
Garanční	fond	obchodníků	s	cennými	papíry	–	základní	informace	o	náhradách	
vypláceným	zákazníkům	

Garanční	 fond	 obchodníků	 s	 cennými	 papíry	 (dále	 je	 Garanční	 fond)	 	 je	 právnická	 osoba,	 která	
zabezpečuje	 záruční	 systém,	 ze	 kterého	 se	 vyplácejí	 náhrady	 zákazníkům	 obchodníka	 s	 cennými	
papíry,	 který	není	 schopen	plnit	 své	dluhy	 vůči	 svým	 zákazníkům;	 to	 vše	 za	podmínek	 stanovených	
právními	předpisy	(zejména	pak	ZPKT)	a	vnitřními	předpisy	Garančního	fondu.	Garanční	fond	upravují	
ustanovení		z.č.	256/2004	Sb.	o	podnikání	na	kapitálovém	trhu	(§§128	-134).	

Poskytování	náhrady	z	Garančního	fondu		

§	130		

(1)	 Česká	 národní	 banka	 bez	 zbytečného	 odkladu	 oznámí	 Garančnímu	 fondu,	 že	 a)	 obchodník	 s	
cennými	 papíry	 z	 důvodu	 své	 finanční	 situace	 není	 schopen	 plnit	 své	 dluhy	 spočívající	 ve	 vydání	
majetku	zákazníkům	a	není	pravděpodobné,	že	 je	splní	do	1	roku,	nebo	b)	soud	vydal	rozhodnuZ	o	
úpadku	obchodníka	s	cennými	papíry	nebo	vydal	jiné	rozhodnuZ,	které	má	za	následek,	že	zákazníci	
obchodníka	s	cennými	papíry	se	nemohou	účinně	domáhat	vydání	svého	majetku	vůči	obchodníkovi	s	
cennými	papíry.		

(2)	 Garanční	 fond	 v	 dohodě	 s	 Českou	 národní	 bankou	 neprodleně	 uveřejní	 vhodným	 způsobem	
oznámení,	které	obsahuje	a)	skutečnost,	že	obchodník	s	cennými	papíry	není	schopen	plnit	své	dluhy,	
b)	místo,	 způsob	a	 lhůtu	pro	přihlášení	nároků	na	náhradu	a	 zahájení	 výplaty	náhrad	 z	Garančního	
fondu,	a	c)	případné	další	skutečnos\	související	s	přihlášením	nároků.		

(3)	 Lhůta	pro	přihlášení	nároků	nesmí	být	 kratší	 než	5	měsíců	ode	dne	uveřejnění	oznámení	podle	
odstavce	 2.	 Skutečnos\,	 že	 tato	 lhůta	 uplynula,	 se	 nelze	 dovolávat	 k	 odepření	 výplaty	 náhrady	 z	
Garančního	fondu.		

(4)	 Na	 náhradu	 z	 Garančního	 fondu	 nemá	 nárok	 a)	 Česká	 konsolidační	 agentura,	 b)	 územní	
samosprávný	 celek,	 c)	 osoba,	 která	 v	 průběhu	 3	 let	 předcházejících	 oznámení	 podle	 odstavce	 2	 1.	
prováděla	audit	nebo	se	podílela	na	provádění	auditu	obchodníka	s	cennými	papíry,	jehož	zákazníkům	
se	 vyplácí	 náhrada	 z	 Garančního	 fondu,	 2.	 byla	 členem	 vedoucího	 orgánu	 obchodníka	 s	 cennými	
papíry,	 jehož	 zákazníkům	 se	 vyplácí	 náhrada	 z	 Garančního	 fondu,	 3.	 byla	 osobou	 s	 kvalifikovanou	
účasZ	na	obchodníkovi	s	cennými	papíry,	jehož	zákazníkům	se	vyplácí	náhrada	z	Garančního	fondu,	4.	
byla	osobou	blízkou	podle	občanského	zákoníku	osobě	podle	bodů	1	až	3,	5.	byla	osobou,	která	patří	
do	stejného	podnikatelského	seskupení	jako	obchodník	s	cennými	papíry,	jehož	zákazníkům	se	vyplácí	
náhrada	z	Garančního	 fondu,	6.	prováděla	audit	nebo	se	podílela	na	provádění	auditu	osoby,	která	
patří	do	stejného	podnikatelského	seskupení	 jako	obchodník	s	cennými	papíry,	 jehož	zákazníkům	se	
vyplácí	náhrada	z	Garančního	fondu,	7.	byla	členem	vedoucího	orgánu	osoby,	která	patří	do	stejného	
podnikatelského	seskupení	 jako	obchodník	s	cennými	papíry,	 jehož	zákazníkům	se	vyplácí	náhrada	z	



