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Vážený pane starosto,

zpověření pana ministra, Ing. Zbyňka Stanjury, reagují na Váš dopis ze dne
4. března 2022, ve kterém jste se na něj obrátil s žádostí o pomoc vsouvislosti
snedostupností Vašich peněžních prostředků uložených na bankovních účtech
zřízených u Sberbank CZ, a.s. (dále jen „Sberbank“).
V prvé řadě si Vás dovoluji ujistit, že vnímám složitou situaci dotčených obcí, které

momentálně nemají přístup ke svým peněžním prostředkům uloženým na
bankovních účtech zřízených u Sberbank. Pojištěné vklady mají pouze obce, jejichž
příjmy z rozpočtového určení daní v roce 2020 byly do 13,2 mil. Kč (ekvivalent 500
tis. EUR), a požádaly o vydání potvrzení o pojištění vkladů a banka toto potvrzení
vydala. Ostatní obce, které měly peněžní prostředky uloženy ve Sberbank, musí
počkat na ukončení likvidace. Podle informace z České národní banky, má Sberbank
vysoká aktiva, a lze předpokládat, že věřitelé budou uspokojení, nicméně likvidace
může trvat několik let. Všechny potřebné informace jsou dostupné na webu
Garančního systému finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů.
V této souvislosti si dovoluji připomenout, že při rozšiřování systému státní pokladny
bylo navrženo, aby obce a kraje měly povinně zřízeny bankovní účty pouze u České
národní banky a tyto byly podřízeny souhrnným účtům státní pokladny. To zástupci
obcí a krajů ostře odmítli s odkazem na narušení jejich autonomie. Dále si dovoluji
poznamenat, že minimálně od ruské invaze na Krym v roce 2014 bylo evidentní, že
mít vklady v bance, kterou vlastní Ruská centrální banka, je krajně rizikové. Platí to
zvlášť pro nakládání s peněžními prostředky veřejných rozpočtů.
Řešením tohoto problému se Ministerstvo financí intenzivně zabývá. Nelze se však
ztotožnit s představou, že by stát automaticky pomáhal všem obcím, které měly
u Sberbank uloženy peněžní prostředky. Obce, které budou mít zásadní problémy
s likviditou v důsledku zablokování jejich vkladů u Sberbank, by měly k překlenutí
výpadku cash flow primárně využít standardních úvěrových produktů komerčních
bank, z nichž řada se na tento klientský segment specializuje.
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Zvažovaným řešením ze strany Ministerstva financí je jednorázové poskytnutí
příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti za celý rok již teď nebo
poskytnutí zápůjčky či úvěru dle 5 35 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, rozhodne—Ii vláda, že zápůjčka nebo úvěrjsou nezbytné k odvrácení škod
v národním hospodářství, případně návratné finanční výpomoci.
Ministerstvo financí bude individuální žádosti obcí posuzovat mimo jiné na základě
předložených analýz provozního cash flow, aby bylo zřejmé, zda je ohroženo
financování jejich „mandatorních“ výdajů. Podmínkou poskytnutí takovéto finanční
pomoci ze strany Ministerstva financí by zároveň byla povinnost těchto obcí mít své
peněžní prostředky na běžných účtech nebo termínovaných vkladech zřízených
a vedených Českou národní bankou, prostřednictvím těchto účtů také realizovat svůj
platební styk anepřevádět peněžní prostředky do jiných bank nebo ostatním
poskytovatelům platebních služeb.
Pokud nebude ve Vašem případě možné využít úvěrových produktů komerčních
bank, bylo by potřebné, abyste nám v rámci žádosti o finanční pomoc zaslali analýzu
provozního cash flow, ze které bude patrné, že Vaše obec není schopna hradit své
provozní výdaje či již zahájené investiční akce. Vostatních případech, které se
netýkají pomoci ze strany státu, se prosím obracejte přímo na Sberbank, která je
povinna své klienty instruovat, jakým způsobem mají v konkrétních situacích
postupovat.
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