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VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2013

o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce
některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

a o náhradě jejich hotových výdajů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 132
odst. 5 a § 139 odst. 11 tohoto zákona, podle § 110
odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
ve znění zákona č. 241/2013 Sb., k provedení § 99
odst. 5 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1 zákona
č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve
znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb.
a zákona č. 241/2013 Sb., k provedení § 70 odst. 8,
§ 112 odst. 4 a § 148 odst. 4 tohoto zákona, a podle
§ 352 odst. 4, § 379 odst. 4 a § 565 odst. 3 zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investič-
ních fondech:

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty od-
měny

1. likvidátora penzijní společnosti, investiční spo-
lečnosti a investičního fondu s právní osobností
jmenovaného Českou národní bankou nebo
jmenovaného soudem na návrh České národní
banky,

2. nuceného správce penzijní společnosti, investič-
ní společnosti, samosprávného fondu kolektiv-
ního investování, obchodníka s cennými pa-
píry, který není bankou (dále jen „nebankovní
obchodník s cennými papíry“), provozovatele
vypořádacího systému s neodvolatelností vypo-
řádání se sídlem v České republice (dále jen
„provozovatel vypořádacího systému“), organi-
zátora regulovaného trhu a centrálního depozi-
táře,

3. insolvenčního správce penzijní společnosti,
obchodníka s cennými papíry, obhospodařova-
tele podílového fondu, a toho, kdo podle práva
cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly
insolvenčního správce při úpadku obhospoda-

řovatele podílového fondu (dále jen „zahraniční
insolvenční správce“), a

b) způsob určení výše náhrady hotových výdajů
a způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvi-
dátora, nuceného správce, insolvenčního správce
a zahraničního insolvenčního správce uvedených
v písmenu a).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) likvidačním majetkem majetkový zůstatek, který
zbude po provedení všech úkonů nezbytných
k provedení likvidace před vypořádáním odměny
likvidátora, a

b) zpeněženým majetkem

1. v případě podílového fondu a svěřenského
fondu hodnota jeho zpeněženého majetku po
vypořádání všech závazků a před vyplacením
podílů podílníkům, nebo

2. v případě účastnického fondu hodnota jeho
zpeněženého majetku po vypořádání všech zá-
vazků a před převodem prostředků účastníka na
jinou penzijní společnost, než která účastnický
fond obhospodařovala a je v likvidaci nebo
úpadku, nebo vyplacením dávek účastníkům,
kterým na ně vznikl nárok.

§ 3

Určení výše odměny likvidátora

(1) Základem pro určení výše odměny likvidátora
penzijní společnosti, investiční společnosti nebo inves-
tičního fondu s právní osobností za provedení likvidace
(dále jen „základ“) je hodnota likvidačního majetku.

(2) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo in-
vestiční společnost ke dni vstupu do likvidace důcho-
dové fondy, účastnický fond, podílový fond nebo svě-
řenský fond a tyto fondy se převádějí k obhospodařo-
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vání na jinou penzijní společnost nebo investiční spo-
lečnost, zvyšuje se základ o jednu desetinu

a) fondového vlastního kapitálu všech obhospodařo-
vaných důchodových fondů a účastnických fondů,
které likvidátor převedl na jinou penzijní společ-
nost, nebo

b) fondového kapitálu všech obhospodařovaných
podílových fondů nebo svěřenských fondů, které
likvidátor převedl na jinou investiční společnost.

(3) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo in-
vestiční společnost ke dni vstupu do likvidace alespoň
jeden účastnický fond, podílový fond nebo svěřenský
fond a tyto fondy se zrušují s likvidací, zvyšuje se zá-
klad o zpeněžený majetek ve všech zrušovaných účast-
nických fondech, podílových fondech nebo svěřen-
ských fondech.

(4) Likvidátorovi náleží odměna ve výši

a) 50 000 Kč zvýšených o 1 % ze základu v případě,
že základ činí nejvýše 10 000 000 Kč,

b) 150 000 Kč zvýšených o 0,3 % z rozdílu mezi výší
základu a 10 000 000 Kč v případě, že základ činí
nejvýše 100 000 000 Kč,

c) 420 000 Kč zvýšených o 0,07 % z rozdílu mezi
výší základu a 100 000 000 Kč v případě, že základ
činí nejvýše 1 000 000 000 Kč,

d) 1 050 000 Kč zvýšených o 0,01 % z rozdílu mezi
výší základu a 1 000 000 000 Kč v případě, že zá-
klad činí nejvýše 10 000 000 000 Kč, nebo

e) 1 950 000 Kč zvýšených o 0,001 % z rozdílu mezi
výší základu a 10 000 000 000 Kč v případě, že
základ činí více než 10 000 000 000 Kč.

