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Konzultační materiál k vyhlášce o odměně a náhradě hotových 

výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva 

před meziresortním připomínkovým řízením  

 
Česká národní banka připravuje novou vyhlášku o odměně a náhradě hotových výdajů 

likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva před meziresortním připomínkovým 

řízením. Návrh vyhlášky reaguje na zmocnění pro Českou národní banku k vydání vyhlášky 

v rámci zákona č. 338/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon 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. 

 

Česká národní banka uveřejňuje tento konzultační materiál s cílem získat k návrhu vyhlášky 

připomínky, podněty a komentáře od širší odborné veřejnosti. Konzultační materiál obsahuje návrh 

vyhlášky ve formě plného znění s příslušným odůvodněním k jednotlivým paragrafům. Jde o verzi 

před meziresortním připomínkovým řízením. 

 

Vstupy veřejnosti do konzultace lze zasílat na emailovou adresu Ondrej.Zacek@cnb.cz v termínu 

do 4. února 2021 včetně. Vstupy by měly řádně identifikovat konkrétní ustanovení, ke kterému se 

vztahují, a být řádně odůvodněné. 

 

Po vyhodnocení a případném zapracování vstupů z veřejné konzultace bude návrh vyhlášky 

předmětem standardního legislativního procesu. 
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X/2021 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne X. X. 2021  
 

o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva 
 

   
 
 Česká národní banka stanoví podle § 36 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 13 odst. 9 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: 
 

§ 1  
 

Předmět a rozsah úpravy  
 
 Tato vyhláška upravuje stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora banky a 
spořitelního a úvěrního družstva, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty. 
  

Odůvodnění:  
Ustanovení odpovídá zmocnění v § 36 odst. 7 zákona o bankách (ZoB) a § 13 odst. 9 zákona o spořitelních 
a úvěrních družstvech (ZSÚD), v obou případech ve znění novely č. 338/2020 Sb. V souladu s ním vyhláška 
upravuje stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva, 
jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty. Tyto náklady jsou zásadně hrazeny z majetku 
banky či družstevní záložny. 
 
Obecně je použita terminologie „banka“ a „spořitelní a úvěrní družstvo. Tyto pojmy jsou spojeny s existencí 
licence či povolení od České národní banky. Tato podmínka již v likvidaci nemusí být splněna, nicméně 
s ohledem na § 7a odst. 3 či § 35 odst. 2 ZoB a § 28h odst. 2 ZSÚD jsou likvidované právnické osoby do 
vypořádání pohledávek a dluhů, včetně dluhu vůči likvidátorovi, považovány za banku či družstevní záložnu. 

 
§ 2  

 
Vymezení pojmů 

 
 Pro účely této vyhlášky se rozumí  
  
a) úvěrovou institucí banka a spořitelní a úvěrní družstvo, a 
 
b) hodnotou aktiv úvěrové instituce úhrn aktiv zjištěný z poslední známé rozvahy zveřejněné podle vyhlášky 
upravující výkon činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

1)
 před 

vstupem úvěrové instituce do likvidace. 
 

Odůvodnění: 
V písm. a) je zaveden pojem úvěrové instituce za účelem větší přehlednosti vyhlášky. Předkladatel si je 
vědom existence stejného pojmu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR), 
kde je definován jinak, ale pro účely vyhlášky jde o praktické řešení a banky i družstevní záložny zároveň 
vymezení v CRR naplní. 
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K písm. b) - Výše odměny likvidátora je odvozena z poslední známé hodnoty aktiv (bilanční sumy) úvěrové 
instituce před samotným počátkem likvidace (§ 3). Rozvahu jsou úvěrové instituce povinny pravidelně 
zveřejňovat podle vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a 
obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.   

 
§ 3 

 
Stanovení odměny likvidátora 

  
Odměna likvidátora se stanoví ve výši  

  
a) 1 800 000 Kč, jestliže hodnota aktiv úvěrové instituce nedosahuje 5 000 000 000 Kč,  
  
b) 2 250 000 Kč, jestliže hodnota aktiv úvěrové instituce dosahuje alespoň 5 000 000 000 Kč, ale 
nedosahuje 150 000 000 000 Kč, 
  
c) 2 700 000 Kč, jestliže hodnota aktiv úvěrové instituce dosahuje alespoň 150 000 000 000 Kč, ale 
nedosahuje 750 000 000 000 Kč,  
  
d) 3 150 000 Kč, jestliže hodnota aktiv úvěrové instituce dosahuje alespoň 750 000 000 000 Kč. 
 

