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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0241/2013, ktorú predkladá Jürgen Weidemann, nemecký štátny 
občan, v mene Miry Micic, chorvátskej štátnej občianky, o strate sporiacich 
vkladov v dôsledku zatvorenia srbskej banky Investbanka

1. Zhrnutie obsahu petície

Klientka predkladateľa petície mávala dva sporiace účty v Investbanke. Banku zavreli 
a v dôsledku toho jeho klientka stratila svoje úspory. Predkladateľ petície žiada Európsky 
parlament o pomoc pri získaní náhrady za stratené vklady od srbských orgánov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

V súlade so smernicou 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov 1 („smernica o ochrane 
vkladov“) sú vklady chránené v prípade platobnej neschopnosti úverových inštitúcií do výšky 
100 000 EUR na vkladateľa a na banku. 

V smernici 94/19/ES sa pojem vklad vymedzuje ako „aktívny zostatok, ktorý vznikne 
z peňažných prostriedkov ponechaných na účte alebo z dočasných úložiek vyplývajúcich 
z bežných bankových činností, ktoré musí úverová inštitúcia splatiť v zmysle platných 
zákonných a zmluvných podmienok, ako aj z pohľadávok potvrdených listinou vydanou 
úverovou inštitúciou“.

                                               
1 Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.
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Za nedostupný sa považuje vklad, ktorý je v zmysle zákonných a zmluvných podmienok 
splatný a má byť vyplatený, ale úverová inštitúcia ho ešte nevyplatila, pričom buď: i) 
príslušné oprávnené orgány rozhodli, že z ich pohľadu úverová inštitúcia, ktorej sa to týka, 
nie je schopná v súčasnosti z dôvodov, ktoré priamo súvisia s jej finančnou situáciou, splatiť 
vklad a v súčasnosti ani nemá predpoklady, aby tak mohla urobiť neskôr; alebo ii) súd vydal 
z dôvodov, ktoré priamo súvisia s finančnou situáciou úverovej inštitúcie, rozhodnutie, ktoré 
spôsobilo pozastavenie schopnosti vkladateľov vznášať požiadavky voči nej, ak by sa toto 
vyskytlo pred vydaním vyššie spomenutého rozhodnutia.

V súlade s ustanoveniami smernice o ochrane vkladov sa musia nedostupné vklady splatiť 
v lehote 20 dní odo dňa, keď príslušné orgány vykonali zistenie alebo súdne orgány vydali 
rozhodnutie.

V súvislosti so skutočným nárokom vkladateľov je nevyhnutné dôkladné posúdenie všetkých 
nevyhnutných prvkov prípadu týkajúcich sa platobnej neschopnosti inštitúcie, postavenia 
žiadateľa a vlastností príslušného finančného nástroja. Posúdenie otázky dodržania 
podmienok smernice je úlohou vnútroštátnych orgánov, a to z vlastnej iniciatívy alebo na 
základe žiadosti o náhradu škody. V Chorvátsku zabezpečuje ručenie za vklady Štátna 
agentúra pre poistenie vkladov a záchranu bánk.

Okrem toho sa zdá, že skutočnosti predložené v tomto prípade sa netýkajú situácie, na ktorú 
sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva, keďže zlyhanie Investbanky sa uskutočnilo pred 
pristúpením Chorvátskej republiky k EÚ.

Záver

Zdá sa, že právne predpisy EÚ sa nevzťahujú na tento prípad.

Komisia navrhuje, aby sa predkladateľka petície obrátila na chorvátsku Štátnu agentúru pre 
poistenie vkladov a záchranu bánk s cieľom uistiť sa o svojom práve na náhradu podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov. 


