
 

 

 

 

Sekce licenčních a sankčních řízení 

Odbor sankčních řízení 

 

 

V Praze dne 20. září 2021 

Č.j.: 2021 / 97063 / 570 

Ke sp. zn.: Sp / 2021 / 335 /573 

Počet stran: 5 

 

Vážená paní  

Ing. Kamila Kodrová 

Skalická 1471 

473 01 Nový Bor 

e-mail: kamila.kodrova@gmail.com 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Vážená paní Kodrová, 

Česká národní banka (dále též „ČNB“) obdržela dne 10. 9. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte 

o informace týkající se spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní 

družstvo v likvidaci, IČO 649 46 851, se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské 

Předměstí, 500 02 Hradec Králové (dále jen „ČSÚD“). K Vašim dílčím dále uvedeným 

požadavkům sděluje Česká národní banka následující: 

1) „Informaci / dokument, který obsahuje závěry a zdůvodnění, na základě kterých 

ČNB vybrala jako likvidátora ČSÚD Ing. Lukáše Vlašaného z Tábora (např. zápis 

z jednání ČNB nebo zápis z výběrového řízení).“ 

Likvidátor ČSÚD byl jmenován v souladu s požadavky a postupem podle zákona 

č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 

souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSÚD“). Výběr 

osoby navržené ke jmenování příslušnému soudu Českou národní bankou proběhl 

standardními postupy, přičemž žádné právní předpisy neukládají České národní bance 

formu či náležitosti výběrového řízení na likvidátora, ani povinnost vyhotovovat formální 

zápisy o jeho průběhu.   

Výběrové řízení na likvidátora je komplexním interním procesem České národní 

banky, při kterém Česká národní banka posuzuje širokou škálu aspektů a zohledňuje 

zejména specifickou situaci a potřeby dotčené finanční instituce. Základním 

předpokladem pro likvidátora úvěrové instituce je zápis v seznamu zvláštních 

insolvenčních správců. 
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Při výběru likvidátora ČSÚD Česká národní banka přihlédla zejména k tomu, že 

Ing. Lukáš Vlašaný splňuje všechny náležitosti dané právní úpravou pro výkon funkce 

likvidátora spořitelního a úvěrního družstva, disponuje potřebnými odbornými znalostmi 

i zkušenostmi a se svým jmenováním do funkce likvidátora ČSÚD souhlasil. Česká 

národní banka rovněž zohlednila své předchozí zkušenosti s Ing. Lukášem Vlašaným 

jako likvidátorem jiné velké finanční instituce. 

2)  „Smlouvu mezi ČNB a Ing. Lukášem Vlašaným, která se týká odměny likvidátora 

za likvidaci ČSÚD.“ 

V souladu s § 13 odst. 7 ZoSÚD likvidátora spořitelního a úvěrního družstva 

jmenuje na návrh České národní banky soud. Likvidátor tedy nabývá své funkce 

na základě rozhodnutí příslušného soudu, nikoli smlouvou. Ing. Lukáš Vlašaný byl 

jmenován do funkce likvidátora ČSÚD usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 

č.j. 34 Cm 65/2021- 15 ze dne 6. 4. 2021.1 

Náhrada hotových výdajů a odměna likvidátora jsou v souladu s § 13 odst. 9 

ZoSÚD placeny z majetku spořitelního a úvěrního družstva. V případě, že majetek 

spořitelního a úvěrního družstva nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů 

likvidátora a odměny likvidátora, vyplatí částky připadající na odměnu likvidátora a 

na jeho hotové výdaje stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny 

likvidátora, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanovila Česká 

národní banka vyhláškou č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů 

likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „vyhláška o odměně“), 

vydanou na základě zákonného zmocnění dle § 13 odst. 9 ZoSÚD. 

S ohledem na § 195 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, podle něhož odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, 

kdo jej povolal, určuje odměnu likvidátora konkrétní úvěrové instituce v mezích 

vyhlášky o odměně příslušný soud, který likvidátora jmenoval. 

