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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 5. června 2015 
 

k postupu družstevních záložen v souvislosti se změnou podmínek týkajících se vkladů 
u družstevních záložen od 1. července 2015 

 

Česká národní banka sděluje v souvislosti s přijetím zákona č. 333/2014 Sb., kterým se 
mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona 
o družstevních záložnách“): 

 

I.    Účel  úředního sdělení; vymezení pojmů 
1. Účelem tohoto úředního sdělení je informovat družstevní záložny, jejich členy 

a zájemce o členství o některých požadavcích, které vyplývají ze zákona pro činnost 
družstevních záložen v souvislosti s novelou zákona o družstevních záložnách. 
 

2. V dalším textu se rozumí  
a) dříve vloženými vklady souhrn vkladů uskutečněných na základě vztahů 

sjednaných před 1. červencem 2015; 
b) členským vkladem souhrn splaceného základního a splaceného dalšího 

členského vkladu. 
 

II.  Požadavky novely zákona o družstevních záložnách na postupy družstevní záložny 
3. Podle novely zákona o družstevních záložnách nesmí od 1. července 2015 objem 

vkladů jednoho člena spojených s úrokem nebo obdobnou výhodou překročit 
desetinásobek členského vkladu. Souhrn vkladů jednoho člena ve výši přesahující 
tento desetinásobek nelze úročit ani jinak zvýhodnit. Toto pravidlo se označuje jako 
pravidlo desetinásobku nebo 10:1.  
 

4. Pravidlo desetinásobku platí bez výjimek pro všechny vklady spojené s úrokem nebo 
obdobnou výhodou sjednané od 1. července 2015. Pro dříve vložené vklady spojené 
s úrokem nebo obdobnou výhodou se toto pravidlo uplatní jen za určitých, dále 
popsaných podmínek. Do splatnosti dříve vložených vkladů spojených s úrokem nebo 
obdobnou výhodou tak může nastávat situace, kdy družstevní záložna povede vklady 
jednoho člena spojené s úrokem nebo obdobnou výhodou ve dvojím režimu – na část 
se pravidlo desetinásobku uplatní, na jinou část ne.  
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5. Důvodem pro možnost dvojího režimu jsou přechodná ustanovení novely zákona 
o družstevních záložnách, která stanoví pravidla samostatně pro souhrn dříve 
vložených vkladů spojených s úrokem nebo obdobnou výhodou.1 To také odpovídá 
potřebě ochrany dobré víry v dříve vzniklé právní vztahy, která je obecně smyslem 
přechodných ustanovení. 
 

6. Pravidlo desetinásobku platí pro dříve vložené vklady spojené s úrokem nebo 
obdobnou výhodou,  

 
a) pokud dojde v období od 1. července 2015 (včetně) k jejich zvýšení2 nebo 

prodloužení jejich splatnosti (v tom případě platí pravidlo desetinásobku ode 
dne následujícího po takové změně), a dále 
 

b) pokud bude členský vklad k 1. lednu 2018 nebo později činit 20 000 Kč 
a méně,3 i kdyby ke zvýšení jejich objemu nebo prodloužení jejich splatnosti 
nedošlo (v tom případě platí pravidlo desetinásobku od 1. ledna 2018). 

 

7. Navíc, nejpozději od 1. ledna 2018 musí výše základního členského vkladu člena 
dosáhnout alespoň 1 000 Kč, jinak členství v družstevní záložně zanikne a související  
vklady a úvěry musí být vypořádány nejpozději do 31. prosince 2020.4  
 

8. Podle § 4 odst. 1 zákona o družstevních záložnách je družstevní záložna povinna 
poskytnout uchazečům o členství a členům mj. informace o podmínkách členství. 
Družstevní záložna je tak povinna při uzavírání smluv zasahujících alespoň 
potenciálně do období od 1. července 2015 informovat o podmínkách navýšení 
členského vkladu. 
 

9. Na členský vklad se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů, za členský vklad tedy 
nenáleží v případě platební neschopnosti družstevní záložny náhrada z Fondu pojištění 
vkladů („Fond“). Informace o rozsahu pojištění pohledávek z vkladů musí družstevní 
záložna v poskytovaných informacích podle § 4 odst. 1 zákona o družstevních 
záložnách uvést a jednoznačně rozlišit u Fondu pojištěné pohledávky z vkladů 
a členské vklady, které u Fondu nejsou pojištěny. Jinak nelze informace poskytované 
zájemcům o členství považovat za úplné a dostatečné. 

 

10. Případný postup družstevní záložny v rozporu s § 4 odst. 1 zákona o družstevních 
záložnách je nedostatkem, za který Česká národní banka může uložit opatření 
k nápravě podle § 28 zákona o družstevních záložnách. Pokud by se jednalo 

1 „… se nepoužije ve vztahu k souhrnu vkladů spojených s úrokem nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do 
družstevní záložny před 1. červencem 2015, do dne, kdy dojde k prodloužení splatnosti těchto vkladů nebo 
k jejich zvýšení; přitom se nepřihlíží k připisovaným úrokům.“. 
2 Pozn. při uplatnění pravidla desetinásobku se pro účely objemu vkladů spojených s úrokem nebo obdobnou 
výhodou nepřihlíží k připsaným úrokům člena. 
3 „…použije … v případě, že souhrn splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského 
vkladu člena družstevní záložny nepřesáhne 20 000 Kč.“, tj. členský vklad ve výši přesně 20 000 Kč nestačí. 
4 Tím nejsou dotčena ustanovení zákona o družstevních záložnách, podle nichž družstevní záložna odloží výplatu 
majetkového vypořádání a vypořádacího podílu nebo jejich části, pokud by jejich výplata mohla ohrozit plnění 
obezřetnostních požadavků stanovených právem Evropské unie, a to na dobu, než pominou důvody, pro které 
byla výplata odložena (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky …). 
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o systémový nedostatek, znamená to, že řídicí a kontrolní systém družstevní záložny 
nesplňuje všechny stanovené požadavky, a v tom případě se jedná o správní delikt 
podle § 27b odst. 2 písm. a) uvedeného zákona, za který lze uložit pokutu.5  

 

III. Závěrečné ustanovení 
 

11. Toto úřední sdělení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku České národní 
banky.   
 

 

 

Viceguvernér 

 

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.  v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu 

Odpovědný zaměstnanec: 

JUDr. Miloš Machač, tel. 224 413 053  

5 A to až do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, 
uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu družstevní záložny za předcházející účetní období, který 
zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, resp. spáchala-li 
ho ovládaná osoba a není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého 
ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející 
účetní období (§ 27b odst. 4 písm. d) a e) zákona o družstevních záložnách). 
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