
velikost.

(18) Určití vkladatelé by neměli být 
způsobilí k ochraně vkladů, zejména 
ústřední veřejné orgány nebo jiné finanční 
instituce. V případě úpadku banky jejich 
omezený počet ve srovnání s počtem všech 
ostatních vkladatelů minimalizuje dopad na 
finanční stabilitu. Ústřední veřejné orgány 
mají také mnohem snazší přístup k úvěrům 
než občané. Nefinanční podniky by měly 
být v zásadě kryty, a to bez ohledu na 
jejich velikost.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh se vztahuje ke změnám uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. j).



PE460.676v01-00 6/24 PA\859314CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh se vypouští v souladu s pozměňovacím návrhem k článku 11.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(26) Lhůta k výplatě, která počínaje 
31. prosincem 2010 činí nejdéle šest týdnů, 
je v rozporu s potřebou udržet důvěru 
vkladatelů a nenaplňuje jejich potřeby.  
Lhůta k výplatě by proto měla být do 31. 
prosince 2015 zkrácena na sedm 
pracovních dnů. Do 31. prosince 2015 by 
lhůta k výplatě proto měla být zkrácena na 
20 pracovních dnů.

Or. en
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Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh odkazuje na změny provedené v článku 7.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Evropský orgán pro bankovnictví by 
měl respektovat dohled nad systémy 
pojištění vkladů vykonávaný členskými 
státy a přitom přispívat k dosažení cíle, 
kterým je usnadnění přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a jejího výkonu při 
současném zajištění účinné ochrany 
vkladatelů. Za tímto účelem by měl tento 
orgán potvrzovat, zda jsou splněny 
podmínky pro vzájemné půjčky mezi 
systémy pojištění vkladů stanovené v této 
směrnici, a přísně v mezích stanovených 
touto směrnicí určit částky půjčované 
jednotlivými systémy, počáteční úrokovou 
sazbu a délku trvání půjčky. V této 
souvislosti by měl rovněž shromažďovat 
informace o systémech pojištění vkladů, 
zejména o objemu vkladů, které pojišťují, 
potvrzené příslušnými orgány. Měl by 
informovat ostatní systémy pojištění 
vkladů o jejich povinnosti poskytnout 
půjčku.

(32) Evropský orgán pro bankovnictví by 
měl respektovat dohled nad systémy 
pojištění vkladů vykonávaný členskými 
státy a přitom přispívat k dosažení cíle, 
kterým je usnadnění přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a jejího výkonu při 
současném zajištění účinné ochrany 
vkladatelů.  Za tímto účelem by měl tento 
orgán potvrzovat, zda jsou splněny 
podmínky pro vzájemné půjčky mezi 
systémy pojištění vkladů stanovené v této 
směrnici, počáteční úrokovou sazbou 
a délku trvání půjčky. V této souvislosti by 
měl rovněž shromažďovat informace 
o systémech pojištění vkladů, zejména 
o objemu vkladů, které pojišťují, potvrzené 
příslušnými orgány.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh odkazuje na změny provedené v článku 10.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Je zapotřebí zavést účinný nástroj k 
zavedení harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly v 
celé Evropě zajištěny rovné podmínky a 
odpovídající ochrana vkladatelů. Tyto 
normy by měly být připraveny s cílem 
standardizovat výpočet příspěvků 
založených na stupni rizika.

(33) Je zapotřebí zavést účinný nástroj k 
zavedení harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly v 
celé Evropě zajištěny rovné podmínky a 
odpovídající ochrana vkladatelů.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh odkazuje na změny provedené v článku 11.