3) „Rozhodnutí ČNB sp. zn. Sp/2020/263/573 z 22. 2. 2021 (kterým se některým 

členům družstva omezují práva, např. se zakazuje hlasování na členských 

schůzích apod.).“ 

Vzhledem ke skutečnosti, že nejste účastníkem předmětného správního řízení, 

k právními předpisy uložené povinnosti mlčenlivosti (§ 25a a násl. ZoSÚD) a povinnosti 

České národní banky zachovávat bankovní tajemství (§ 38 zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů), Vám Česká národní banka není s ohledem na 

§ 11 odst. 3 InfZ oprávněna poskytnout rozhodnutí ze dne 22. 2. 2021 obsažené ve spise 

Sp. zn. Sp/2020/263/573.2 

4) „Informaci o výsledcích přezkumu a vyhodnocování u ČSÚD za roky 2016, 2017, 

2018, 2019 a 2020 (mám na mysli přezkum a vyhodnocování, které provádí ČNB 

u družstevních záložen pravidelně ve smyslu §21a ZoSÚD).“ 

Česká národní banka potvrzuje, že v daných letech proces přezkumu a 

vyhodnocování podle § 21a ZoSÚD (Supervisory Review and Evaluation Process neboli 

SREP) provedla a ČSÚD bylo související očekávání České národní banky 

                                                 
1  Usnesení o jmenování likvidátora je k dispozici ve sbírce listin obchodního rejstříku: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=66145663&subjektId=688210&spis=639626 

2  Viz rovněž reakce ČNB č.j. 2021/93854/570 ze dne 9. 9. 2021 na žádost Vašeho právního 

zástupce o nahlížení do spisů vedených pod spisovou značkou Sp/2016/439/573, 

Sp/2020/263/573, Sp/2020/440/573. 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=66145663&subjektId=688210&spis=639626
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komunikováno, přičemž v dané věci nebylo vydáno opatření k nápravě. Pokud však jde 

o samotný obsah komunikace, nelze jej poskytnout s ohledem na § 11 odst. 3 InfZ. Česká 

národní banka není oprávněna požadované informace (výsledky přezkumu) poskytnout, 

neboť tyto informace jsou neoddělitelně spjaty s informacemi získanými od třetí osoby 

při výkonu dohledu, takže je nelze v žádném rozsahu sdělovat, aniž by současně nedošlo 

k porušení povinnosti mlčenlivosti.  

 Nad rámec této informace je možné uvést, že část výsledků SREP ČSÚD samo 

zveřejnilo, např. ve výroční zprávě za rok 2018 je na str. 76 uvedeno „Na základě 

rozhodnutí ČNB v rámci procesu přezkumu a vyhodnocování musí Družstvo udržovat 

celkový kapitálový poměr ve výši minimálně 15,05 % platný k 31. prosinci 2018 (již 

včetně dodatečného požadavku na celkový kapitálový poměr ve výši 3,5 %).“.3 

5) „Informaci, jaký je průběžný stav zpeněžování majetku ČSÚD, zejména 2 velkých 

položek (nemovitosti, ve které družstvo sídlí, a úvěrového portfolia 9 velkých 

úvěrů na Slovensku). 

Rozhodnutí o konkrétním postupu při zpeněžování likvidační podstaty spadá plně 

do kompetence likvidátora, který okamžikem svého povolání nabývá působnosti 

statutárního orgánu a je povinen vykonávat svou činnost s odbornou péčí a v souladu 

s platnými právními předpisy. Česká národní banka informace o průběhu likvidace, které 

získala v rámci své dohledové činnosti od likvidátora, není s ohledem na § 11 odst. 3 

InfZ oprávněna poskytovat.   

5a) „Jaký je stav zpeněžování nemovitosti, ve které družstvo sídlí? Bude 

nemovitost zpeněžována veřejnou dražbou? Pokud ano, byla již 

zveřejněna dražební vyhláška?“ 

Dne 2. 9. 2021 bylo na základě dlužnického insolvenčního návrhu 

zahájeno ve věci dlužníka ČSÚD insolvenční řízení. V souladu s § 111 

odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“) je 

dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se 

zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a 

majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny 

ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli 

zanedbatelné zmenšení. S ohledem na tuto skutečnost lze tedy 

předpokládat, že k prodeji předmětné nemovitosti dojde v rámci 

insolvenčního řízení pod dohledem insolvenčního soudu.  

Podle § 286 odst. 1 InsZ lze majetkovou podstatu zpeněžit nejen veřejnou 

dražbou, ale též např. prodejem věci podle ustanovení občanského 

soudního řádu o výkonu rozhodnutí či prodejem majetku mimo dražbu. 

O způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne se souhlasem 

věřitelského výboru insolvenční správce. 

S ohledem na výše uvedené je tak zřejmé, že případná dražební vyhláška 

doposud nebyla zveřejněna. 

