Přehled nejdůležitějších změn daných novelou zákona
č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech ze dne
9. 12. 2014 (vydána pod číslem zákona č. 333/2014 Sb.)
A. Změny s účinností od 1. 1. 2015
1)

2)

3)

Družstevní záložna je povinna, za účelem pojištění pohledávek z vkladů na účtech klientů, které
vede, odvádět Fondu pojištění vkladů příspěvek, který činí 0,08 % z průměru objemu pojištěných
pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, což je dvojnásobek procentní sazby
příspěvku banky.
Připouští-li to stanovy družstevní záložny, může člen vložit do základního kapitálu družstevní
záložny další členský vklad. Nově lze další členský vklad vložit pouze na základě písemné smlouvy
o jeho vložení uzavřené mezi členem a družstevní záložnou bez předchozího souhlasu členské
schůze. Výše dalšího členského vkladu, při jeho vložení do základního kapitálu družstevní
záložny, musí být vždy celočíselným násobkem základního členského vkladu, tj. nově to již
nemusí být jeho celočíselný pětinásobek. Další členský vklad musí být splacen jednorázově v
souladu s písemnou smlouvou o jeho vložení uzavřenou mezi členem a družstevní záložnou, tj.
nově to nemusí být do 90 dnů ode dne udělení souhlasu s vložením dalšího členského vkladu
členskou schůzí.
Družstevní záložna může poskytovat své služby pouze svým členům, tj. nově i stát a jeho
organizační složky, vyšší územní samosprávné celky a obce, právnické osoby jimi zřízené, nebo
ve kterých jsou stát, vyšší územní samosprávné celky nebo obce výlučnými podílníky. Členy
družstevní záložny musí být i další veřejnoprávní korporace hospodařící s veřejnými prostředky,
pokud chtějí využívat její služby. Závazky ze smluv uzavřených mezi družstevní záložnou a
uvedenými subjekty, které se nestaly členy družstevní záložny, zaniknou nejpozději 31. 12. 2017,
ledaže se tyto subjekty stanou členy družstevní záložny.

B. Změny s účinností od 1. 7. 2015
1)

2)

Souhrn zůstatků vkladů člena v družstevní záložně spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou
nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a
splaceného dalšího členského vkladu. Toto pravidlo znamená, že depozita vložená do
družstevní záložny nad desetinásobek souhrnu členských vkladů daného člena budou obecně
umožněna, avšak nebudou úročena. V této obecné podobě se pravidlo vztáhne na veškerá
depozita vložená do družstevní záložny po 1. 7. 2015. Pro depozita vložená před 1. 7. 2015
bude toto omezení „jedna ku deseti“ aplikováno (za splnění určitých podmínek) až od 1. 1. 2018,
navíc v mírnější podobě - k tomu viz blíže bod B. 2) a bod C. 1) níže.
Omezení uvedené výše v bodě 1) se nepoužije ve vztahu k souhrnu vkladů spojených s úrokem
nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do družstevní záložny před 1. 7. 2015, avšak POUZE
do dne, kdy dojde k prodloužení splatnosti těchto vkladů nebo k jejich zvýšení (za zvýšení se
nepovažuje připsání úrokového výnosu z vkladu) – viz bod C. 1).

C. Změny s účinností od 1. 1. 2018
1)

Na souhrn vkladů vložených do družstevní záložny před 1. 7. 2015, u kterých nedošlo k
prodloužení jejich splatnosti nebo k jejich zvýšení, se od 1. 1. 2018 použije omezení uvedené pod
bodem B. 1) v případě, že souhrn splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího
členského vkladu člena družstevní záložny dne 1. 1. 2018 nepřesáhne 20 000 Kč. V tomto
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2)

3)

4)