Pozměňovací návrh 7

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh umožňuje zahrnout tradiční nástroje v oblasti spoření, jako jsou 
vkladní knížky nebo vkladové listy. Tyto vklady jsou používány místo spořících účtů a jsou 
oblíbené u spotřebitelů v mnoha členských státech. Naopak dluhové cenné papíry (jejichž 
existence je rovněž prokázána pouze certifikátem) nadále zůstávají podle čl. 4 odst. 1 písm. k) 
mimo působnost systému pojištění vkladů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod i 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) příslušné orgány zjistí, že podle jejich 
názoru se příslušná úvěrová instituce v 
daném čase nezdá být schopna z důvodů 
přímo souvisejících s její finanční situací 
vyplatit vklad a v současnosti nemá 
vyhlídky, že tak bude moci učinit. 
Příslušné orgány tak učiní co nejdříve a v 
každém případě do pěti pracovních dnů 
poté, co se poprvé dozvědí, že úvěrová 
instituce nevyplatila vklady, jež jsou 
splatné a vymahatelné, nebo

i) příslušné orgány zjistí, že podle 
aktuálních informací, jež mají k dispozici, 
příslušná úvěrová instituce v daném čase 
není schopna z důvodů přímo souvisejících 
s její finanční situací vyplatit vklad a v 
současnosti nemá vyhlídky, že tak bude 
moci učinit. Příslušné orgány tak učiní co 
nejdříve a v každém případě do pěti 
pracovních dnů poté, co poprvé obdrží 
oznámení, že úvěrová instituce nevyplatila 
vklady, jež jsou splatné a vymahatelné, 
nebo

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit ustanovení, jež jsou po právní stránce příliš 
vágní a jež by neposkytovala dostatečnou právní jistotu. Rozhodnutí příslušných odpovědných 
orgánů o nesolventnosti jisté finanční instituce by mělo být podpořeno důkazy založenými 
na aktuálních informacích, jež má orgán k dispozici, a nikoli na jejich mínění (jak navrhuje 
Komise), s cílem předejít jakýmkoli možným budoucím sporům o nepodložených 
rozhodnutích.

Pozměňovací návrh 9

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 % 
pojištěných vkladů, za jejichž krytí systém 
pojištění vkladů odpovídá;

(Tato změna platí pro celé znění.)

Or. en

Odůvodnění
S ohledem na ochranu spotřebitelů a snižování nákladů, které budou přeneseny z finančních 
institucí na spotřebitele, by měla být cílová hladina založena na aktuálním objemu vkladů 
(pojištěné vklady), a nikoli na hypotetických způsobilých vkladech.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud některá úvěrová instituce neplní 
povinnosti, které má jako člen systému 
pojištění vkladů, musí to být ohlášeno 
příslušným orgánům, které jí vydaly 
povolení a které ve spolupráci se systémem 
pojištění vkladů přijmou veškerá vhodná 
opatření, včetně uložení sankcí, aby 
zajistily, že úvěrová instituce své 
povinnosti splní.

2. Pokud některá úvěrová instituce neplní 
povinnosti, které má jako člen systému 
pojištění vkladů, musí to být okamžitě 
ohlášeno příslušným orgánům, které jí 
vydaly povolení a které ve spolupráci se 
systémem pojištění vkladů přijmou 
bezodkladně veškerá vhodná opatření, 
včetně uložení sankcí, aby zajistily, že 
úvěrová instituce své povinnosti splní.

Or. en

Odůvodnění
V případě, že se úvěrová instituce dostane do finančních potíží, je nezbytné, aby byly 
příslušné orgány informovány bez časové prodlevy a aby příslušné orgány následně spolu se 
systémem pojištění vkladů rychle jednaly s cílem zajistit ochranu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(j) vkladů veřejných orgánů, j) vkladů ústředních veřejných orgánů,

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh umožňuje, aby byly rovněž vklady místních orgánů (obcí) pojištěny 
do výše 100 000 EUR, na rozdíl od ústředních orgánů, které jsou přímo propojeny se státním 
rozpočtem. Velká většina místních orgánů (obcí) jsou malými subjekty s nízkými rozpočty, 
které by  v případě úpadku banky byly vážně ohroženy.
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Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vklady, které plní sociální důvody 
stanovené vnitrostátními právními 
předpisy a jsou spojeny s konkrétními 
platbami, jako jsou příspěvky při 
propouštění, pojistná plnění, odškodnění 
za lékařské pochybení, platby přiznané 
soudy nebo tribunály a kompenzace za 
újmu utrpěnou v důsledku trestného činu 
nebo chybného odsouzení. Pojištění trvá 
nejvýše 12 měsíců po příslušné platbě.

