
 

 

 

 

Sekce licenčních a sankčních řízení 

Odbor sankčních řízení 

Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Anežka Paříková 
 

V Praze dne 2. srpna 2021 

Č. j.: 2021 / 79423 / 570 

 

Garanční systém finančního trhu 

Týn 639/1 

110 00 Praha 1 

 

Oznámení o neschopnosti spořitelního a úvěrního družstva Československé úvěrní 

družstvo v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a 

smluvních podmínek 
 

 

Podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném 

znění a § 21 odst. 1 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“) 

vykonává Česká národní banka dohled nad spořitelními a úvěrními družstvy a jejich činností. 

Na základě § 14 odst. 1 ZoSÚD jsou spořitelní a úvěrní družstva povinna účastnit se 

systému pojištění pohledávek z vkladů podle části čtrnácté zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

v platném znění (dále jen „ZoB“). Příslušná ustanovení ZoB se na spořitelní a úvěrní družstva 

vztahují obdobně. 

V souladu s § 41d odst. 1 písm. a) ZoB tímto Česká národní banka podává 

Garančnímu systému finančního trhu (dále jen „GSFT“) oznámení o neschopnosti 

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“), dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám 

za zákonných a smluvních podmínek. 

Uvedená skutečnost byla Českou národní bankou zjištěna na základě obdrženého 

podnětu likvidátora ČSÚD Ing. Lukáše Vlašaného k podání oznámení GSFT dle § 41d odst. 1 

písm. a) ZoB z důvodu, že ke dni 31. 7. 2021 okamžitá likvidní aktiva ČSÚD činí  

cca 45 152 tis. Kč, přičemž výše pohledávek z termínovaných vkladů za ČSÚD k témuž datu 

činí 48 245 tis. Kč. ČSÚD tak není schopno uhradit své závazky vůči oprávněným osobám 

z okamžitě likvidních prostředků a zároveň nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit. 

S ohledem na uvedené skutečnosti ČSÚD naplňuje podmínky uvedené v § 41d odst. 1 písm. 

a) ZoB. 

Česká národní banka žádá GSFT o zahájení úkonů směřujících k realizaci 

výplaty náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů u ČSÚD z Fondu pojištění vkladů. 

S pozdravem  

Ing. Karel Gabrhel, LL.M. Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská 

ředitel sekce licenčních a sankčních řízení ředitelka odboru sankčních řízení 
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 
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