Tisková zpráva

Stanovisko MPU k návrhu novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Vláda ČR ve středu 29. 5. 2013 schválila návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo pečlivě analyzuje znění a případné dopady schváleného
návrhu. Nejvíce diskutované body se týkají základního kapitálu, bilanční sumy a s tím související
transformace na banku. Připravovaná novela zatím nevstoupila v platnost, musí ji ještě schválit
Parlament ČR a podepsat prezident.
„Vítáme snahu o posílení stability sektoru družstevních záložen. Tato novela zákona ukazuje jasný
směr pro další vývoj celého sektoru“, uvedl Ing. Radomír Lapčík, LL.M., předseda představenstva MPU.
Aktuální výše základního kapitálu Moravského Peněžního Ústavu překračuje již dnes zákonem daný
požadavek pro banku 500 mil. Kč. K 23. 5. 2013 je výše základního kapitálu MPU 670,2 mil. Kč a výše
regulatorního kapitálu 872 mil. Kč. MPU tak nejen splňuje současné požadavky pro banky, ale
aktuální výše základního kapitálu je dokonce vyšší, než mají některé banky v ČR.
Bilanční suma MPU přesahuje hodnotu 8,855 mld. Kč (k 30. 4. 2013). MPU dlouhodobě deklaruje
strategický záměr stát se bankou a v současné době se zaměřuje na implementaci bankovních
standardů. Připravované opatření týkající se bilanční sumy se tak MPU netýká.
Diskutovanou oblastí je také zvýšení povinného odvodu do Fondu pojištění vkladů. MPU tuto oblast
pečlivě analyzuje včetně případných dopadů. MPU vyvine maximální úsilí, aby se toto opatření našich
klientů nedotklo.
Moravský Peněžní Ústav, patří mezi největší spořitelní družstva na trhu, má 17letou historii, bilanční
sumu 9 mld. Kč a více než 10 500 klientů. Kapitál MPU dosahuje 872 mil. Kč. Dlouhodobou devizou je
bezpečnost, spolehlivost a schopnost nabídnout nejlepší řešení dle individuálních potřeb klienta.
Dozor nad činností MPU vykonává Česká národní banka. Hospodaření MPU je každoročně potvrzeno
nezávislým auditorem, společností KPMG. Strategickým cílem je transformace na banku.

Ekonomické ukazatele: Počet členů 10598, bilanční suma 8,855 miliard Kč, výše kapitálu 872 milionů
Kč, kapitálová přiměřenost 12,01 %.
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