Or. en

Odůvodnění
Podobně jako u písmena a) a b) tohoto odstavce umožňuje tento pozměňovací návrh 100% 
pokrytí dočasných vysokých výkyvů na účtech pro dobu jednoho roku u zvláštních plateb, jako 
jsou příspěvky při propouštění, pojistná plnění atd. Je na členských státech, zda tuto možnost 
ponechají ve svém vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Limit uvedený v čl. 5 odst. 1 se vztahuje 
na souhrn vkladů u téže úvěrové instituce 
bez ohledu na počet těchto vkladů, jejich 
měnu a místo uložení v Unii  .

1. Limit uvedený v čl. 5 odst. 1 se vztahuje 
na souhrn vkladů u téže úvěrové instituce 
bez ohledu na počet těchto vkladů, jejich 
měnu a místo uložení v Unii. Tam, kde 
vnitrostátní právní předpisy umožňují 
působit úvěrové instituci pod různými 
obchodními názvy, se mohou členské státy 
rozhodnout, že omezení se vztahuje na 
sdružené vklady uložené pod každým 
jednotlivým subjektem úvěrové instituce. 
Členské státy zohlední takové rozhodnutí 
v příslušném zvýšení příspěvku úvěrové 
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instituce podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh umožňuje ochranu rovněž těch spotřebitelů, kteří mají několik účtů 
ve finančních institucích působících pod různými obchodními názvy, ale se stejným 
vlastníkem, tj. působících pod stejnou licencí. Tito spotřebitelé obdrží náhradu až do výše 100 
000 EUR za každý účet, pokud se daný členský stát rozhodne, že krytí systémem pojištění 
vkladů se vztahuje na vklady vložené pod každým jednotlivým subjektem spravovaným jednou 
úvěrovou institucí.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systémy pojištění vkladů musí být 
schopny vyplatit nedisponibilní vklady do 
7  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).

1. Systémy pojištění vkladů vyplatí 
nedisponibilní vklady do 20  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

Odůvodnění
Spotřebitelé by měli mít přístup ke svým vkladům co nejdříve. Období pro výplatu vkladů 
navrhované Komisí by nicméně mohlo v současnosti působit finančním institucím problémy, 
avšak delší období provádění může tyto negativní dopady omezit. Současná lhůta k výplatě 
ve výši 20+10 pracovních dnů by měla být nejprve řádně uvedena do praxe, a teprve potom 
by měla být dále zkrácena na sedm pracovních dnů. Členské státy, které si stanovily kratší 
lhůtu k výplatě, jsou oprávněny toto ustanovení zachovat.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Od 1. ledna 2016 se použitelná lhůta k 
výplatě uvedená v odstavci 1 stanoví na 
sedm pracovních dnů.

Or. en

Odůvodnění
Spotřebitelé by měli mít přístup ke svým vkladům co nejdříve. Období pro výplatu vkladů 
navrhované Komisí by nicméně mohlo v současnosti působit finančním institucím problémy, 
avšak delší období provádění může tyto negativní dopady omezit. Současná lhůta k výplatě 
ve výši 20+10 pracovních dnů by měla být nejprve řádně uvedena do praxe, a teprve potom 
by měla být dále zkrácena na sedm pracovních dnů. Členské státy, které si stanovily kratší 
lhůtu k výplatě, jsou oprávněny toto ustanovení zachovat.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Disponibilní finanční prostředky dosahují 
přinejmenším cílové výše. Pokud finanční 
kapacity klesnou pod cílovou výši, zahájí 
se opět výběr příspěvků, dokud nebude 
znovu dosaženo alespoň cílové výše. 
Pokud disponibilní finanční prostředky 
dosahují méně než dvě třetiny cílové výše, 
činí pravidelný příspěvek nejméně 0,25 % 
způsobilých vkladů.

Disponibilní finanční prostředky dosahují 
přinejmenším cílové výše. Pokud finanční 
kapacity klesnou pod cílovou výši, zahájí 
se opět výběr příspěvků, dokud nebude 
znovu dosaženo alespoň cílové výše. 
Pokud disponibilní finanční prostředky 
dosahují méně než dvě třetiny cílové výše, 
činí pravidelný příspěvek nejméně 0,25 % 
pojištěných vkladů.