Odůvodnění:  
Ustanovení upravuje základní způsob výpočtu odměny likvidátora úvěrové instituce. Základem je 
odstupňování odměny podle velikosti bilanční sumy úvěrové instituce. Je využita kategorizace bank 
využívaná ve Zprávě o výkonu dohledu ČNB či databáze ARAD rozdělující úvěrové instituce na malé, 
střední a velké (za malé banky jsou považován banky s bilanční sumou menší než 2 % bankovního sektoru, 
za střední banky ty s bilanční sumou 2 až 10 % celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru, za 
velké banky ty s bilanční sumou větší než 10 % celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru). 
Bilanční suma bankovního sektoru dle Zprávy ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2019 
činila 7 544,8 mld. Kč. U družstevní záložny by s ohledem na § 8 odst. 2 ZSÚD neměla být bilanční suma 
zásadně vyšší než 5 mld. Kč.  
 
Co se týče konkrétní výše odměny, odvozuje se od průměrné mzdy v peněžnictví a pojišťovnictví, která pro 
rok 2020 činí podle předběžných údajů ČSÚ cca 60 000 Kč. Za předpokladu trvání likvidace úvěrové 
instituce zhruba 2,5 roku (jde o předpoklad probíhající likvidace mimo insolvenční řízení) je odměna pro 
první třídu úvěrových institucí odvozena od třicetinásobku průměrné mzdy v peněžnictví a pojišťovnictví. 
Další třídy jsou stanoveny na 1,25; 1,5 a 1,75násobek této odměny z důvodu předpokládané vyšší složitosti 
likvidace úvěrových institucí s větší bilanční sumou. 
 
Takto stanovená odměna je transparentní a zřejmá od začátku likvidace. Je nutné však uvést, že i při 
obdobné velikosti bilanční sumy se mohou likvidace úvěrových institucí ve své složitosti i trvání výrazně lišit 
s ohledem na složení aktiv, pasiv, podrozvahových položek, právní spory apod. Z tohoto důvodu může být 
základní odměna zvýšena či snížena (§ 9) na základě informací o průběhu likvidace od likvidátora a jiných 
informací. 
 
Způsob vypočtení odměny se nijak nedotýká odměny likvidátora v rámci insolvenčního řízení, která se řídí 
jinými právními předpisy. 
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§ 4  
 

Způsob výplaty odměny likvidátora  
 

(1) Odměna náležející likvidátorovi je splatná do 30 dnů od skončení likvidace, avšak ne dříve, než 
likvidátor obdrží sdělení České národní banky podle § 9 odst. 4. 
  

(2) Bez zbytečného odkladu po obdržení sdělení České národní banky podle § 9 odst. 4 likvidátor 
uloží částku odpovídající odměně na zvláštní účet vedený u České národní banky.  
 

(3) V průběhu likvidace může být vyplacena přiměřená záloha odměny z majetku úvěrové instituce, a 

to i opakovaně. Česká národní banka sdělí likvidátorovi výši zálohy odměny k vyplacení z majetku úvěrové 

instituce. 

Odůvodnění: 
Odstavec 1 stanoví splatnost odměny likvidátorovi. Průběžná komunikace mezi ČNB a likvidátorem probíhá 
na základě § 36 odst. 5 ZoB a § 13 odst. 10 ZSÚD. 
 
Odstavec 2 řeší praktický postup složení peněžních prostředků ve výši odměny na zvláštní účet vedený 
ČNB, která je po zohlednění případného snížení či zvýšení odměny vyplatí likvidátorovi. V případě 
nedostatečného majetku úvěrové instituce likvidátor složí částku pouze v částečném rozsahu. Zbývající část 
odměny uhradí stát podle § 9 odst. 5. ČNB je v takových případech připravena zprostředkovat předání 
žádosti likvidátora o zaplacení odměny státu a případně připojí své stanovisko.  
 
Odstavec 3 zavádí možnost výplaty záloh na odměnu likvidátora, která je možná i z jeho podnětu. Postup 
likvidátora není v rozporu s § 206 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský 
zákoník), neboť ten omezuje možnosti vyplacení záloh z likvidačního zůstatku společníkům, neomezuje tedy 
vyplácení záloh likvidátorovi. Sdělení ČNB v daném ustanovení odpovídá úkonu podle části čtvrté správního 
řádu. 

