
 

 

AKTUÁLNÍ SITUACE V ČESKOSLOVENSKÉM ÚVĚRNÍM DRUŽSTVU 

Otázky a odpovědi 

 

1. Hospodaření družstva – proč je vykazována ztráta?  

 

Družstvo vykazuje ztrátu již v několika uplynulých letech. Tento fakt je zřejmý 

z průběžně zveřejňovaných výročních zpráv a účetních závěrek, které jsou k dispozici 

jednak na webových stránkách družstva (www.csud.eu) a jednak ve Sbírce listin 

v obchodním rejstříku (www.justice.cz).  

Daná situace byla způsobena tím, že se Družstvo snažilo v souladu s legislativou o 

změnu z družstevní záložny na banku (v letech 2015-2016). Přes veškerou snahu a 

úsilí tento proces nebyl úspěšný. Družstvo tudíž následně přešlo na základě 

rozhodnutí Shromáždění delegátů do strategie útlumu a hledání strategického 

investora. Nalezení strategického investora bylo velmi komplikované a časově 

náročné. Po nějaké době bohužel investor na svůj záměr spolupracovat s Družstvem 

rezignoval. Přesné důvody nejsou současnému vedení Družstva známy. Všechny 

podstatné informace, které mělo vedení Družstva k dispozici, byly vždy uváděny v 

příloze k účetní závěrce a výroční zprávě. Informace o dění v Družstvu měla také 

k dispozici Česká národní banka. 

 

2. Proč nebyla ÚZ/VZ za rok 2019 dosud auditována? 

 

V minulých letech mělo Družstvo výroční zprávu a účetní závěrku vždy řádně 

auditovanou, schválenou a zveřejněnu v zákonem stanovených termínech. Tato byla 

vždy také zasílána České národní bance a Družstvo nikdy neobdrželo k účetní závěrce 

výhrady. Družstvo zajistilo externího auditora i pro audit účetní závěrky za rok 2019, 

s auditorem sepsalo řádnou smlouvu a dle smlouvy bylo i ze strany Družstva plněno 

na účet auditorské společnosti. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2019 nebyla i 

přes opakované urgence dosud auditována, neboť nebyl externí auditorskou 

společností dodán výrok, který je pro schválení ÚZ a VZ nezbytný. Externí auditorské 

společnosti Družstvo poskytuje po celou dobu maximální součinnost a vydání výroku 

opakovaně urguje.  

 

3. Proč nebyly vyplaceny vypořádací podíly? Jaká bude jejich předběžná výše? 

 

Vzhledem k dosahovaným hospodářským výsledkům v minulých letech, utrpěli 

členové, kteří svoje členství ukončili, ztrátu na hodnotě svého členského vkladu při 

výplatě vypořádacího podílu.  Níže uvádíme předběžnou výši vypořádacího podílu za 

rok 2019, která je stanovena na základě auditorem dosud neschválené účetní 
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závěrky. Neschválená účetní závěrka byla zveřejněna na webových stránkách 

družstva (www.csud.eu) a uložena do Sbírky listin v obchodním rejstříku 

(www.justice.cz).   

 

Výpočet předběžné výše vypořádacího podílu za rok 2019 

 

Vlastní kapitál : Základní kapitál splacený   405 591 000,00 

    Fondy:                 0,00   

    HV minulý:   -334 708 688,93 

    HV za rok 2018:   -49 991 390,77 

VLASTNÍ KAPITÁL splacený:         20 890 920,30 

VLASTNÍ KAPITÁL SNÍŽENÝ o FONDY:      20 890 920,30 

 

Podíl při splaceném vkladu 1000 Kč: 

1 000 / (405 591 000 + 15 838 003,28)       

členský vklad / (všechny členské vklady k 31. 12. 2019 + zaniklé členské vklady v 2019) 

 

Vypořádací podíl v Kč na 1 000,- Kč vklad: 

1 000/(405 591 000 + 15 838 003,28)* (20 890 920,30)= 49,5716 Kč  = 49,57 Kč 

Výše podílu *  vlastní kapitál  

 

Při vkladu ZČV 1 000- Kč a DČV 20 000,- Kč je vyplacen vypořádací podíl ve výši: 

(1000+20 000)/1000 * 49,57 Kč = 1.040,97 Kč. 

Vyplacení vypořádacích podílů je mimo jiné vázáno též na udělení souhlasu k jejich 

vyplacení ze strany České národní banky. 

Družstvo soustavně vyvíjí maximální snahu o vydání výroku auditora.  

 

4. Proč dochází k častým změnám ve volených orgánech družstva, tj. v představenstvu 

a kontrolní komisi? 

Výkon funkce ve volených orgánech je dobrovolný a ve smyslu ustanovení § 58 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, může člen voleného orgánu ze své 

funkce odstoupit a nikoho nelze k setrvání ve funkci nutit.  

 

 

5. Jakým způsobem je vykonáván dohled ze strany ČNB (kontroly, správní řízení) a 

jaká je komunikace Družstva ve vztahu k ČNB?  