(5) Celková odměna likvidátora podle odstavce 4
činí nejvýše 6 000 000 Kč. Nedostačuje-li likvidační
majetek zcela nebo zčásti na odměnu likvidátora pen-
zijní společnosti, investiční společnosti nebo investiční-
ho fondu s právní osobností, hradí tuto odměnu likvi-
dátorovi stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena
z likvidačního majetku, nejvýše však ve výši 150 000 Kč
za celé období likvidace, za které likvidátor nedostal
vzhledem k nedostačujícímu majetku odměnu.

(6) Pro účely určení základu podle odstavce 2 se
použije poslední známé hodnoty fondového vlastního
kapitálu důchodového fondu a účastnického fondu,
fondového kapitálu podílového fondu nebo fondového
kapitálu svěřenského fondu před vstupem penzijní spo-
lečnosti nebo investiční společnosti do likvidace.

(7) Skončí-li likvidace dříve, než je zjištěna hod-
nota likvidačního majetku, náleží likvidátorovi odměna
ve výši 25 000 Kč. V případě, že likvidátor provedl
úkony uvedené v odstavci 2 nebo 3, zvyšuje se tato
odměna postupem podle odstavců 2 až 6 obdobně.

§ 4

Výplata odměny likvidátora

(1) Odměna náležející likvidátorovi je splatná do
30 dnů ode dne výmazu penzijní společnosti, investiční
společnosti nebo investičního fondu s právní osobností
z obchodního rejstříku.

(2) Podílelo-li se na likvidaci penzijní společnosti,
investiční společnosti nebo investičního fondu s právní
osobností postupně více likvidátorů, náleží každému
z nich podíl z odměny podle § 3 odpovídající délce
doby a náročnosti jejich činnosti, počtu a velikosti pře-
vedených fondů a rozsahu a míře zpeněžení majetku
realizované příslušným likvidátorem.

(3) Pro účely určení výše odměny předloží likvi-
dátor České národní bance nejpozději 30 dnů před svo-
láním valné hromady, která má rozhodnout o návrhu
rozdělení likvidačního zůstatku, nebo 30 dnů před po-
dáním návrhu na výmaz z obchodního rejstříku, pokud
se valná hromada nemůže uskutečnit,

a) informaci o výši navrhované odměny likvidátora,

b) informaci o výši likvidačního majetku,

c) informaci o převodu obhospodařovaných důcho-
dových fondů, účastnického fondu, podílového
fondu nebo svěřenského fondu na jinou penzijní
společnost nebo investiční společnosti,

d) informaci o hodnotě zpeněženého majetku v účast-
nických fondech, podílových fondech nebo svě-
řenských fondech,

e) aktuální informaci o stavu peněžních prostředků
penzijní společnosti, investiční společnosti nebo
investičního fondu s právní osobností a

f) aktuální informaci o stavu peněžních prostředků
zrušovaných účastnických fondů, podílových
fondů nebo svěřenských fondů.

(4) Pro výplatu odměny podle § 3 odst. 7 se ob-
dobně použijí odstavce 2 a 3. Odměna náležející likvi-
dátorovi je splatná do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku
penzijní společnosti, investiční společnosti nebo inves-
tičního fondu s právní osobností, pokud byl zamítnut
návrh na prohlášení jejich úpadku pro nedostatek ma-
jetku, použije se odstavec 1 obdobně.
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§ 5

