Informace Garančním fondu
Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 60717068, se sídlem
Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B („Obchodník“) si dovoluje informovat
zákazníky o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry.
Garanční fond je právnická osoba, zapisovaná do obchodního rejstříku, která
zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady klientům
obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým
klientům. Garanční fond zajišťuje ověřování nároků na vyplacení náhrad
z Garančního fondu a zajišťuje vyplácení náhrad z Garančního fondu.
Každý obchodník s cennými papíry je povinen platit příspěvek do Garančního
fondu.

souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry. Od výsledné částky
se odečte hodnota závazků zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry
splatných ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení ČNB.
Majetkem Klienta („Majetek Klienta“) se pro tyto účely rozumí peněžní
prostředky a investiční nástroje Klienta, které Obchodník převzal za účelem
poskytnutí investiční služby a peněžní prostředky a investiční nástroje získané
za tyto hodnoty pro Klienta, s nimiž může Obchodník nakládat.
Pro výpočet náhrady jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů platné ke
dni, ke kterému Garanční fond obdrží oznámení ČNB. Při výpočtu se přihlédne
ke smluvním ujednáním mezi Obchodníkem a Klientem, jsou-li obvyklá, zejména
ke skutečně připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které vznikl Klientovi
nárok ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení ČNB.

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

Náhrada se Klientovi poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle předchozích
odstavců, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající 20 000
EUR pro jednoho Klienta.

Garanční fond v dohodě s ČNB neprodleně uveřejní vhodným způsobem
oznámení, které obsahuje:
a) skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky,
b) místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků na náhradu a zahájení výplaty
náhrad z Garančního fondu, a
c) případné další skutečnosti související s přihlášením nároků.

V případě, že je Majetek Klienta svěřen Obchodníkem za účelem poskytnutí
investiční služby zahraniční osobě s příslušným oprávněním, podléhá ochraně
garančního systému, jehož se tato zahraniční osoba účastní. Informace o tomto
zahraničním garančním systému jsou k dispozici Klientovi v rámci příslušných
informačních materiálů. Obchodník vždy sdělí Klientovi, se kterými zahraničními
osobami spolupracuje a jakého garančního systému se tyto osoby účastní. Pokud
Obchodník uloží prostředky, které jsou součástí Majetku Klienta, na účtu u banky
nebo družstevní záložny, pak v případě neschopnosti této banky či záložny
dostát svým závazkům, podléhají pohledávky Klientů z vkladů ochraně
zabezpečované Garančním systémem zřízeným podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Podrobnější informace
o Garančním systému naleznete v zákoně o bankách a zákoně upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Na žádost Klientovi pořídíme
kopii předmětných ustanovení.

Lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců ode dne uveřejnění
oznámení podle výše uvedených ustanovení. Skutečnosti, že tato lhůta již
uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Garančního fondu.
Pro výpočet náhrady z Garančního fondu se ke dni, ke kterému Garanční fond
obdržel oznámení ČNB, se sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka,
včetně jeho případného spoluvlastnického podílu na majetku jiného zákazníka, s
výjimkou hodnoty peněžních prostředků svěřených obchodníkovi s cennými
papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, a vedených jím na
účtech pojištěných podle zvláštního zákona upravujícího činnost bank, na jejichž
vydání má zákazník nárok a které nemohly být vydány z důvodů přímo
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Právo Klienta na vyplacení náhrady z Garančního fondu se promlčuje uplynutím
5 let od splatnosti pohledávky Klienta na vyplacení náhrady z Garančního fondu.
Podrobnější informace o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry
naleznete v ZPKT, na žádost Klientovi pořídíme kopii předmětných ustanovení.

Více na www.gfo.cz.