Družstvo podléhá regulaci a kontrole ze strany ČNB. Regulátor je po celou dobu 

působení Družstva informován o všech krocích, které v Družstvu nastaly či probíhají. 

Ze strany Družstva probíhá s ČNB veškerá komunikace písemně, řádně a včas tak, jak 

stanovují právní povinnosti Družstva. Veškerá dokumentace je archivována. 
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V současné chvíli probíhají dvě správní řízení zahájená vůči Družstvu ze strany ČNB, 

přičemž v rámci jednoho ze správních řízení byla vydána předběžná opatření, kterými 

se určeným členům Družstva zakazuje účast na hlasování v orgánech Družstva a 

druhé správní řízení se týká odnětí licence Družstva. Ani jedno ze správních řízení 

nebylo dosud pravomocně ukončeno. 

 

 

6. Jaké bude pořadí uspokojovaných pohledávek? 

Pořadí uspokojování závazků je následující: pohledávky zaměstnanců, pohledávky 

státu a státních orgánů, všichni další věřitelé (tj. věřitele dle dodavatelských smluv a 

členové s termínovanými vklady), členové s podřízenými vklady a následně 

vypořádání členských podílů členů dle základních a dalších členských vkladů. Kromě 

shora uvedeného je třeba v rámci likvidace počítat s náklady likvidátora. 

 

Níže uvádíme souhrnné vybrané údaje z hospodaření k 31.1.2021: 

 

VYBRANÉ ZÁVAZKY DRUŽSTVA k 31.1.2021: 

Závazky z termínovaných vkladů    49.096 tis. Kč 

Závazky z běžných účtů      1.721 tis. Kč 

Ostatní závazky       10.687 tis. Kč 

Rezervy        1.003 tis. Kč 

Závazky z podřízených vkladů    45.810 tis. Kč 

Závazky celkem      108.317 tis. Kč 

 

VYBRANÁ AKTIVA DRUŽSTVA k 31.1.2021: 

U ČNB máme v současné době na O/N    52.000,0 tis. Kč 

U ČNB na účtu PMR (povinné minimální rezervy)   1.035 tis. Kč 

Na účtu u NBS       2,2 tis. EUR 57 tis. Kč 

U ostatních bank máme      1.092 tis. Kč 

339,7 tis. EUR při přepočtu do Kč  11.161 tis. Kč 

Celkově pohotových likvidních prostředků    65.346 tis. Kč 

 

 

 



 
 

7. Jak budou uspokojeny jednotlivé depozitní produkty, členské vklady a vypořádány 

úvěry?  

 

Termínované vklady jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů až do výše 100 000 eur.  

Podřízené vklady, základní členské vklady a další členské vklady nepodléhají pojištění. 

(viz níže ad bod 8.) 

Družstvo v současné chvíli vede 9 úvěrů na Slovensku, v České republice nemá 

v portfoliu žádný úvěr. Úvěry bude třeba vypořádat, a to tak, že dojde k jejich 

refinancování jinými finančními institucemi v rámci SR, předčasně je klienti splatí, 

nebo budou souhlasit s jejich převedením na jiný subjekt. 

 

8. Pojištění vkladů? 

 

U Fondu pojištění vkladů jsou pojištěné běžné, spořící, termínované a vkladové účty, 

vkladní knížky a platební účet sKarta u institucí, jejichž seznam je k dispozici na webu 

Fondu (www.fpv.cz/cs/kde-je-pojisteno.html). Na druhou stranu nepojištěné jsou 

např. směnky, dluhopisy, podílové listy a podřízený dluh včetně podřízených 

dluhopisů. Vklady občanů i firem jsou ze zákona pojištěné včetně úroků, a to do výše 

maximálně 100 000 eur (nyní cca 2,6 milionu Kč) na jednoho klienta jedné finanční 

instituce. Náhrady se poskytují do 100 procent jejich výše, není tedy žádná spoluúčast 

klientů. Pojištění vkladů vzniklo automaticky uzavřením smlouvy s finanční institucí a 

vložením peněz na účet. Více informací: Fond pojištění vkladů, www.fpv.cz, tel. 225 

375 306, e-mail: info@fpv.cz. 

Na základní členské vklady a další členské vklady člena družstevní záložny (dále jen 

„členský vklad“) se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů. Za členský vklad tedy 

nenáleží v případě platební neschopnosti družstevní záložny náhrada z Fondu 

pojištění vkladů. 

Podřízený dluh či dluhopis je investicí, nikoli depozitním produktem, a proto není 

pojištěn u Fondu pojištění vkladů. Tato investice není pojištěna, ale ani zajištěna, a v 

případě úpadku či likvidace emitenta budou pohledávky spojené s podřízenými 

dluhy/dluhopisy uspokojeny až po uspokojení všech ostatních pohledávek za 

emitentem. V případě, kdy by aktiva emitenta nebyla dostatečná pro uspokojení 

všech seniorních či prioritních pohledávek, majitel pohledávky z podřízeného 

dluhu/dluhopisu by nemusel dostat vložené peněžní prostředky zpět. 
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9. Co družstvo udělalo pro to, aby nedošlo k likvidaci? 