Určení výše odměny nuceného správce
penzijní společnosti, investiční společnosti

nebo samosprávného fondu
kolektivního investování

(1) Nucenému správci penzijní společnosti, inves-
tiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektiv-
ního investování náleží odměna v měsíční výši

a) 50 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu pen-
zijní společnosti, investiční společnosti nebo fon-
dového kapitálu samosprávného fondu kolektiv-
ního investování nedosahuje 10 000 000 Kč,

b) 75 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu pen-
zijní společnosti, investiční společnosti nebo fon-
dového kapitálu samosprávného fondu kolektiv-
ního investování dosahuje alespoň 10 000 000 Kč,
ale nedosahuje 100 000 000 Kč,

c) 100 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitá-
lu penzijní společnosti, investiční společnosti
nebo fondového kapitálu samosprávného fon-
du kolektivního investování dosahuje alespoň
100 000 000 Kč, ale nedosahuje 1 000 000 000 Kč,

d) 125 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapi-
tálu penzijní společnosti, investiční společnos-
ti nebo fondového kapitálu samosprávné-
ho fondu kolektivního investování dosahu-
je alespoň 1 000 000 000 Kč, ale nedosahuje
10 000 000 000 Kč, nebo

e) 150 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu
penzijní společnosti, investiční společnosti
nebo fondového kapitálu samosprávného
fondu kolektivního investování dosahuje
alespoň 10 000 000 000 Kč.

(2) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo
investiční společnost důchodové fondy, účastnický
fond nebo investiční fond, zvyšuje se pro účely určení
výše odměny podle odstavce 1 hodnota vlastního kapi-
tálu penzijní společnosti nebo investiční společnosti
o hodnotu fondového vlastního kapitálu nebo fondo-
vého kapitálu všech jí obhospodařovaných důchodo-
vých fondů, účastnických fondů nebo investičních
fondů.

(3) Nedostačuje-li majetek penzijní společnosti,
investiční společnosti nebo samosprávného fondu ko-
lektivního investování zcela nebo zčásti na odměnu nu-
ceného správce penzijní společnosti, investiční společ-
nosti nebo samosprávného fondu kolektivního investo-
vání, hradí tuto odměnu nucenému správci stát v roz-

sahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejich majetku,
nejvýše však ve výši 300 000 Kč za celé období nucené
správy, za které nucený správce nedostal vzhledem
k nedostačujícímu majetku odměnu.

(4) Pro účely určení výše odměny podle odstav-
ců 1 a 2 se použije poslední známé hodnoty

a) vlastního kapitálu penzijní společnosti nebo inves-
tiční společnosti před tím, než Česká národní
banka rozhodla o zavedení jejich nucené správy,

b) fondového kapitálu samosprávného fondu ko-
lektivního investování před tím, než Česká ná-
rodní banka rozhodla o zavedení jeho nucené
správy, a

c) fondového vlastního kapitálu obhospodařovaného
důchodového fondu a účastnického fondu nebo
fondového kapitálu obhospodařovaného investič-
ního fondu před tím, než Česká národní banka
rozhodla o zavedení nucené správy penzijní spo-
lečnosti nebo investiční společnosti.

§ 6

Určení výše odměny nuceného správce
nebankovního obchodníka s cennými papíry

(1) Nucenému správci nebankovního obchodníka
s cennými papíry náleží odměna v měsíční výši

a) 50 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu ne-
bankovního obchodníka s cennými papíry nedo-
sahuje 10 000 000 Kč,

b) 75 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu
nebankovního obchodníka s cennými papíry
dosahuje alespoň 10 000 000 Kč, ale nedosahuje
100 000 000 Kč,

c) 100 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu ne-
bankovního obchodníka s cennými papíry do-
sahuje alespoň 100 000 000 Kč, ale nedosahuje
1 000 000 000 Kč,

d) 125 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu ne-
bankovního obchodníka s cennými papíry dosa-
huje alespoň 1 000 000 000 Kč, ale nedosahuje
10 000 000 000 Kč, nebo

f) 150 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu ne-
bankovního obchodníka s cennými papíry dosa-
huje alespoň 10 000 000 000 Kč.

(2) Pro účely určení výše odměny podle od-
stavce 1 se hodnota vlastního kapitálu nebankovního
obchodníka s cennými papíry zvyšuje o hodnotu ma-
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jetku zákazníka1) vykázaného v účetnictví nebankov-
ního obchodníka s cennými papíry.

(3) Nedostačuje-li majetek nebankovního ob-
chodníka s cennými papíry zcela nebo zčásti na od-
měnu nuceného správce nebankovního obchodníka
s cennými papíry, hradí tuto odměnu nucenému správci
stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejich
majetku, nejvýše však ve výši 300 000 Kč za celé období
nucené správy, za které nucený správce nedostal vzhle-
dem k nedostačujícímu majetku odměnu.