 

 

                                                 
3  https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=58083745&subjektId=688210&spis=639626  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=58083745&subjektId=688210&spis=639626
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5b)  „Udělila již Slovenská národní banka souhlas k převodu úvěrů, které vede 

slovenská pobočka ČSÚD, na jinou finanční instituci?“ 

K převodu úvěrů vedených slovenskou pobočkou ČSÚD není třeba 

souhlasu Slovenské národní banky. V případě každého jednotlivého úvěrového 

případu je však pro vyhodnocení možností jeho validního převodu nutné 

respektovat dohodnuté smluvní ujednání mezi věřitelem a dlužníkem, vyplývající 

z uzavřené úvěrové smlouvy, a rovněž i relevantní platnou a účinnou zákonnou 

úpravu. 

6) „Informaci, na co bylo spotřebováno cca 16 mil. Kč z majetku družstva v období 

25. 3. 2021 až 31. 7. 2021“ 

6a)  „Kolik z této částky bylo použito na výplatu úroků z vkladů 

družstevníků?“  

6b)  „Kolik z této částky bylo použito na odměny právní kanceláři Hartmann, 

Jelínek, Fráňa?“ 

6c)  „Kolik z této částky bylo případně použito na odměnu dalším právním 

kancelářím?“  

6e) „Kolik z této částky bylo použito na náhradu hotových výdajů likvidátora? 

– prosím o specifikaci výdajů na soudní poplatky, cestovní výdaje, 

poštovné, úhrady za telekomunikační služby, znalecké posudky a odborná 

vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, jiné poplatky, které byly účelně a 

důvodně vynaloženy v souvislosti s likvidací?“ 

6f)  „Jaké jsou případné další položky (a v jakých částkách), na které byly 

tyto likvidní prostředky ČSÚD použity?“ 

K otázkám 6a) – 6c) a 6e) – 6f) Česká národní banka sděluje, že informace 

o průběhu likvidace, které získala v rámci své dohledové činnosti od likvidátora ČSÚD, 

není s ohledem na § 11 odst. 3 InfZ oprávněna poskytovat.  Česká národní banka Vám 

však může v této věci doporučit sledovat insolvenční rejstřík, neboť insolvenční soud 

svým usnesením č.j. KSHK 35 INS 16182/2021-A-12 ze dne 16. 9. 2021 uložil 

dlužníkovi ČSÚD, aby předložil mj. podrobný přehled nákladů likvidace, včetně 

dokumentů osvědčujících jejich vynaložení, spolu s uvedením důvodu jejich vhodnosti a 

potřebnosti.4 

Česká národní banka k otázce nákladů na likvidaci ČSÚD sděluje, že likvidátor je 

při výkonu své funkce povinen postupovat s odbornou péčí, přičemž za řádný výkon 

funkce likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu. 

Likvidace úvěrové instituce vyžaduje velké množství úkonů, z nichž mnohé je 

třeba zajistit prostřednictvím specializovaných subjektů (právní služby, účetní a 

auditorské služby, IT služby apod.). Likvidátor dále též řeší a vypořádává závazky, 

do kterých likvidovaný subjekt vstoupil již před svým zrušením (trvající smluvní vztahy 

např. s dodavateli a poskytovateli služeb, pracovněprávní závazky apod.). S ohledem 

na tyto skutečnosti Česká národní banka shledává průběh likvidace ČSÚD a vynaložené 

výdaje na jeho zajištění jako standardní a odpovídající rozsahu a náročnosti likvidace. 

                                                 
4  https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=48436625 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=48436625
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6d) „Kolik z této částky bylo použito na odměnu Komerční bance 

za administraci výplaty termínovaných vkladů z titulu pojištění 

u Garančního systému finančního trhu?“  

Při výplatě náhrad za pojištěné vklady oprávněným osobám z Fondu 

pojištění vkladů dotčená úvěrová instituce náklady na administraci výplat 

vyplácející bankou ze svých prostředků nehradí. Výplatu náhrad z Fondu pojištění 

vkladů zajišťuje Garanční systém finančního trhu, který s Komerční bankou a.s. 

uzavřel v této věci dohodu.5  

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská 

ředitelka odboru sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

JUDr. René Kurka 

vedoucí referátu nestandardních činností 
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

                                                 
5  https://www.garancnisystem.cz/GSFT-uzavrel-novou-smlouvu-vyplatu-nahrad-vkladu-zajisti-KB 
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