Garančního	 fondu,	 d)	 osoba,	 ve	 které	 má	 nebo	 měl	 kdykoli	 během	 posledních	 12	 měsíců	
bezprostředně	předcházejících	dni,	ve	kterém	bylo	učiněno	oznámení	podle	odstavce	1,	obchodník	s	
cennými	 papíry,	 jehož	 zákazníkům	 se	 vyplácí	 náhrada	 z	 Garančního	 fondu,	 nebo	 osoba	 s	
kvalifikovanou	 účasZ	 na	 tomto	 obchodníkovi	 s	 cennými	 papíry	 vyšší	 než	 50%	 podíl	 na	 základním	
kapitálu	nebo	hlasovacích	právech,	e)	osoba,	která	v	souvislos\	s	legalizací	výnosů	z	trestné	činnos\	
svěřila	 obchodníkovi	 s	 cennými	 papíry,	 jehož	 zákazníkům	 se	 vyplácí	 náhrada	 z	 Garančního	 fondu,	
prostředky	 získané	 trestným	 činem,	 f)	 osoba,	 která	 trestným	 činem	 způsobila	 neschopnost	
obchodníka	 s	 cennými	 papíry,	 jehož	 zákazníkům	 se	 vyplácí	 náhrada	 z	 Garančního	 fondu,	 splnit	 své	
závazky	vůči	zákazníkům,	g)	účastník	sdružení	podle	§	829	zákona	č.	40/1964	Sb.,	ve	znění	zákona	č.	
509/1991	Sb.,	 nebo	 společník	 společnos\	podle	§	2719	občanského	 zákoníku,	o	němž	nebylo	před	
vydáním	rozhodnuZ	o	úpadku	obchodníka	s	cennými	papíry	nebo	oznámením	podle	odstavce	1	písm.	
a)	obchodníkovi	s	cennými	papíry	prokazatelným	způsobem	sděleno,	že	je	účastníkem	sdružení	nebo	
společníkem	společnos\.		

(5)	Garanční	fond	pozastaví	výplatu	náhrad	a)	za	majetek	zákazníka,	o	kterém	je	z	průběhu	trestního	
řízení	zřejmé,	že	může	jít	o	majetek	podle	odstavce	4	písm.	e),	nebo	b)	osobě	podezřelé	ze	spáchání	
trestného	 činu,	 který	 způsobil	 neschopnost	 obchodníka	 s	 cennými	 papíry	 splnit	 své	 závazky	 vůči	
zákazníkům,	a	to	po	dobu	trestního	řízení	vedeného	pro\	této	osobě.		

(6)	Garanční	fond	pozastaví	výplatu	náhrad	podle	odstavce	5	bez	zbytečného	odkladu	poté,	kdy	se	o	
uvedených	 skutečnostech	 dozvěděl.	 (7)	 Náhrada	 z	 Garančního	 fondu	 se	 poskytuje	 za	 majetek	
zákazníka,	který	mu	nemohl	být	vydán	z	důvodů	přímo	souvisejících	s	finanční	situací	obchodníka	s	
cennými	papíry.	Pro	výpočet	náhrady	se	ke	dni,	ke	kterému	Garanční	 fond	obdržel	oznámení	České	
národní	banky	podle	odstavce	1,	sečtou	hodnoty	všech	složek	majetku	zákazníka,	které	nemohly	být	
vydány	z	důvodů	přímo	souvisejících	s	finanční	situací	obchodníka	s	cennými	papíry,	a	to	včetně	jeho	
spoluvlastnického	 podílu	 na	 majetku	 ve	 spoluvlastnictví	 s	 jinými	 zákazníky,	 s	 výjimkou	 hodnoty	
peněžních	 prostředků	 svěřených	 obchodníkovi	 s	 cennými	 papíry,	 který	 je	 bankou	 nebo	 pobočkou	
zahraniční	banky,	a	vedených	jím	na	účtech	pojištěných	podle	zákona	upravujícího	činnost	bank.	Od	
výsledné	částky	se	odečte	hodnota	závazků	zákazníka	vůči	obchodníkovi	s	cennými	papíry	splatných	
ke	dni,	ke	kterému	Garanční	fond	obdržel	oznámení	České	národní	banky	podle	odstavce	1.		