(4) Pro účely určení výše odměny podle odstav-
ců 1 a 2 se použije poslední známé hodnoty

a) vlastního kapitálu nebankovního obchodníka
s cennými papíry před tím, než Česká národní
banka rozhodla o zavedení jeho nucené správy, a

b) majetku zákazníka vykázaného v účetnictví ob-
chodníka s cennými papíry před tím, než Česká
národní banka rozhodla o zavedení jeho nucené
správy.

§ 7

Určení výše odměny nuceného správce
provozovatele vypořádacího systému, organizátora

regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře

(1) Nucenému správci provozovatele vypořáda-
cího systému, organizátora regulovaného trhu nebo
centrálního depozitáře náleží odměna v měsíční výši

a) 75 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu pro-
vozovatele vypořádacího systému, organizátora
regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře ne-
dosahuje 50 000 000 Kč,

b) 100 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu
provozovatele vypořádacího systému, organizá-
tora regulovaného trhu nebo centrálního depozi-
táře dosahuje alespoň 50 000 000 Kč, ale nedosa-
huje 100 000 000 Kč, nebo

b) 125 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu
provozovatele vypořádacího systému, organizá-
tora regulovaného trhu nebo centrálního depozi-
táře dosahuje alespoň 100 000 000 Kč.

(2) Nedostačuje-li majetek provozovatele vypořá-
dacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo
centrálního depozitáře zcela nebo zčásti na odměnu
nuceného správce provozovatele vypořádacího systé-
mu, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního

depozitáře, hradí tuto odměnu nucenému správci stát
v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejich ma-
jetku, nejvýše však ve výši 300 000 Kč za celé období
nucené správy, za které nucený správce nedostal vzhle-
dem k nedostačujícímu majetku odměnu.

(3) Pro účely určení výše odměny podle od-
stavce 1 se použije poslední známé hodnoty vlastního
kapitálu provozovatele vypořádacího systému, organi-
zátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře
před tím, než Česká národní banka rozhodla o zavedení
jejich nucené správy.

§ 8

Výplata odměny nuceného správce

(1) Odměna nuceného správce penzijní společ-
nosti, investiční společnosti, samosprávného fondu ko-
lektivního investování, nebankovního obchodníka
s cennými papíry, provozovatele vypořádacího systé-
mu, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního
depozitáře je splatná zpětně za kalendářní měsíc, a to
do konce následujícího kalendářního měsíce.

(2) Pokud nucený správce penzijní společnosti,
investiční společnosti, samosprávného fondu kolektiv-
ního investování, nebankovního obchodníka s cennými
papíry, provozovatele vypořádacího systému, organi-
zátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře
skončil svou činnost v průběhu kalendářního měsíce,
náleží mu za tento měsíc poměrná část odměny odpo-
vídající poměru počtu pracovních dnů, během nichž
působil ve funkci, a celkového počtu pracovních dnů
kalendářního měsíce, v němž ukončil svoji činnost.

(3) V případech podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 3 a § 7
odst. 2 je odměna splatná do konce kalendářního mě-
síce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy nucený
správce skončil svou činnost.

§ 9

Určení výše odměny insolvenčního správce
penzijní společnosti nebo obhospodařovatele

podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního
správce obhospodařovatele podílového fondu

(1) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo
obhospodařovatel podílového fondu ke dni prohlášení
úpadku důchodové fondy, účastnický fond nebo podí-
lový fond a tyto fondy se převádějí k obhospodařování
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na jinou penzijní společnost nebo obhospodařovatele,
je základem pro určení výše odměny jedna desetina

a) fondového vlastního kapitálu všech obhospodařo-
vaných důchodových fondů a účastnických fondů,
které insolvenční správce převedl na jinou penzijní
společnost, nebo

b) fondového kapitálu všech obhospodařovaných
podílových fondů, které insolvenční správce nebo
zahraniční insolvenční správce převedl na jiného
obhospodařovatele.

(2) Pokud insolvenční správce nebo zahraniční in-
solvenční správce zpeněží majetek v účastnickém fondu
nebo podílovém fondu, je základem pro určení výše
odměny náležející insolvenčnímu správci nebo zahra-
ničnímu insolvenčnímu správci zpeněžený majetek to-
hoto účastnického fondu nebo podílového fondu.

