NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Sekce licenčních a sankčních řízení
Odbor sankčních řízení
V Praze dne 13. prosince 2021
Č.j.: 2021 / 125926 / 570
Ke sp. zn.: Sp / 2021 / 451 /573
Vážená paní
Ing. Kamila Kodrová
Skalická 1471
473 01 Nový Bor
Vyřízení žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní Kodrová,
Česká národní banka obdržela dne 26. 11. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Informační zákon“), ve které citujete vyjádření ČNB ze dne 20.9.2021
a dále uvádíte:
„Nejsem si jista, ale domnívám se, že z tohoto citovaného textu lze usuzovat, že
přezkoumatelný písemný dokument, který by obsahoval závěry a zdůvodnění, na základě
jakých kritérií a důvodů ČNB banka vybrala Ing. Lukáše Vlašaného pro funkci likvidátora
ČSÚD, neexistuje. V případě, že přezkoumatelný písemný dokument neexistuje, žádám
ČNB o explicitní sdělení, že dokument neexistuje.
V případě, že jsem situaci špatně pochopila a dokument existuje, žádám o jeho
zaslání.“
ČNB Vám ve svém přípise ze dne 20.9.2021 podrobně sdělila, jakým způsobem
byl likvidátor vybrán. Výběr likvidátora je komplexní interní proces, jehož formu právní
předpisy neupravují. Výstupem z tohoto procesu, ve kterém jsou shrnuty jeho závěry, je
návrh na jmenování likvidátora podaný příslušnému soudu, který přikládáme.

S pozdravem
Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská
ředitelka odboru sankčních řízení

JUDr. René Kurka
referát nestandardních činností

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Krajský soud v Hradci Králové
Československé armády 218
500 03 Hradec Králové

Navrhovatel:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
a
účastníci:
1)

spořitelní a úvěrní družstvo Československé úvěrní družstvo, IČO 649 46 851, se
sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka
1358,

2)

Ing. Lukáš Vlašaný, nar. 28. 10. 1974, bytem Palackého 351/6, 390 01 Tábor.

Návrh na jmenování Ing. Lukáše Vlašaného likvidátorem spořitelního a úvěrního
družstva Československé úvěrní družstvo, IČO 649 46 851, se sídlem Gočárova třída
312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.
Soudní poplatek je zaplacen, kolková známka v hodnotě 2000 Kč je nalepena na první straně
tohoto návrhu.
V souladu s § 13 odst. 8 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, rozhodne soud o návrhu České
národní banky na jmenování likvidátora bez jednání a rozhodnutí vyhlásí vyvěšením jeho
písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce soudu do 24 hodin od obdržení
návrhu.

Čtyřikrát s přílohami

1

I.
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, IČO 649 46 851, se sídlem
Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové (dále jen „DZ ČSÚD“).
II.
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 povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva
zaniká dnem zrušení spořitelního a úvěrního družstva.
Důkaz:


Notářský zápis NZ 311/2021 ze dne 25. 3. 2021

III.
V souladu s § 13 odst. 7 ZoSÚD likvidátora spořitelního a úvěrního družstva jmenuje
na návrh České národní banky soud. Dle § 13 odst. 8 ZoSÚD rozhodne soud o návrhu České
národní banky na jmenování likvidátora bez jednání a rozhodnutí vyhlásí vyvěšením jeho
písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední desce soudu do 24 hodin od obdržení
návrhu. Vyvěšením rozhodnutí nastávají právní účinky uvedené ve výroku a tím je výrok
závazný pro každého; den vyhlášení se na písemném vyhotovení poznamená. Odvolání proti
rozhodnutí nemá odkladný účinek.
V souladu s § 13 odst. 7 ZoSÚD může být likvidátorem spořitelního a úvěrního družstva
pouze fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky důvěryhodnosti a odborné
způsobilosti, která nemá nebo neměla zvláštní vztah k předmětnému spořitelnímu a úvěrnímu
družstvu.
IV.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti Česká národní banka navrhuje nadepsanému
soudu jmenovat do funkce likvidátora DZ ČSÚD Ing. Lukáše Vlašaného,
nar. 28. 10. 1974, bytem Palackého 351/6, 390 01 Tábor.
Při výběru likvidátora Česká národní banka přihlédla zejména k tomu, že Ing. Lukáš
Vlašaný splňuje všechny náležitosti dané právní úpravou pro výkon funkce likvidátora
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spořitelního a úvěrního družstva, disponuje potřebnými odbornými znalostmi i zkušenostmi a
se svým jmenováním do funkce likvidátora DZ ČSÚD souhlasí.
Důkaz:


profesní životopis Ing. Lukáše Vlašaného,



úředně ověřené prohlášení Ing. Lukáše Vlašaného, že souhlasí, že v případě jmenování
likvidátorem DZ ČSÚD bude tuto funkci vykonávat a souhlasí se zápisem této
skutečnosti do obchodního rejstříku; že si není vědom žádné překážky ani střetu zájmů,
které by mu bránily ve výkonu funkce likvidátora DZ ČSÚD; že splňuje zákonem
požadované podmínky důvěryhodnosti a odborné způsobilosti; že neměl a nemá zvláštní
vztah k DZ ČSÚD,



úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání Ing. Lukáše Vlašaného,



výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob Ing. Lukáše Vlašaného.
V.
Česká národní banka navrhuje, aby Krajský soud v Hradci Králové vydal toto
usnesení:

Likvidátorem spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní družstvo,
IČO 649 46 851, se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové, se jmenuje Ing. Lukáš Vlašaný, nar. 28. 10. 1974, bytem Palackého 351/6, 390 01
Tábor.

V Praze dne 26. března 2021
Č.j. 2021/32352/CNB/110

…….…………
………………....……..……………..……..

…. …………… …..
………….…………………
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Přílohy:
1.

pověření pro _______________ a __________________ podepsané guvernérem České
národní banky,

2.

notářský zápis NZ 311/2021 ze dne 25. 3. 2021,

3.

profesní životopis Ing. Lukáše Vlašaného,

4.

úředně ověřené prohlášení Ing. Lukáše Vlašaného, že souhlasí, že v případě jmenování
likvidátorem DZ ČSÚD bude tuto funkci vykonávat a souhlasí se zápisem této
skutečnosti do obchodního rejstříku; že si není vědom žádné překážky ani střetu zájmů,
které by mu bránily ve výkonu funkce likvidátora DZ ČSÚD; že splňuje zákonem
požadované podmínky důvěryhodnosti a odborné způsobilosti; že neměl a nemá zvláštní
vztah k DZ ČSÚD,

5.

úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání Ing. Lukáše Vlašaného,

6.

výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob Ing. Lukáše Vlašaného,

7.

úředně ověřený podpisový vzor Ing. Lukáše Vlašaného.
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