  
§ 5  

 
Výplata odměny a náhrady hotových výdajů v případě přerušení likvidace úvěrové instituce z důvodu 

prohlášení konkursu 
 

(1) Je-li likvidace úvěrové instituce přerušena z důvodu prohlášení konkursu, odměna likvidátora se 
sníží podle § 9 odst. 2, ledaže je to nepřiměřené s ohledem na rozsah a délku trvání jeho činnosti.  
 

(2) Po skončení přerušení likvidace se pro stanovení a způsob výplaty odměny likvidátora použijí 
ustanovení upravující odměnu likvidátora za likvidaci po zrušení výmazu úvěrové instituce z obchodního 
rejstříku obdobně. 
 

Odůvodnění:  
Odstavec 1 stanovuje pravidlo, podle něhož dochází při přerušení likvidace z důvodu prohlášení konkursu 
zásadně ke snížení odměny likvidátora. Důvodem je, že likvidace trvá v takovém případě kratší dobu a 
vypořádání majetku a vyrovnání dluhů se odehrává v rámci insolvenčního řízení, v němž se řídí odměna 
likvidátora dle zvláštních insolvenčních předpisů. Likvidátor svoji pohledávku na odměnu uplatňuje v rámci 
insolvenčního řízení. 
 
Odstavec 2 stanoví pravidlo pro likvidaci po skončení jejího přerušení. V takové situaci lze předpokládat již 
nižší administrativní náročnost likvidace (typicky již po splnění rozvrhového usnesení), a tudíž se navrhuje 
stanovit odměnu vyplácenou měsíčně obdobně jako v případě obnovených likvidací (§ 6). 
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§ 6  
 

Odměna likvidátora za likvidaci po zrušení výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku 
 

(1) V případě likvidace následující po zrušení výmazu úvěrové instituce z obchodního rejstříku činí 
měsíčně odměna 60 000 Kč. Ustanovení § 3 se nepoužije. 
 

(2) Odměna likvidátora podle odstavce 1 je splatná zpětně za kalendářní měsíc, a to do konce 

následujícího kalendářního měsíce. Ustanovení § 4 se nepoužije. 

 

Odůvodnění:  
Ustanovení směřuje na tzv. obnovené likvidace podle § 209 občanského zákoníku. Odstavce 1 a 2 stanoví 
pravidlo v podobě základní měsíční odměny odvozené opět od průměrné mzdy v peněžnictví a 
pojišťovnictví, která pro rok 2020 činí podle předběžných údajů ČSÚ cca 60 000 Kč. Úvěrová instituce již 
nemusí mít žádná aktiva, z nichž by bylo možné odvodit odměnu postupem dle § 3. V rámci obnovených 
likvidací lze také předpokládat již nižší administrativní náročnost likvidace, a tudíž lze stanovit i nižší odměnu 
než na počátku likvidace podle § 3.  
 
V rámci obnovené likvidace se použijí limity pro úhradu odměny státem podle § 9 odst. 5. Použijí se pravidla 
pro hotové výdaje likvidátora v § 7 a § 8. Dále může být odměna upravena podle společných pravidel v § 9. 

 
§ 7  

 
Hotové výdaje likvidátora  

 
 (1) Likvidátorovi náleží náhrada hotových výdajů zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, 
poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, 
které byly účelně a důvodně vynaloženy v souvislosti s likvidací úvěrové instituce. 
  
 (2) Pro stanovení výše náhrady cestovních výdajů platí zákoník práce obdobně. 

 

Odůvodnění: 
Ustanovení obsahuje standardní úpravu hotových výdajů likvidátorů. Obdobná úprava existuje již ve 
vyhlášce č. 306/2016 Sb. (§ 41). 

 
§ 8  

 
Způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora  

 
 (1) Náhradu hotových výdajů lze vyplatit z majetku úvěrové instituce jen se souhlasným vyjádřením 
České národní banky.  
  
 (2) Nedostačuje-li majetek úvěrové instituce, hradí tyto výdaje do výše, v jaké nemohou být uhrazeny 
z jejího majetku, stát, nejvýše však v celkové výši 300 000 Kč. Náhrada se vyplatí do 30 dnů poté, co s 
účelností a důvodností vynaložení hotových výdajů Česká národní banka souhlasila, odstavec 1 se použije 
obdobně. 
 

Odůvodnění: 
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Výplata náhrady hotových výdajů likvidátora probíhá měsíčně, obdobná úprava existuje i v rámci vyhlášek č. 

474/2013 Sb. a č. 306/2016 Sb. Česká národní banka zašle vyjádření podle odstavce 1 k předloženému 

vyúčtování likvidátorovi bez zbytečného odkladu. 