(3) Insolvenčnímu správci nebo zahraničnímu
insolvenčnímu správci náleží odměna ve výši

a) 50 000 Kč zvýšených o 1 % ze základu v případě,
že základ činí nejvýše 10 000 000 Kč,

b) 150 000 Kč zvýšených o 0,3 % z rozdílu mezi výší
základu a 10 000 000 Kč v případě, že základ činí
nejvýše 100 000 000 Kč,

c) 420 000 Kč zvýšených o 0,07 % z rozdílu mezi
výší základu a 100 000 000 Kč v případě, že základ
činí nejvýše 1 000 000 000 Kč,

d) 1 050 000 Kč zvýšených o 0,01 % z rozdílu mezi
výší základu a 1 000 000 000 Kč v případě, že zá-
klad činí nejvýše 10 000 000 000 Kč, nebo

e) 1 950 000 Kč zvýšených o 0,001 % z rozdílu mezi
výší základu a 10 000 000 000 Kč v případě, že
základ činí více než 10 000 000 000 Kč.

(4) Celková odměna insolvenčního správce nebo
zahraničního insolvenčního správce podle odstavce 3
činí nejvýše 6 000 000 Kč. Nedostačuje-li majetková
podstata penzijní společnosti nebo obhospodařovatele
podílového fondu zcela nebo zčásti k úhradě odměny
insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhos-
podařovatele podílového fondu nebo zahraničního in-
solvenčního správce obhospodařovatele podílového
fondu, hradí tuto odměnu insolvenčnímu správci nebo
zahraničnímu insolvenčnímu správci stát v rozsahu,

v jakém nemůže být uhrazena z majetkové podstaty,
nejvýše však ve výši 150 000 Kč.

(5) Pro účely určení výše odměny podle od-
stavce 1 se použije poslední známé hodnoty fondového
vlastního kapitálu důchodového fondu a účastnického
fondu nebo fondového kapitálu podílového fondu před
prohlášením úpadku penzijní společnosti nebo obhos-
podařovatele podílového fondu.

(6) Skončí-li insolvenční řízení dříve, než je zjiš-
těna výše zpeněženého majetku účastnického fondu
nebo podílového fondu, náleží insolvenčnímu správci
nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci odměna ve
výši 25 000 Kč; odstavec 1 tím není dotčen.

§ 10

Výplata odměny insolvenčnímu správci penzijní
společnosti nebo obhospodařovatele podílového

fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci
obhospodařovatele podílového fondu

(1) Odměna náležející insolvenčnímu správci pen-
zijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového
fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci
obhospodařovatele podílového fondu je splatná do
konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího
po měsíci, kdy skončila činnost insolvenčního správce
nebo zahraničního insolvenčního správce podle zákona
o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzij-
ním spoření nebo zákona o investičních společnostech
a investičních fondech2)

(2) Podílelo-li se na činnosti podle zákona o dů-
chodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním
spoření, zákona o investičních společnostech a investič-
ních fondech2) postupně více insolvenčních správců
nebo zahraničních insolvenčních správců, náleží kaž-
dému z nich podíl z odměny podle § 9 odpovídající
délce doby a náročnosti jejich činnosti, počtu a velikosti
převedených fondů a rozsahu a míře zpeněžení majetku
realizované příslušným insolvenčním správcem nebo
zahraničním insolvenčním správcem.

(3) Pro účely určení výše odměny předloží insol-
venční správce nebo zahraniční insolvenční správce
České národní bance nejpozději 30 dnů před zahájením
vyplacení podílů podílníkům
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2) § 99 odst. 5 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 241/2013 Sb.
§ 112 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 241/2013 Sb.
§ 379 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.



a) informaci o výši navrhované odměny insolvenč-
ního správce nebo zahraničního insolvenčního
správce,

b) informaci o výši majetkové podstaty penzijní
společnosti nebo obhospodařovatele podílového
fondu,

c) informaci o převodu důchodových fondů, účast-
nického fondu nebo obhospodařovaného podílo-
vého fondu na jinou penzijní společnost nebo
obhospodařovatele podílového fondu,

d) informaci o hodnotě zpeněženého majetku v účast-
nickém fondu nebo podílovém fondu a

e) aktuální informaci o stavu peněžních prostředků
důchodového fondu, účastnického fondu nebo
podílového fondu.

