Návrh na zrušení akciové společnosti Union banka, a.s. podán
9. 5. 2003
Česká národní banka dnes podala v souladu s paragrafem 36 zákona o bankách u Krajského soudu v Ostravě
návrh na zrušení akciové společnosti Union banka, a.s. a na jmenování VALUE ADDED, s.r.o. jejím likvidátorem.
Soud by měl o návrhu ČNB rozhodnout do 24 hodin.
Alice Frišaufová
mluvčí ČNB

Union banka, a.s. - odebrání licence
30. 4. 2003
Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání rozhodla na návrh rozkladové komise odebrat
Union bance, a.s. povolení působit jako banka.Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení rozhodnutí.
Důvodem dnešního rozhodnutí BR ČNB je přetrvávání závažného nedostatku v činnosti banky ve smyslu
paragrafu 26 odst. 3 písm. B) zákona o bankách spočívajícího v tom, že banka porušuje paragraf 14 zákona o
bankách tím, že neudržuje trvale svou platební schopnost v české měně i v cizích měnách na individuálním
základě.
Alice Frišaufová
mluvčí ČNB

ČNB je znepokojena situací v Union bance
2. 4. 2003
Česká národní banka je znepokojena včerejšími neobvyklými událostmi týkajícími se Union banky, a.s..
Prohlášený konkurs na Union banku je plně v kompetenci soudu, ale dle názoru ČNB k prohlášení došlo za
neobvyklých okolností.
Podle stanov Union banky může o změně obchodní firmy a sídla společnosti rozhodnout pouze valná hromada
banky. Česká národní banka nemá žádné informace o tom, že by se konala jakákoliv valná hromada splňující
zákonné požadavky.
Centrální banka dnes jednala se správcem konkursní podstaty a upozornila ho, že je povinen postupovat tak, aby
nedošlo k poškození zájmu vkladatelů a porušování zákonných povinností banky.
Union banka, a.s., je ve smyslu zákona o bankách nadále bankou, přestože je s ní v současné době vedeno
správní řízení o odnětí licence. Česká národní banka proto bude činit veškeré kroky, které zákon o bankách
umožňuje regulátoru bankovního sektoru, aby byla nejasná právní situace vyjasněna. ČNB je připravena
spolupracovat s dalšími zainteresovanými státními institucemi včetně orgánů činných v trestním řízení. ČNB dnes

informovala o situaci v Union bance i nejvyšší státní zástupkyni. Česká národní banka dnes jednala i s
představenstvem Union banky a.s.
Představenstvo Union banky předalo centrální bance rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí o odnětí bankovní
licence ve správním řízení ze dne 18.3. Rozhodnutí o odnětí bankovní licence tak není pravomocné a bankovní
rada ČNB o rozkladu Union banky rozhodne nejdéle do 30 dnů.
Fond pojištění vkladů, bez ohledu na prohlášený konkurs, pokračuje v přípravě výplaty pojištěných vkladů.
Výplaty vkladatelů budou zahájeny nejpozději do 21.5. 2003.
A.Frišaufová, mluvčí ČNB
Praha, 2/4/2003