Podle odstavce 2 hotové výdaje likvidátora hradí v míře, v jaké se na ně nedostává z majetku úvěrové 

instituce, stát až do výše 300 tisíc Kč. Příslušnou organizační složkou státu je Ministerstvo financí ČR. ČNB 

je v takových případech připravena zprostředkovat předání žádosti likvidátora o úhradu hotových výdajů a 

případně připojit své stanovisko.  

 
§ 9 

 
Společná ustanovení 

  
(1) Odměna likvidátora může být v důvodných případech vyšší než podle § 3 a § 6 odst. 1 až o 100 

%, zejména s přihlédnutím k rozsahu a délky doby jeho činnosti. 
 

(2) Odměna likvidátora může být v důvodných případech nižší než podle § 3 a § 6 odst. 1 až o 75 %, 
zejména s přihlédnutím k rozsahu a délky doby jeho činnosti. Odměna nemůže být nižší než souhrn 
vyplacených záloh podle § 4 odst. 3. 
 

(3) Pokud se podílelo na likvidaci úvěrové instituce postupně více likvidátorů, náleží každému z nich 

podíl z odměny podle rozsahu a délky doby jeho činnosti. 

 

 (4) Úpravu odměny likvidátora zohledňující okolnosti podle odstavce 1, 2 a 3 sdělí Česká národní 
banka likvidátorovi a jeho prostřednictvím úvěrové instituci, a to před skončením likvidace. 

 
(5) Nedostačuje-li majetek úvěrové instituce zcela nebo zčásti na odměnu likvidátora úvěrové 

instituce, hradí tuto odměnu likvidátorovi stát, a to v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejího majetku, 
nejvýše však ve výši 250 000 Kč. 
 

Odůvodnění:  
Odstavce 1 a 2 upravují způsoby stanovení odměny, které odůvodňují odchylku od základního postupu 
podle § 3 a § 6. Obdobně je odměna konstruována i v jiných právních předpisech, např. vyhlášce č. 
306/2016 Sb. či nařízení vlády č. 351/2013 Sb. I v těchto případech se použije omezení na odměnu 
hrazenou státem podle § 9 odst. 5. Odstavec 3 upravuje postup při výplatě více likvidátorům (osoba 
likvidátora se může z různých důvodů změnit). 
 
V případech, kdy takové situace nastanou, sdělí výši odměny stanovenou tímto způsobem Česká národní 
banka (odstavec 4). Sdělení ČNB v daném ustanovení odpovídá úkonu podle části čtvrté správního řádu. 
 
V odstavci 5 se stanoví, že stát uhradí likvidátorovi odměnu až do výše 250 tis. Kč, jestliže likvidační majetek 
zcela nebo zčásti na tuto odměnu nepostačuje. Jde o navýšení oproti úpravě ve vyhláškách č. 474/2013 Sb. 
a č. 306/2016 Sb., neboť od jejich přijetí došlo k růstu cenové i mzdové hladiny a u úvěrových institucí lze 
předpokládat vyšší složitost likvidace. 

 
§ 10 

 
Přechodná ustanovení 

 
Tato vyhláška se použije na stanovení a výplatu odměny a náhrady hotových výdajů likvidátora, 

který byl jmenován nebo ustanoven po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, a také na stanovení a výplatu 
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odměny a náhrady hotových výdajů likvidátora, který byl jmenován po dni 30. září 2020 a ke dni nabytí 
účinnosti této vyhlášky odměna ještě nebyla stanovena. Při stanovení a výplatě odměny a náhrady hotových 
výdajů likvidátora, který byl jmenován nebo ustanoven přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a u něhož 
byla odměna stanovena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních 
právních předpisů. 
 

Odůvodnění:  
Jsou upraveny časové aspekty působnosti vyhlášky. Způsob stanovení úhrady odměny a hotových výdajů 
podle vyhlášky se použije nejen pro likvidátory jmenované po nabytí její účinnosti, ale i pro likvidátory 
úvěrových institucí jmenované po dni účinnosti zákona č. 338/2020 Sb. za podmínky, že u nich dosud nebyla 
stanovena odměna.  

 
§ 11 

 
Účinnost 

  
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 

Odůvodnění: 
Vzhledem k již účinnému zákonu č. 338/2020 Sb., který ČNB k vydání vyhlášky zmocňuje, a skutečnosti, že 
nevyžaduje žádné přizpůsobení nebo jinou přípravu na straně likvidátorů, likvidovaných osob nebo ČNB, je 
vhodné stanovit účinnost co nejdříve. 

 
Guvernér: 

 
 

1)
 Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s 

cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. 

 