(4) Pro výplatu odměny podle § 9 odst. 6 se ob-
dobně použijí odstavce 1 až 3.

§ 11

Určení výše odměny insolvenčního správce
obchodníka s cennými papíry

(1) Odměnu insolvenčního správce obchodníka
s cennými papíry tvoří součet odměny určené z hod-
noty majetku vydaného zákazníkům a odměny určené
podle počtu zákazníků.

(2) Odměna určená z hodnoty majetku vydaného
zákazníkům činí

a) 50 000 Kč zvýšených o 1 % z hodnoty majetku
vydaného zákazníkům v případě, že hodnota to-
hoto majetku činí nejvýše 10 000 000 Kč,

b) 150 000 Kč zvýšených o 0,3 % z rozdílu mezi
výší hodnoty majetku vydaného zákazníkům
a 10 000 000 Kč v případě, že hodnota majetku vy-
daného zákazníkům činí nejvýše 100 000 000 Kč,

c) 420 000 Kč zvýšených o 0,07 % z rozdílu mezi
výší hodnoty majetku vydaného zákazníkům
a 100 000 000 Kč v případě, že hodnota
majetku vydaného zákazníkům činí nejvýše
1 000 000 000 Kč,

d) 1 050 000 Kč zvýšených o 0,01 % z rozdílu
mezi výší hodnoty majetku vydaného zákazní-
kům a 1 000 000 000 Kč v případě, že hodno-

ta majetku vydaného zákazníkům činí nejvýše
10 000 000 000 Kč, nebo

e) 1 950 000 Kč zvýšených o 0,001 % z rozdílu
mezi výší hodnoty majetku vydaného zákaz-
níkům a 10 000 000 000 Kč v případě, že hod-
nota majetku vydaného zákazníkům činí více
než 10 000 000 000 Kč.

(3) Odměna určená podle počtu zákazníků
činí na každého zákazníka částku 500 Kč, nejméně
však 25 000 Kč a nejvýše 3 000 000 Kč.

(4) Celková odměna insolvenčního správce
obchodníka s cennými papíry podle odstavců 2 a 3 činí
nejvýše 6 000 000 Kč. Nedostačuje-li majetková pod-
stata obchodníka s cennými papíry zcela nebo zčásti
k úhradě odměny insolvenčního správce obchodníka
s cennými papíry, hradí tuto odměnu tomuto insol-
venčnímu správci stát v rozsahu, v jakém nemůže
být uhrazena z majetkové podstaty, nejvýše však
ve výši 150 000 Kč.

(5) Skončí-li insolvenční řízení dříve, než je zjiš-
těna hodnota majetku vydaného zákazníkům, náleží
insolvenčnímu správci odměna ve výši 25 000 Kč.

§ 12

Výplata odměny insolvenčního správce
obchodníka s cennými papíry

(1) Odměna náležející insolvenčnímu správci
obchodníka s cennými papíry je splatná do konce ka-
lendářního měsíce bezprostředně následujícího po mě-
síci, kdy skončila činnost insolvenčního správce podle
zákona o podnikání na kapitálovém trhu3).

(2) Podílelo-li se na činnosti podle zákona o pod-
nikání na kapitálovém trhu3) postupně více insolvenč-
ních správců, náleží každému z nich podíl z odměny
podle § 11 odpovídající délce doby a náročnosti jejich
činnosti a výši majetku vydaného zákazníkům přísluš-
ným insolvenčním správcem a počtu zákazníků, jimž
majetek vydal.

(3) Pro účely určení výše odměny předkládá in-
solvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce
České národní bance nejpozději 5 dnů po ukončení
činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém
trhu3)
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3) § 132 odst. 1 až 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.



a) informaci o výši navrhované odměny insolvenč-
ního správce,

b) informaci o objemu majetku vydaného zákazní-
kům a

c) informaci o počtu přihlášených pohledávek zákaz-
níků do insolvenčního řízení.

(4) Pro výplatu odměny podle § 11 odst. 5 se
obdobně použijí odstavce 1 až 3.