 

V průběhu několika posledních let se majoritní vlastníci Družstva soustředili na získání 

nového investora za účelem oddělení/odkupu Družstva od skupiny Akcenta a zajištění 

jeho dalšího obchodního rozvoje dle vedení nových vlastníků. Zároveň z rozhodnutí 

Shromáždění delegátů Družstvo realizovalo postupný útlum aktivit a snižování 

nákladů tak, aby pro případ, kdy se nového investora atrahovat nepodaří, bylo 

Družstvo připraveno zcela ukončit činnost a dostát svým závazkům vůči členům. Proto 

již v průběhu druhé poloviny roku 2019 existoval step plán představenstva, který byl i 

součástí dokumentace pro připravovaný výrok auditora, a který zmiňoval jak scénář 

rozvojový, tak likvidační.  

Těsně před koncem roku 2019 se podařilo nového investora (z Rakouska) získat. 

Tento zažádal ČNB o nabytí kvalifikované účasti na Družstvu na jaře roku 2020. Ve 

stejném období již byl ze strany Družstva vyhotoven kompletní podklad pro auditora 

pro vydání výroku za rok 2019. Auditor se nicméně rozhodl posečkat s vydáním 

výroku s odůvodněním, že možnou změnou vlastnické struktury může dojít k 

ovlivnění tzv. going-concern (předpoklad pokračování firmy v podnikání). Zhruba 

koncem dubna nový investor obdržel informaci ze strany ČNB, že žádosti o nabytí 

kvalifikované účasti na Družstvu vyhověno nebude.  

Původní vlastník tedy našel dalšího investora (nadnárodní investiční skupinu), která 

následně po odkupu majoritního podílu od původního vlastníka také požádala o 

nabytí kvalifikované účasti na Družstvu. Mezitím se auditor stále držel rozhodnutí 

zdržet se vydání výroku za rok 2019. Tento stav zůstal nezměněn až do pozdního 

podzimu 2020, kdy investor obdržel od ČNB informaci, že žádosti o nabytí 

kvalifikované účasti vyhověno nebude.  

Po celou dobu oba zmiňovaní investoři saturovali provoz Družstva tak, aby dále 

neprohlubovali ztrátu vzniklou v předešlých letech. Poslední investor nad rámec toho 

také financoval update IT a obnovu zahraničního platebního styku (v řádech milionů 

korun). 

Auditor v tomto období průběžně vyžadoval dodatečné informace ze strany klubu 

investorů pro zkoumání výše zmíněného "going-concern". 

22. prosince 2020 obdrželo Družstvo ze strany ČNB rozhodnutí o zahájení řízení o 

odebrání licence. V návaznosti na tento krok investor vyrozuměl Družstvo o 

pozastavení finanční saturace provozu do doby vyjasnění postoje regulátora a 

zároveň informoval o své trvající připravenosti dostatečně investovat do rozvoje 

Družstva v případě, že nabytí kvalifikované účasti bude vyhověno. 



 
V průběhu ledna žádný z kroků ze strany regulátora ani auditora nenasvědčoval 

změně ve prospěch rozvoje Družstva a tak bez dodatečné saturace provozu nastal 

stav neplnění regulatorních limitů. 

V návaznosti na výše uvedené představenstvo učinilo kroky vedoucí buď k doplnění 

kapitálu (vyzvání členů) a zároveň informování členů o následných krocích, které musí 

nastat, pokud kapitál doplněn nebude. 

S ohledem na rozhodnutí Shromáždění delegátů zahájilo představenstvo sérii řádných 

kroků a opatření pro maximálně transparentní proces vedoucí ke zrušení Družstva s 

likvidací v souladu s českým právním řádem a očekáváním regulátora. 

V případě standardního vývoje situace očekáváme nástup likvidátora do Družstva 

pravděpodobně v březnu 2021. 

Proces samotné likvidace i jeho výsledek tak již bude v rukou tohoto specializovaného 

týmu určeného ČNB. 

 

10. Jaké budou jednotlivé kroky Družstva v souvislosti se vstupem do likvidace? 

 

Družstvo svolalo na den 11. 2. 2021 Shromáždění delegátů, na jehož programu bylo 

mimo jiné rozhodování o uložení představenstvu Družstva podat k České národní 

bance žádost o vydání předběžného souhlasu se zrušením Družstva s likvidací. Pakliže 

ČNB souhlas vydá, bude svoláno nové Shromáždění delegátů, které bude rozhodovat 

o samotném zrušení Družstva s likvidací. Pokud bude rozhodnuto o zrušení Družstva 

s likvidací, bude na základě návrhu ČNB jmenován likvidátor, který převezme řízení 

tohoto procesu. Jednotlivé kroky likvidátora a jejich časový rozvrh není schopna 

družstevní záložna předvídat. 

 

 

 

 