Prvoinstanční rozhodnutí ČNB ve správním řízení
18. 3. 2003
Česká národní banka dnes 18.3. 2003 rozhodla v první instanci o odnětí bankovní licence Union bance, a.s.
Rozhodnutí o odnětí bankovní licence není pravomocné a Union banka, a.s. může proti tomuto rozhodnutí podat
do 15 dnů rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky.
Rozhodnutí nabývá právní moci vzdáním se práva podat rozklad ze strany banky, marným uplynutím
patnáctidenní lhůty nebo doručením rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu, kterým potvrdí prvoinstanční
rozhodnutí. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí je Union banka, a.s. nadále bankou dle zákona o bankách.
Správní řízení o odnětí bankovní licence Union bance, a.s. bylo zahájeno 21. února 2003 z důvodu
přetrvávajícího závažného nedostatku v činnosti banky ve smyslu § 26 odst. 3 písm. b) zákona o bankách. Union
banka, a.s. tím, že neudržuje trvale svou platební schopnost v české měně i v cizích měnách na individuálním
základě, porušila § 14 zákona o bankách.
V průběhu správního řízení Union banka, a.s. nepředložila realistický ozdravný plán, který by znamenal obnovení
její platební schopnosti a ozdravění finanční situace banky. Union banka, a.s. tedy nedoložila, že výše uvedený
nedostatek v činnosti banky, který vedl k zahájení správního řízení, byl odstraněn. Tato skutečnost proto ČNB
nutně vede k závěru, že v případě Union banky, a.s. přetrvává porušení zákonné povinnosti trvale udržovat svou
platební schopnost a postup ČNB je tedy odůvodněný.
Fond pojištění vkladů, bez ohledu na to, zda Union banka, a.s. možnosti rozkladu proti rozhodnutí ČNB využije, i
nadále pokračuje v přípravě výplaty pojištěných vkladů do zákonem určené výše odpovídající 25.000 EUR 1) .
Fond pojištění vkladů musí být dle zákona o bankách schopen vyplatit náhradu do 3 měsíců od vydání oznámení
ČNB o platební neschopnosti Union banky, a.s., tj. nejpozději do 21.5. 2003.

1) Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB ke dni 21.2.
2003. Pokud by bylo pro účely výplaty náhrady z FPV pro oprávněnou osobu výhodnější použít kurz devizového
trhu vyhlášený ČNB ke dni zahájení plateb, má oprávněná osoba nárok na doplacení příslušného rozdílu.
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

Správní řízení o odnětí bankovní licence Union bance, a.s.
21. 2. 2003
Česká národní banka zahájila dne 21. února 2003 vůči Union bance, a.s. správní řízení o odnětí bankovní
licence. Bance byla stanovena lhůta pro vyjádření do 3. března. Poté ČNB znovu posoudí situaci banky a
rozhodne.
Správní řízení bylo zahájeno na základě zhoršující se situace banky v oblasti likvidity vedoucí k platební
neschopnosti banky a rozhodnutí banky uzavřít svou pobočkovou síť a neprovádět mezibankovní platební styk od
21.2.2003.
Zároveň se zahájením řízení o odnětí licence centrální banka uplatnila vůči bance předběžné opatření, které jí
ukládá pořizovat pouze likvidní aktiva, aby se nadále nezhoršovala likvidní situace banky.
ČNB považuje rozhodnutí Union banky omezit své činnosti v dané situaci za racionální a odpovědné vůči
vkladatelům. Pokud se nepodaří nalézt jiné řešení, umožní toto opatření co nejrychlejší výplaty náhrad vkladů z
Fondu pojištění vkladů, podle zákona nejpozději do tří měsíců.

Centrální banka informovala dnes Fond pojištění vkladů o neschopnosti banky dostát svým závazkům vůči
oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Vklady klientů Union banky jsou v souladu se
zákonem o bankách a v jím stanoveném rozsahu ze zákona pojištěny u Fondu pojištění vkladů, náhrada je
poskytována do výše 90 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající 25 000 euro.
Datum zahájení plateb a způsob jejich provádění oznamuje veřejnosti Fond pojištění vkladů.
Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB

Sdělení ČNB - Union banka, a.s.
20. 2. 2003
Česká národní banka obdržela na vědomí sdělení Ministerstva financí ČR s hodnocením restrukturalizačního
plánu Union Banky ze 12. 2. 2003. V současné době vedeme jednání s akcionáři i vedením banky.
Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB

ČNB udělila souhlas společnosti Invesmart B.V.
24. 10. 2002
Česká národní banka dnes 24. 10. 2002 udělila společnosti Invesmart B.V. souhlas s nabytím kvalifikované účasti
na Union bance, a.s. v rozsahu alespoň 50 % hlasovacích práv prostřednictvím získání podílu na Union Group,
a.s. Invesmart B.V. v nové žádosti doložil veškeré skutečnosti vyžadované Zákonem o bankách a prováděcí
vyhláškou. Rozhodnutí ve správním řízení již nabylo právní moci, jelikož společnost Invesmart B.V. se vzdala
možnosti podat proti němu rozklad.
Pavel Zúbek
ČNB - odbor komunikace