Or. en

Odůvodnění
S ohledem na ochranu spotřebitelů a snižování nákladů, které budou přeneseny z finančních 
institucí na spotřebitele, by měla cílová hladina a příspěvky vycházet z aktuálního objemu 
vkladů (pojištěné vklady), nikoli z hypotetických způsobilých vkladů.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) finanční prostředky systému po tomto 
opatření převyšují 1 % způsobilých vkladů;

(a) finanční prostředky systému po tomto 
opatření převyšují 0,75 % pojištěných
vkladů;

Or. en

Odůvodnění
V zájmu účinnější ochrany spotřebitelů by měly mít systémy pojištění vkladů možnost používat 
své prostředky na včasné zásahy tak, aby dopady možných bankovních úpadků na spotřebitele 
a na ekonomiku byly co nejnižší. S ohledem na ochranu spotřebitelů a snižování nákladů, 
které budou přeneseny z finančních institucí na spotřebitele, by měla cílová hladina 
a příspěvky vycházet z aktuálního objemu vkladů (pojištěné vklady), nikoli z hypotetických 
způsobilých vkladů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 4 

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 v intervalu od 0,75
do 1 %.

V jednotlivých případech mohou příslušné 
orgány na základě odůvodněné žádosti 
dotyčného systému pojištění vkladů 
povolit, aby byl procentní podíl uvedený 
v písmenu a) stanoven v intervalu od 0,5
do 0,75 %.

Or. en

Odůvodnění
V zájmu účinnější ochrany spotřebitelů by měly mít systémy pojištění vkladů možnost používat 
své prostředky na včasné zásahy tak, aby dopady možných bankovních úpadků na spotřebitele 
a na ekonomiku byly co nejnižší.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systém má právo obdržet půjčku od 
všech ostatních systémů pojištění vkladů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 na území Unie, 
pokud jsou splněny všechny následující 
podmínky:

1. Systém má možnost obdržet půjčku od 
ostatních systémů pojištění vkladů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 na území Unie, 
pokud jsou splněny všechny následující 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění
Vzájemné vypůjčování mezi systémy různých členských států by mohlo pomoci, ale také 
přenést krizi z jedné země do druhé. Navrhovatelka navrhuje, aby toto ustanovení nebylo 
povinné, ale aby se stalo součástí vzorového rámce, který by mohl být použit v případě 
potřeby, přičemž by bylo na členských státech rozhodnout se, zda se takového systému budou 
účastnit (např. podpisem příslušných přeshraničních dohod).

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Článek 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Výpočet příspěvků do systémů pojištění 
vkladů
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 
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rizikem.
2. Určení stupně podstupovaného rizika a 
výpočet příspěvků vycházejí z prvků 
uvedených v příloze I a II.
3. Odstavec 2 se nevztahuje na systémy 
pojištění vkladů uvedené v čl. 1 odst. 2.
4. Na Komisi se přenášejí pravomoci za 
účelem upřesnění prvků definic a metod 
v příloze II části A. Návrh těchto 
regulačních norem se přijímá v souladu s 
článkem 7 až 7d [nařízení o Evropském 
orgánu pro bankovnictví]. Evropský 
orgán pro bankovnictví může připravit 
návrh regulačních norem k předložení 
Komisi.
5. Do 31. prosince 2012 vydá Evropský 
orgán pro bankovnictví pokyny k 
používání přílohy II části B v souladu s 
[článkem 8 nařízení o Evropském orgánu 
pro bankovnictví].

Or. en

Odůvodnění
Systém výpočtu rizikových příspěvků by měl být ponechán na členských státech, protože 
vnitrostátní právní předpisy lze lépe přizpůsobit potřebám spotřebitelů (např. u široce 
rozšířených vkladů speciálních finančních institucí, jako jsou stavební spořitelny).

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby úvěrové 
instituce poskytly současným i případným 
vkladatelům informace potřebné k určení 
systému pojištění vkladů, jehož jsou 
instituce a její pobočky členy uvnitř Unie. 
Není-li vklad pojištěn systémem pojištění 
vkladů v souladu s článkem 4, uvědomí o 
tom úvěrová instituce vkladatele.

1. Členské státy zajistí, aby úvěrové 
instituce poskytly současným i případným 
vkladatelům dostatečné informace 
potřebné k určení systému pojištění vkladů, 
jehož jsou instituce a její pobočky členy 
uvnitř Unie. Není-li vklad pojištěn 
systémem pojištění vkladů v souladu s 
článkem 4, uvědomí o tom úvěrová 
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instituce vkladatele. V tomto případě je 
vkladateli nabídnuta možnost vybrat si své 
vklady bez jakýchkoli sankčních poplatků 
a se všemi úroky a benefity.

Or. en

Odůvodnění
Vkladatelé by měli být v takovém případě především dostatečně informování a měli by mít 
možnost vybrat si své vklady bez jakýchkoli sankčních poplatků a se všemi dosaženými úroky 
a benefity.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Informace pro současné vkladatele jsou 
poskytnuty na výpisech z účtu. 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, který je přiložen 
k jednomu z výpisů z účtu. Je rovněž 
uvedena adresa internetových stránek 
příslušného systému pojištění vkladů.

Or. en

Odůvodnění
Mít k dispozici dostatečné informace o systému pojištění vkladů je pro vkladatele zásadně 
důležité a přiložit informační přehled uvedený v příloze III k jednomu z výpisů z účtu by 
pro finanční instituci nemělo představovat velkou zátěž. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace uvedené v odstavci 1 se 
poskytují způsobem stanoveným 
vnitrostátními právními předpisy v 
úředním jazyce nebo jazycích členského 
státu, v němž je pobočka zřízena  .

4. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytovány v úředním jazyce nebo 
jazycích členského státu, ve kterém je 
pobočka usazena, způsobem stanoveným 
vnitrostátními právními předpisy v jasné a 
srozumitelné formě, přičemž v případě, že 
vkladatel o to požádá a pobočka bude 
schopná této žádosti vyhovět, se zpřístupní 
i v jiných jazycích.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnout pružnější řešení, které bude schváleno 
oběma stranami, spočívající v poskytnutí nezbytných informací i v jiných jazycích. 
Navrhovatelka je přesvědčena, že takovou možnost uvítají příhraniční oblasti a osoby žijící 
mimo svůj stát. Navíc se zvýší přeshraniční hospodářská soutěž na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 24

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.
Vkladatelům se nabídne možnost stáhnout 
svůj vklad nad rámec pojištění zajištěného 
v článku 7 bez jakýchkoli sankčních 
poplatků a se všemi dosaženými úroky a 
benefity.

Or. en
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Odůvodnění
Vkladatelé by měli být nejen řádně informováni, ale měli by mít rovněž možnost přesunout 
nepojištěné vklady bez sankcí do jiné úvěrové instituce, protože by neměli nést důsledky nižší 
míry pojištění vyplývající ze sloučení jejich úvěrové instituce.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 31. prosince 2015 Komise s 
podporou [Evropského orgánu pro 
bankovnictví] předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku v 
provádění této směrnice. V této zprávě by 
měla být zejména zvážena možnost určení 
cílové výše na základě pojištěných vkladů, 
aniž by se snížila ochrana vkladatelů.

5. Do 31. prosince 2015 Komise s 
podporou [Evropského orgánu pro 
bankovnictví] předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku v 
provádění této směrnice.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh souvisí se změnou v čl. 2 odst. 1 písm. h).

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Příloha I 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha I se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh odkazuje na změny v článku 11.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Příloha II 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha II se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh odkazuje na změny  v článku 11.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud úvěrová instituce nevyplatila 
splatný a vymahatelný vklad z důvodů 
přímo spojených s její finanční situací, 
vyplatí vkladatele systém pojištění vkladů. 
Produkt [vložte název produktu] 
společnosti [vložte jméno úvěrové 
instituce, která vede účet] je všeobecně
pojištěn u příslušného systému pojištění 
vkladů.