případě nebude členovi družstevní záložny náležet úrok ani obdobná výhoda z části souhrnu
vkladů, která převyšuje stanovené omezení. Tj. v případě, že po 1. 1. 2018 bude souhrn
splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu člena družstevní
záložny přesahovat 20 000 Kč, nebude se na jeho vklady vložené do družstevní záložny před 1. 7.
2015 uplatňovat omezení uvedené v bodě B. 1), a to až do doby, než u těchto vkladů dojde k
prodloužení jejich splatnosti nebo k jejich zvýšení.
Základní členský vklad v družstevní záložně musí činit alespoň 1 000 Kč. Člen družstevní záložny
uvede výši svého základního členského vkladu do souladu se stanovami družstevní záložny ve
lhůtě uvedené v těchto stanovách; výše základního členského vkladu však musí dosáhnout
alespoň 1 000 Kč ke dni 1. 1. 2018. Není-li tato povinnost splněna, členství v družstevní záložně
zaniká a související vklady a úvěry musí být vypořádány nejpozději do 31. 12. 2020. Do doby
vypořádání nelze vklady zvyšovat s výjimkou připisovaných úroků a úvěry zvyšovat nad rámec
původních smluvních podmínek.
Družstevní záložna může poskytnout jednomu členovi, členům, kteří jsou ekonomicky spjatými
osobami, nebo členům, kteří jsou osobami blízkými podle občanského zákoníku, úvěr do úhrnné
výše 30 000 000 Kč.
Bilanční suma družstevní záložny nesmí překročit 5 000 000 000 Kč. V době řízení o žádosti
družstevní záložny o souhlas se změnou právní formy na akciovou společnost a řízení o udělení
bankovní licence podle zákona upravujícího činnost bank nebude moci za překročení uvedené
částky bilanční sumy odejmout Česká národní banka družstevní záložně povolení k její činnosti.
Navíc v případě, že družstevní záložna podá na Českou národní banku do 31. 12. 2015 žádost o
souhlas se změnou právní formy na akciovou společnost a současně podá žádost o udělení
bankovní licence, bude mít úlevu spočívající v oddálení povinnosti dosáhnout určitou výši
základního kapitálu, kterou musí mít banka v souladu se zákonem o bankách.

Příklady uplatnění omezení desetinásobku úročených vkladů uvedené v bodě B. 1)
1.
Vklady uložené před 1. 7. 2015 se splatností do 31. 12. 2017
Klient si před 1. 7. 2015 zřídil termínovaný vklad, na kterém má uložen 1 mil. Kč a datum splatnosti
tohoto vkladu je do 31. 12. 2017. Limit desetinásobku souhrnu členských vkladů se na tento vklad
nebude vztahovat až do data jeho splatnosti. Pokud bude chtít klient po skončení tohoto vkladu mít
prostředky ve výši 1 mil. Kč dále uloženy na úročeném vkladu, bude muset od data počátku
obnoveného vkladu souhrn jeho členských vkladů činit 100 tisíc Kč, to platí i pro revolvingové vklady
s automatickou obnovou. V případě, že součet klientových členských vkladů bude nižší než
100 tisíc Kč, bude se obnovený vklad úročit pouze do výše desetinásobku souhrnu jeho členských
vkladů a zbývající část prostředků nebude úročena.
2.
Vklady uložené před 1. 7. 2015 se splatností po 1. 1. 2018
Klient si před 1. 7. 2015 zřídil termínovaný vklad, na kterém má uložen 1 mil. Kč a datum splatnosti
tohoto vkladu je po 1. 1. 2018. Limit desetinásobku souhrnu členských vkladů se na tento vklad
nebude vztahovat až do konce roku 2017. Od 1. 1. 2018 až do data splatnosti tohoto vkladu se limit
desetinásobku nebude aplikovat v případě, že klient navýší své členské vklady na částku vyšší než
20 tisíc Kč. Pokud souhrn klientových členských vkladů bude od 1. 1. 2018 roven nebo nižší než
20 tisíc Kč, bude se vklad úročit pouze do výše desetinásobku souhrnu jeho členských vkladů a
zbývající část prostředků nebude úročena.

Artesa, spořitelní družstvo
Panorama Business Center | Škrétova 490/12|120 00 Praha 2| www.artesa.cz

3.
Vklady uložené od 1. 7. 2015
Klient si zřídí v období od 1. 7. 2015 termínovaný vklad ve výši 100 tisíc. Kč. Klient bude muset k datu
počátku založení termínovaného vkladu navýšit součet svých členských vkladů na 10 tisíc Kč.
V případě, že souhrn klientových členských vkladů bude nižší než 10 tisíc Kč, bude se termínovaný
vklad úročit pouze do výše desetinásobku souhrnu jeho členských vkladů a zbývající část prostředků
nebude úročena.

PRÁVNÍ OMEZENÍ
Tento dokument je určen výhradně pro Klienty spořitelního družstva Artesa a představuje
zjednodušené shrnutí podstatných skutečností souvisejících s novelou zákona o spořitelních a
úvěrních družstvech za účelem poskytnout Klientům základní informace. V žádném případě tento
dokument neobsahuje právní rady. Artesa žádným způsobem nezaručuje přesnost a úplnost
informací uvedených v tomto dokumentu a nenese odpovědnost za případné chyby v něm obsažené.
Artesa nenese odpovědnost ani za případné ztráty Klientů vzniklé v důsledku rozhodnutí
vycházejících z informací uvedených v tomto dokumentu.
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