INFORMACE
K POJIŠTĚNÍ VKLADŮ USC

INFORMACE BANKY CREDITAS O SPECIFICKÝCH PODMÍNKÁCH POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ ÚZEMNÍCH
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
ÚČINNÉ OD 1. 1. 2017
Pohledávky z vkladů územních samosprávných celků1 (dále jen „USC“) jsou v rámci systému pojištění pohledávek z vkladů
pojištěny pouze v případě, že USC doloží Bance, že daňové příjmy USC dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, v rozhodném
období nepřesahují 500.000 EUR (dále jen „Daňové příjmy“). Jde konkrétně o Daňové příjmy vykázané ve výkaze FIN2-12M
(jedná se o přijaté Daňové příjmy USC ve sloupci „výsledek od počátku roku“) sestaveného podle vyhlášky č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů
USC, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.
Za rozhodné období se považuje rok o dva roky předcházející roku, v němž mají být pohledávky z vkladů pojištěny (dále jen
„Rozhodné období“), tj. např. aby byly pojištěny pohledávky z vkladů USC pro rok 2017, je potřeba, aby USC do konce roku 2016
doložila Bance, že její Daňové příjmy za rok 2015 nepřesáhly 500.000 EUR. Skutečné Daňové příjmy USC v české měně jsou
porovnávány s částkou 500.000 EUR, převedenou na českou měnu podle kurzu vyhlášeného ČNB pro poslední den kalendářního
roku, ke kterému se skutečné Daňové příjmy vztahují, neboli ve kterém USC Daňové příjmy realizoval (tj. pro výše uvedený příklad
by to bylo podle kurzu vyhlášeného ČNB ke dni 31. 12. 2015).
O zachování pojištění svých vkladů musí USC Banku požádat. Banka na základě doložení výše Daňových příjmů vydá USC
bez zbytečného odkladu potvrzení o tom, zda a pro které období jsou pohledávky z vkladů USC pojištěny. Vklady jsou pojištěny
až po vydání potvrzení, případně v příslušném roce.
Pohledávky z vkladů USC budou pojištěny:
od začátku kalendářního roku bezprostředně následujícím po roce, v němž USC doložil Bance, že jeho Daňové příjmy
v rozhodném období nepřesahují částku 500.000 EUR (např. pokud USC doložil Bance s přiměřeným předstihem
před koncem roku 2016, že jeho Daňové příjmy v roce 2015 nepřesáhly stanovenou částku, budou pohledávky USC z vkladů
pojištěny od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017), nebo
ode dne, kdy Banka vydala potvrzení o pojištění pohledávek z vkladů USC, doložil-li USC Bance, že jeho Daňové příjmy
v rozhodném období nepřesahují částku 500.000 EUR až v roce, v němž mají být pohledávky z vkladů USC pojištěny
(např. pokud USC doloží Bance až v roce 2017, že jeho Daňové příjmy v roce 2015 nepřesáhly stanovenou částku, budou
pohledávky USC z vkladů pojištěny ode dne, kdy Banka po prověření dokládaných výkazů vydá USC potvrzení o pojištění
pohledávek z vkladů, a to do 31. 12. 2017).
Z uvedeného tedy plyne, že k tomu, aby byly pohledávky z vkladů USC pojištěny, je nutné, aby USC každoročně prováděl aktivní
krok vůči Bance spočívající v doložení příslušných výkazů USC, ze kterých bude vyplývat, že Daňový příjem USC v rozhodném
období nepřesahuje částku 500.000 EUR. Do doby, než bude uvedené Bance ze strany USC doloženo, nebudou pohledávky
z vkladů USC vedených Bankou pojištěny.

PRÁVNÍ OMEZENÍ
Tento dokument je určen výhradně pro Klienty Banky a představuje zjednodušené shrnutí podstatných skutečností souvisejících
se specifickými podmínkami pro pojištění vkladů USC v Bance za účelem poskytnout Klientům základní informace. V žádném
případě tento dokument neobsahuje právní rady. Banka žádným způsobem nezaručuje přesnost a úplnost informací uvedených
v tomto dokumentu a nenese odpovědnost za případné chyby v něm obsažené. Banka nenese odpovědnost ani za případné ztráty
Klientů vzniklé v důsledku rozhodnutí vycházejících z informací uvedených v tomto dokumentu.
1 Územními samosprávnými celky se v souvislosti se systémem pojištění pohledávek z vkladů rozumí:

-

obce, které jsou základními územními samosprávnými celky,
kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky,
dobrovolné svazky obcí,

-

regionální rady regionů soudržnosti.
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