(8)	Pro	výpočet	náhrady	podle	odstavce	7	jsou	určující	reálné	hodnoty	inves\čních	nástrojů	platné	ke	
dni,	ke	kterému	Garanční	 fond	obdrží	oznámení	České	národní	banky	podle	odstavce	1.	Při	výpočtu	
náhrady	může	 Garanční	 fond	 přihlédnout	 i	 ke	 smluvním	 ujednáním	mezi	 obchodníkem	 s	 cennými	
papíry	a	zákazníkem,	 jsou-li	obvyklá,	zejména	ke	skutečně	připsaným	úrokům	nebo	 jiným	výnosům,	
na	které	vznikl	 zákazníkovi	nárok	ke	dni,	 kdy	Garanční	 fond	obdržel	oznámení	České	národní	banky	
podle	odstavce	1.		

(9)	Náhrada	se	zákazníkovi	poskytuje	ve	výši	90	%	částky	vypočtené	podle	odstavců	7	a	8,	nejvýše	se	
však	 vyplaZ	 částka	 v	 korunách	 českých	 odpovídající	 20	 000	 EUR	 pro	 jednoho	 zákazníka	 u	 jednoho	
obchodníka	s	cennými	papíry.		

(10)	 Náhrada	 z	 Garančního	 fondu	musí	 být	 vyplacena	 do	 3	měsíců	 ode	 dne	 ověření	 přihlášeného	
nároku	 a	 vypočtení	 výše	 náhrady.	 Česká	 národní	 banka	může	 ve	 výjimečných	 případech	 na	 žádost	
Garančního	fondu	prodloužit	tuto	lhůtu	nejvýše	o	3	měsíce.		

(11)	 Obchodník	 s	 cennými	 papíry	 poskytne	 Garančnímu	 fondu	 na	 jeho	 žádost	 ve	 lhůtě	 stanovené	
Garančním	fondem	podklady	potřebné	pro	výpočet	náhrady	podle	odstavců	7	a	8.	Je-li	u	obchodníka	
s	 cennými	papíry	 zavedena	dočasná	 správa	nebo	 správa	pro	 řešení	 krize	podle	 zákona	upravujícího	



ozdravné	postupy	 a	 řešení	 krize	 na	 finančním	 trhu,	má	 tuto	 povinnost	 osoba	 určená	 podle	 zákona	
upravujícího	ozdravné	postupy	a	řešení	krize	na	finančním	trhu.	Je-li	u	obchodníka	s	cennými	papíry	
zavedena	nucená	správa,	má	tuto	povinnost	nucený	správce,	je-li	na	majetek	obchodníka	s	cennými	
papíry	 prohlášen	 konkurs,	 má	 tuto	 povinnost	 insolvenční	 správce	 tohoto	 obchodníka	 s	 cennými	
papíry.	 Tutéž	 povinnost	 má,	 pokud	 ji	 k	 tomu	 Garanční	 fond	 vyzve,	 i	 jiná	 osoba,	 pokud	 má	 tyto	
podklady	u	sebe.		

(12)	Podklady	podle	odstavce	11	obsahují	za	každého	zákazníka	zejména	tyto	údaje:	a)	měnu	a	částku	
peněžních	 prostředků	 a	 druh,	 počet	 a	 jednoznačnou	 iden\fikaci	 inves\čních	 nástrojů,	 které	 tvoří	
majetek	zákazníka,	a	které	nemohly	být	vydány	postupem	podle	§	132,	b)	výši	pohledávek	zákazníka	
za	 obchodníkem	 s	 cennými	 papíry,	 vzniklých	 na	 základě	 smluvních	 ustanovení,	 zejména	 skutečně	
připsaných	 úroků	 nebo	 jiných	 výnosů,	 na	 které	 zákazníkovi	 vznikl	 nárok,	 c)	 výši	 započitatelných	
pohledávek	obchodníka	s	cennými	papíry	vůči	zákazníkovi.		

Další	podmínky	a	informace	jsou	uvedeny	dále	na	internetových	stránkách	www.gfo.cz.		

http://www.gfo.cz

