
Vážení, 
  
v návaznosti na námi avizovanou žádost odboru insolvenčního a soudních znalců (OINSZ) o 
právní analýzu České národní banky (ČNB) k problematice tzv. účtů majetkových podstat si 
Vám dovolujeme sdělit následující odborný názor ČNB: 
  
Maximální limit náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu (tj. 100 000 EUR) se vztahuje vždy 
na (tj. vypočítává za) účet majetkové podstaty konkrétního dlužníka, pokud byl pro něj účet 
zřízen. Jde o situaci popsanou v § 41f odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů („ZoB“), kdy je skutečný vlastník peněžních prostředků odlišný od majitele 
účtu (tj. skutečným vlastníkem je dlužník, majitelem účtu je insolvenční správce). Zde je 
potřeba odlišit tzv. účet se zvláštním režimem, resp. pohledávky z vkladu se zvláštním 
režimem podle § 41f odst. 1 ZoB, tj. případy, kdy jsou na účtu evidovány prostředky více osob 
(tj. v případě insolvenčních správců zejména tzv. hromadné účty majetkové podstaty, na nichž 
se „nachází“ majetkové podstaty více dlužníků). 
  
V  případě tzv. hromadného účtu majetkové podstaty založeného insolvenčním správcem 
[pro účely zpeněžení majetkové podstaty v souladu s § 283 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů („InsZ“)], tento účet 
představuje účet se zvláštním režimem ve smyslu § 41f odst. 1 ZoB (tj. jeden účet pro více 
osob) s tím, že je zde současně dána situace, kdy skutečnými majiteli peněžních prostředků 
jsou osoby odlišné od správce. 
  
To vše platí za předpokladu, že byla dodržena oznamovací povinnost majitele účtu o 
zvláštním režimu účtu a dále o každé jednotlivé osobě v postavení „skutečného vlastníka“ 
(vizte § 41f odst. 2 a 5 ZoB). Oprávněnou osobu (tj. osobou, které náleží náhrada) je pak 
v takovém případě ve smyslu § 41e ZoB skutečný vlastník (vlastníci) peněžních prostředků na 
účtu (tj. dlužník, resp. dlužníci). Maximální limit náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu ve 
smyslu § 41e odst. 2 ZoB se tak váže ke každé takové oprávněné osobě (tj. dlužníkovi) zvlášť. 
Disponovat s výplatou náhrady je však oprávněn majitel účtu, tj. insolvenční správce.  
  
V souladu s výše uvedeným limit náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu vypočítává 
zvlášť pro účet majetkové podstaty (kde je skutečným vlastníkem dlužník, tj. osoba odlišná 
od insolvenčního správce) a zvlášť pro pohledávku z vkladu insolvenčního správce na jím (a 
pro něho) zřízený bankovní účet [tj. osobní (spotřebitelský) účet insolvenčního správce, kde 
je insolvenční správce je jak disponentem účtu, tak skutečným vlastníkem peněžních 
prostředků na tomto účtu]. Pokud má insolvenční správce u banky více svých 
spotřebitelských bankovních účtů, peníze na nich uložené se pro účely náhrady sečtou a 
náhrada se vyplatí do zákonného limitu. 
  
Pro úplnost si Vás dovolujeme informovat, že ČNB není gestorem výkladu zákona o 
bankách ani orgánem dohledu pro tuto část zákona o bankách. Výše uvedený názor je 
proto odborný názor ČNB konzultovaný se zástupci Garančního systému finančního trhu 
(GSFT). 
  
Konečně pak GSFT nejpozději do 8. března 2022 stanoví den zahájení, místo a způsob 
vyplácení všech náhrad, o němž budou vkladatelé Sberbank CZ, a.s. informováni 
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prostřednictvím webových stránek GSFT a sdělovacích prostředků. GSFT navíc před 
zahájením výplaty zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis 
obsahující kromě informací  
o způsobu výplaty náhrady též informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné 
osobě. 
  
GSFT musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do 7 pracovních dní od 
rozhodného dne, tedy nejpozději dne 9. března 2022, výplatu institucionálních náhrad 
nejpozději do  
15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 21. března 2022 a výplatu 
zvýšených náhrad do 4 měsíců od rozhodného dne, tedy nejpozději dne 28. června 2022. 
  
V případě jakýchkoli dotazů mě, prosím, neváhejte kdykoli kontaktovat. 
  
S pozdravem 
  
Mgr. Jan Benýšek 
ředitel odboru 
odbor insolvenční a soudních znalců 
  
Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 
tel.: +420 221 997 300 
e-mail: JBenysek@msp.justice.cz  
www.justice.cz 
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