Pokud vaše úvěrová instituce nevyplatila 
váš splatný a vymahatelný vklad z důvodů 
přímo spojených s její finanční situací, 
vyplatí vás jakožto vkladatele systém 
pojištění vkladů Produkt [vložte název 
produktu] společnosti [vložte jméno 
úvěrové instituce, která vede účet] je 
pojištěn u příslušného systému pojištění 
vkladů v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady o 2011/.../EU 
o systémech pojištění vkladů.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je užívat jazyk srozumitelnější spotřebitelům 
a zjednodušit terminologii používanou v příloze III (Vzor informačního přehledu 
pro vkladatele).
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Příloha III – 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 100 000 
EUR na banku. To znamená, že za účelem 
stanovení úrovně pojištění se sečtou 
všechny vaše vklady u téže banky. 
Například: Pokud má vkladatel na 
spořicím účtu 90 000 EUR a na běžném 
účtu 20 000 EUR, bude mu vyplaceno 
pouze 100 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je užívat jazyk srozumitelnější spotřebitelům 
a zjednodušit terminologii používanou v příloze III (Vzor informačního přehledu 
pro vkladatele).

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Příloha III – 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, pokud se členský 
stát nerozhodl uplatňovat ustanovení čl. 6 
odst. 1):] 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.

Or. en
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Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh uplatňuje změny provedené v čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy pojištění vkladů chrání obecně 
všechny retailové vkladatele a podniky. 
Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny 
na internetových stránkách příslušného 
systému pojištění vkladů. Zda jsou určité 
produkty pojištěny, či nikoliv, vás také na 
vaši žádost informuje vaše banka. Pokud 
jsou vklady pojištěny, banka tuto 
skutečnost též potvrdí na výpisu z účtu.

Systémy pojištění vkladů chrání obecně 
vkladatele (soukromé osoby nebo 
podniky).Výjimky u určitých vkladů jsou 
uvedeny na internetových stránkách 
příslušného systému pojištění vkladů 
[uvést internetové stránky příslušného 
systému pojištění vkladů]. Zda jsou určité 
produkty pojištěny, či nikoliv, vás také na 
vaši žádost musí informovat vaše banka. 
Pokud jsou vklady pojištěny, banka tuto 
skutečnost též uvede na vašem výpisu z 
účtu.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je užívat jazyk srozumitelnější spotřebitelům 
a zjednodušit terminologii používanou v příloze III (Vzor informačního přehledu 
pro vkladatele).

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Příloha III – 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 

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 dvaceti 
pracovních dnů a po 1. lednu 2016 do 
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týdne. sedmi pracovních dnů.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je užívat jazyk srozumitelnější spotřebitelům 
a zjednodušit terminologii používanou v příloze III (Vzor informačního přehledu 
pro vkladatele).

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v uvedené lhůtě výplatu neobdržíte, 
měli byste systém pojištění vkladů 
kontaktovat, neboť po určité době by 
mohla uplynout promlčecí lhůta pro 
uplatnění pohledávky. Další informace je 
možné získat na [vložte adresu 
internetových stránek příslušného systému 
pojištění vkladů].

 Pokud v uvedené lhůtě výplatu neobdržíte, 
měli byste systém pojištění vkladů 
kontaktovat, neboť promlčecí lhůta pro 
uplatnění pohledávky uplyne po [uveďte 
příslušné časové období platné v daném 
členském sítě a přesný odkaz na 
vnitrostátní právní předpis a příslušný 
článek, jímž se tato ustanovení řídí. Další 
informace je možné získat na [vložte 
adresu internetových stránek příslušného 
systému pojištění vkladů].

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je užívat jazyk srozumitelnější spotřebitelům 
a zjednodušit terminologii používanou v příloze III (Vzor informačního přehledu 
pro vkladatele). Období, po něž je možno žádat vyplacení, se v jednotlivých členských státech 
liší a je praktičtější, aby úvěrová instituce tuto informaci svým klientům poskytovala, než aby 
ji jednotliví spotřebitelé museli hledat.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 9 
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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 
úpadku. Pokud by však přesto k úpadku 
banky došlo, vaše vklady budou vyplaceny 
do výše 100 000 EUR.

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

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit terminologii používanou v příloze III 
(Vzor informačního přehledu pro vkladatele).