§ 13

Hotové výdaje likvidátora, nuceného správce,
insolvenčního správce nebo zahraničního

insolvenčního správce

(1) Likvidátorovi, nucenému správci, insolvenč-
nímu správci nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci
náleží náhrada hotových výdajů zejména na soudní
a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomuni-
kační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření,
překlady, opisy a fotokopie, které byly účelně a dů-
vodně vynaloženy v souvislosti s

a) likvidací penzijní společnosti, investiční společ-
nosti nebo investičního fondu s právní osobností,

b) nucenou správou penzijní společnosti, investiční
společnosti, samosprávného fondu kolektivního
investování, nebankovního obchodníka s cennými
papíry, provozovatele vypořádacího systému,
organizátora regulovaného trhu nebo centrálního
depozitáře a

c) činností podle § 99 odst. 5 zákona o důchodovém
spoření, § 112 odst. 4 zákona o doplňkovém pen-
zijním spoření, § 379 odst. 1 zákona o investičních
společnostech a investičních fondech, převodem
obhospodařovaného podílového fondu na jiného
obhospodařovatele nebo činností podle § 132
odst. 1 až 4 zákona o podnikání na kapitálovém
trhu.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí jiným
právním předpisem4).

§ 14

Způsob výplaty náhrady hotových výdajů
likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce

nebo zahraničního insolvenčního správce

(1) Likvidátor, nucený správce, insolvenční správ-

ce nebo zahraniční insolvenční správce zašle České ná-
rodní bance vyúčtování hotových výdajů za každý mě-
síc, kdy k jejich vydání došlo. Náhradu hotových vý-
dajů si vyplatí z likvidačního majetku, majetku nebo
majetkové podstaty penzijní společnosti, investiční
společnosti, investičního fondu s právní osobností, ob-
chodníka s cennými papíry, provozovatele vypořáda-
cího systému, organizátora regulovaného trhu nebo
centrálního depozitáře poté, co s účelností a důvodností
vynaložení hotových výdajů Česká národní banka sou-
hlasila.

(2) Nedostačuje-li likvidační majetek, majetek
nebo majetková podstata penzijní společnosti, investič-
ní společnosti, investičního fondu s právní osobností,
obchodníka s cennými papíry, provozovatele vypořá-
dacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo
centrálního depozitáře k náhradě hotových výdajů lik-
vidátora, nuceného správce, insolvenčního správce
nebo zahraničního insolvenčního správce, hradí tyto
výdaje do výše, v jaké nemohou být uhrazeny z likvi-
dačního majetku, majetku nebo majetkové podstaty,
stát, nejvýše však v celkové výši 300 000 Kč za činnost
uvedenou v § 13 odst. 1. Náhrada se vyplatí do 30 dnů
poté, co s účelností a důvodností vynaložení hotových
výdajů Česká národní banka souhlasila, odstavec 1 věta
první se použije obdobně.

§ 15

Přechodné a společná ustanovení

(1) Tato vyhláška se použije pouze na stanovení
a výplatu odměny a náhrady hotových výdajů likvidá-
torů, nucených správců nebo insolvenčních správců,
kteří byli jmenováni nebo ustanoveni ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky; při stanovení a výplatě odměny
a náhrady hotových výdajů likvidátorů, nucených
správců nebo insolvenčních správců, kteří byli jmeno-
váni nebo ustanoveni přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních
předpisů.

(2) V odůvodněných případech může být odměna
likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce
nebo zahraničního insolvenčního správce zvýšena až
o 50 %; tím nejsou dotčeny § 3 odst. 5, § 5 odst. 3,
§ 6 odst. 3, § 7 odst. 2, § 9 odst. 4 a § 11 odst. 4.
Důvodem pro zvýšení odměny likvidátora, nuceného
správce, insolvenčního správce nebo zahraničního in-
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4) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.



solvenčního správce jsou mimořádná složitost, nároč-
nost, délka jejich činnosti nebo mimořádně vysoký po-
čet úkonů, které museli v souvislosti s jejich činnostmi
účelně a důvodně vykonat.

(3) Touto vyhláškou není dotčeno stanovení
odměny insolvenčního správce penzijní společnosti
nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo za-
hraničního insolvenčního správce obhospodařovatele
podílového fondu nebo insolvenčního správce obchod-
níka s cennými papíry podle jiného právního před-
pisu5).

§ 16

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 414/2004 Sb., o odměně nuceného
správce, likvidátora a správce konkursní podstaty ně-
kterých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu
a o náhradě jejich hotových výdajů, se zrušuje.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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5) Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a ná-
hradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/
/2013 Sb.
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