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Garanční systém finančního trhu 

Týn 639/1 

110 00 Praha 1 

 

 

Oznámení o neschopnosti společnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči 

oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek 
 

 

Česká národní banka je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném 

znění orgánem dohledu nad finančním trhem a podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

v platném znění (dále jen „ZoB“) orgánem dohledu nad činností bank.  

Na základě § 41a odst. 3 ZoB se banky účastní systému pojištění pohledávek z vkladů 

a přispívají do Fondu pojištění vkladů v rozsahu stanoveném ZoB.  

S ohledem na skutečnost, že Česká národní banka zjistila v případě společnosti 

Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 

(dále jen „společnost Sberbank CZ“), naplnění podmínek § 41d odst. 1 písm. a) ZoB 

(společnost Sberbank CZ nevyplácí splatné vklady, nejeví se být schopna z důvodů přímo 

souvisejících s její finanční situací dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám a nemá 

vyhlídky, že tak bude moci učinit), podává tímto Česká národní banka v souladu s § 41d odst. 1 

písm. a) ZoB Garančnímu systému finančního trhu oznámení o neschopnosti společnosti 

Sberbank CZ dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních 

podmínek. 

V souladu s § 41d odst. 2 ZoB se den, kdy Česká národní banka vydala oznámení podle 

§ 41d odst. 1 ZoB, považuje za rozhodný den.  

Česká národní banka žádá Garanční systém finančního trhu o zahájení úkonů 

směřujících k realizaci výplaty náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů u společnosti 

Sberbank CZ oprávněným osobám. 

S pozdravem  

 

Ing. Karel Gabrhel, LL.M. 

ředitel sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská 

ředitelka odboru sankčních řízení  
podepsáno elektronicky 
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