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Krajský soud v Hradci Králové 

ID datové schránky: ep7abae 

Československé úvěrní družstvo v likvidaci 
Ke Sp. zn. KSHK 35 INS 16182 / 2021 

Česká národní banka je orgánem dohledu nad finančním trhem podle zákona 
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění a orgánem dohledu nad činností 
spořitelních a úvěrních družstev 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, v platném znění (dále 
jen „ZoSÚD“). 

V rámci své působnosti Česká národní banka mimo jiné vykonává dohled nad činností 
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 „DZ ČSÚD“). 

DZ ČSÚD vznikla a byla dne 20. 2. 1996 zapsána do obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1358. Po předchozím souhlasu České 
národní banky uděleném podle § 5a odst. 3 ZoSÚD byla DZ ČSÚD rozhodnutím 
shromáždění delegátů DZ ČSÚD ze dne 25. 3. 2021 zrušena s likvidací s okamžitou 
účinností. V souladu s § 2a odst. 3 ZoSÚD zaniká dnem zrušení spořitelního a úvěrního 
družstva povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva. Krajský soud v Hradci Králové 

dne 6. 4. 2021 na návrh České národní banky jmenoval likvidátorem DZ ČSÚD Ing. Lukáše 
Vlašaného. 

Dne 2. 9. 2021 bylo na základě likvidátorem podaného dlužnického insolvenčního 
návrhu zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka DZ ČSÚD.  

Z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku vyplývá, že na zahájení 
insolvenčního řízení ve věci dlužníka DZ ČSÚD reagovalo několik osob, které zpochybňují 
postup likvidátora, přiměřenost nákladů likvidace či oprávněnost podaného insolvenčního 
návrhu. Vyskytl se i požadavek na odvolání likvidátora DZ ČSÚD z funkce. 

Jak insolvenční soud uvedl ve své odpovědi Ing. Kamile Kodrové č.j. KSHK 35 INS 

16182 / 2021-A-15 ze dne 17. 9. 2021, likvidátora spořitelního a úvěrního družstva může 
příslušný soud v souladu s § 13 odst. 7 ZoSÚD odvolat na návrh České národní banky.  

V případě DZ ČSÚD Česká národní banka neshledává zákonný důvod pro podání 
návrhu na odvolání likvidátora. Likvidátor průběžné plní vůči České národní bance svou 
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informační povinnost, a to jak zasíláním pravidelných zpráv o průběhu likvidace, tak i 

prostřednictvím ústních jednání za účasti likvidátora a jeho likvidačního týmu. Likvidátor 
Českou národní banku takto informuje o průběhu likvidace, plánovaných i uskutečněných 
krocích, finanční situaci DZ ČSÚD, aktuálně řešených otázkách atd. Likvidátor s Českou 
národní bankou rovněž projednal záměr aktivovat výplatu náhrad za pojištěné vklady z Fondu 

pojištění vkladů i záměr podat dlužnický insolvenční návrh. 

Česká národní banka v rámci své dohledové činnosti neshledala v průběhu likvidace 

DZ ČSÚD a v postupu likvidátora žádné nesrovnalosti. Česká národní banka rovněž považuje 

vynaložené výdaje na zajištění průběhu likvidace DZ ČSÚD za standardní a odpovídající 
rozsahu a náročnosti likvidace. 

S pozdravem  

 

Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská JUDr. René Kurka 

ředitelka odboru sankčních řízení  vedoucí referátu nestandardních činností 
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Na vědomí: 

Ing. Lukáš Vlašaný, likvidátor DZ ČSÚD 


