Plzeňská banka, a.s. - odnětí povolení působit jako banka nabylo
právní moci
4. 7. 2003
Dne 4. 7. 2003 nabylo právní moci rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu Plzeňské banky, a. s. proti
rozhodnutí ČNB o odnětí povolení působit jako banka. Tímto dnem zaniklo Plzeňské bance, a.s. povolení působit
jako banka.
Pavel Zúbek
odbor komunikace ČNB

26. 5. 2003
Dne 23. května 2003 bylo předáno Plzeňské bance, a.s. rozhodnutí ČNB o odnětí povolení působit jako banka z
důvodu přetrvávajících závažných nedostatků v oblasti likvidity a poklesu ukazatele kapitálové přiměřenosti pod
1/3 zákonného limitu. Banka má nyní 15 denní lhůtu pro podání rozkladu proti rozhodnutí.
Alice Frišaufová
mluvčí ČNB

Zahájení správního řízení s Plzeňskou bankou, a.s
20. 3. 2003
Česká národní banka dnes zahájila správní řízení o odnětí bankovní licence Plzeňské bance, a.s. z důvodu
přetrvávajícího závažného nedostatku v činnosti banky, spočívajícího v porušení povinnosti banky udržovat trvale
svou platební schopnost v české měně i v cizích měnách na individuálním základě podle § 14 zákona o bankách.
Uzavření bankovního provozu dne 11.3. 2003, zastavení plateb a v důsledku toho znemožnění klientům banky
nakládat se svými vklady, je závažným nedostatkem v činnosti banky. Současně banka je v situaci, kdy dle svého
vyjádření na základě právních posudků musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona o konkursu a vyrovnání, což
podstatným způsobem brání bance, aby uvedený závažný nedostatek odstranila.
Česká národní banka byla informována o jednáních mezi bankou, jejím akcionářem a společností AKRO k
dosažení dohody o mimosoudním vyrovnání, které by mohlo umožnit obnovení bankovního provozu a přístup
klientů banky ke svým vkladům. Tato jednání však dosud nebyla uzavřena. Závažný nedostatek v činnosti banky
tedy přetrvává a jeho případné odstranění je vázáno na splnění celé řady skutečností, u kterých není jisté, zda
nastanou či nikoliv.
Česká národní banka stanovila lhůtu pro vyjádření banky k zahájenému správnímu řízení do 31.3. 2003.
Česká národní banka ještě dnes oznámí Fondu pojištění vkladů neschopnost Plzeňské banky dostát svým
závazkům za zákonných a smluvních podmínek. Vklady klientů Plzeňské banky, a.s. jsou v souladu se zákonem

o bankách a v jím stanoveném rozsahu ze zákona pojištěny. Náhrada je poskytována do výše 90 % vkladu,
maximálně však do výše odpovídající 25 000 euro.
Alice Frišaufová, mluvčí ČNB

Situace v Union bance, a.s. a v Plzeňské bance, a.s. na programu
jednání dnešní BR
13. 3. 2003
Bankovní rada České národní banky se na svém dnešním pravidelném zasedání zabývala situací v Union bance,
a.s. Diskuse se zúčastnil také ministr financí Bohuslav Sobotka. Správní řízení o odebrání bankovní licence
vedené s UB i nadále probíhá. ČNB získala v rámci správního řízení podklady potřebné k rozhodnutí, které učiní
s velkou pravděpodobností ještě před vypršením zákonné lhůty stanovené pro správní řízení - tedy před 24.3.
2003.
Bankovní rada dnes také diskutovala situaci v Plzeňské bance, a.s., která vznikla po vynesení prvoinstančního
soudního rozhodnutí v souvislosti s kauzou CS fondů. Rozhodnutí v soudním sporu, zahájeném v roce 1997,
dosud nenabylo právní moci a banka dosud nemá rozsudek včetně zdůvodnění k dispozici. Vedení Plzeňské
banky, a.s. informovalo ČNB, že situaci podrobně analyzuje a zvažuje další postup ve vztahu k příp. dalšímu
soudnímu projednávání a především ve vztahu ke svým věřitelům. Za těchto okolností musí ČNB čekat na
rozhodnutí Plzeňské banky, a.s. a bude na něj patřičně reagovat z pozice regulátora bankovního sektoru ČR.
Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB

