
Systém pojištění pohledávek z vkladů u bankovních ústavů 

dle zákona o bankách 

 

CO JE POJIŠTĚNO? 

Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), 

vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české 

nebo cizí měně, včetně úroků.  

POJIŠTĚNÉ VKLADY 

Pojištěny u Garančního systému jsou zcela automaticky např. všechny následující 

druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen: 

 Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob. 

 Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob. 

 Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob. 

 Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob. 

 Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob. 

 

NEPOJIŠTĚNÉ VKLADY 

 Směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy) 

 Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě 

elektronických peněz (např. Cool karta, my paysafecard apod.) 

 Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z 

úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, 

pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti 

 Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další 

členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech, ve znění pozdějších předpisů) 

VKLADY VEDENÉ V POBOČKÁCH ZAHRANIČNÍCH BANK SE SÍDLEM V 

ČLENSKÉM STÁTĚ EU 

Tyto vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo daná 

banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % 

vkladu, maximálně však 100 000 EUR. 

 

Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka 

zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů. 

 

JAKÁ JE VÝŠE NÁHRADY?  

Základní výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných pohledávek z 

vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky nebo družstevní záložny a poskytuje 

se ve výši 100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 EUR 

pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. 



Mimořádná výše náhrady: Zákon o bankách zakotvuje od 1. 1. 2016 možnost výplaty 

zvýšené náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů fyzických osob ve výši až 200 000 

EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky nebo družstevní záložny, pokud jde 

např. o vklady plynoucí z dědictví, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu 

manželství, prodeje nemovitosti určené k bydlení, odstupného, odbytného nebo 

odchodného vyplaceného při skončení pracovního nebo služebního poměru, 

jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo 

doplňkového penzijního spoření nebo pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, 

invalidity nebo smrti. K takovému vkladu musí dojít během tří měsíců před 

rozhodným dnem. 

 

Maximální výše náhrady a podmínky pojištění pohledávek z vkladů jsou pro klienty 

bank a členy a klienty družstevních záložen stejné. 

 

KDO VYPLÁCÍ NÁHRADU?  

Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí Garanční systém 

finančního trhu (dále také jen „Garanční systém“) je zákonem zřízená instituce pro 

zajištění, správu a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení a udržení 

stability finančního trhu v České republice. Garanční systém spolupracuje zejména s 

Českou národní bankou, Ministerstvem financí a v případě potřeby i s podobnými 

systémy v ostatních evropských zemích a také spravuje Fondu pojištění vkladů.  

 

Garanční systém vyplácí náhrady pohledávek z vkladů poté, co obdrží písemné 

oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo pobočky banky z jiného 

než členského státu, stavební spořitelny nebo družstevní záložny dostát svým 

závazkům vůči vkladatelům („oznámení o platební neschopnosti“), nebo poté, co 

soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s 

finanční situací banky, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat se 

vklady, na které se vztahuje pojištění. 

 

ZPŮSOB VÝPLATY NÁHRADY 

 Výplata náhrad musí být zahájena do 7 pracovních dnů od rozhodného dne. 

 Vkladatel nemusí o výplatu základní náhrady žádat. Informace o zahájení 

výplaty a jejím způsobu se zveřejňuje prostřednictvím tisku, internetových 

stránek Garančního systému, internetových stránek platebně neschopné 

instituce a také prostřednictvím vyplácející banky. 

 O výplatu zvýšené náhrady je potřeba podat žádost, a to do 2 měsíců od 

rozhodného dne. 

 Výplaty náhrad probíhají po dobu 3 let ode dne jejich zahájení (tzn. že 

vkladatel si může náhradu vkladu vyzvednout kdykoli od data, kdy je výplata 

náhrad zahájena, až do uplynutí 3letého promlčecího období). 

 Náhrady jsou vypláceny prostřednictvím banky s širokou pobočkovou sítí, a to 

jak výplatou v hotovosti, tak i formou bezhotovostního převodu. 

 



Další informace je možno získat na www.garancnisystem.cz 

Na webu jsou také potřebné formuláře pro uplatnění žádosti ze systému pojištění 

vkladů. 

https://www.garancnisystem.cz/
https://www.garancnisystem.cz/formulare/#text

