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§ 367–§ 388 HLAVA IV – Úpadek finančních institucí
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uspokojovány před pohledávkami podle odstavce 1 
písm. a) a b).

§ 374a
Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize
Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize vyplý-

vající z úvěrů poskytnutých povinné osobě podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finanč-
ním trhu a pohledávky vyplývající z nároku na úhradu 
nákladů, které orgán příslušný k řešení krize vynaložil 
v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize, se po-
važují za pohledávky postavené na roveň pohledávkám 
za majetkovou podstatou.

§ 374b (od 4.1.2019)
Pohledávky z nepreferovaných dluhových nástrojů

(1) Po pohledávkách ostatních nezajištěných věři-
telů jsou uspokojovány pohledávky z dluhového ná-
stroje, pokud takový dluhový nástroj

a) má původní smluvní dobu splatnosti nejméně je-
den rok,

b) neobsahuje vložený derivát a sám není derivátem 
a

c) smluvní dokumentace a prospekt cenného papíru, 
pokud byl vyhotoven, uvádějí pořadí uspokojení 
pohledávky podle tohoto odstavce.
(2) Dluhový nástroj se pro účely odstavce 1 nepo-

važuje za derivát ani za dluhový nástroj obsahující 
vložený derivát jen proto, že jako základ pro výpočet 
úroku je použita široce používaná referenční úroková 
sazba, nebo jen proto, že dluhový nástroj je vydán 
v jiné než domácí měně emitenta a zároveň jsou jme-
novitá hodnota nebo jistina, splátka a úrok určeny 
ve stejné měně.

(3) Pro účely tohoto paragrafu se dluhovým ná-
strojem rozumí dluhopis a jiná forma převoditelného 
dluhu a nástroj vytvářející nebo uznávající dluh.

§ 375 (od 4.1.2019)
Kryté dluhopisy a hypoteční úvěry

(1) Krycí portfolio podle zákona o dluhopisech 
není součástí majetkové podstaty dlužníka, který je 
emitentem krytých dluhopisů. Tím není dotčena mož-
nost, aby věci nebo jiné majetkové hodnoty, které jsou 
součástí krycího portfolia, přestaly být součástí tohoto 
krycího portfolia postupem podle § 30b odst. 4 nebo 5 
zákona o dluhopisech.

(2) Ustanovení § 250 se nepoužije pro dluhy z kry-
tých dluhopisů vydaných dlužníkem, ani pro souvise-
jící dluhy, k jejichž krytí slouží krycí portfolio podle 
zákona o dluhopisech.

(3) Zahájení insolvenčního řízení vůči emitentovi 
krytých dluhopisů, vydání rozhodnutí o úpadku emi-
tenta krytých dluhopisů ani prohlášení konkursu 
na majetek emitenta krytých dluhopisů nemají vliv 
na kryté bloky tohoto emitenta podle zákona o dluho-
pisech, zejména na plnění a splatnost dluhů, které jsou 
součástí tohoto krytého bloku. K smluvnímu ujednání, 
které je s tím v rozporu, se nepřihlíží.

(4) Doručí-li nucený správce krytých bloků insol-
venčnímu soudu vyčíslení pohledávek vlastníků kry-
tých dluhopisů podle § 32b odst. 8 zákona o dluhopi-
sech, pohlíží se tímto doručením na tyto pohledávky 
jako na přihlášené. K jiným pohledávkám vlastníků 
krytých dluhopisů se v rámci insolvenčního řízení ne-
přihlíží, ledaže je ve lhůtě stanovené pro přihlašování 
pohledávek přihlásí vlastníci krytých dluhopisů.

(5) Insolvenční správce nesmí zasahovat do správy 
krytých bloků a je povinen poskytnout součinnost nu-
cenému správci krytých bloků podle zákona o dluho-
pisech, aby mohl tento nucený správce plnit své povin-
nosti.

Hypoteční podstata
(1) Je-li dlužníkem banka, které byla odňata licence, 

majetek sloužící ke krytí hypotečních zástavních listů po-
dle zvláštního právního předpisu tvoří hypoteční podsta-
tu.

(2) Z výtěžku zpeněžení hypoteční podstaty se kdy-
koli uspokojí náklady spojené se správou a zpeněžováním 
hypoteční podstaty a po jejím zpeněžení pohledávky ma-
jitelů hypotečních zástavních listů. Zbude-li po uspokoje-
ní těchto pohledávek část výtěžku zpeněžení hypoteční 
podstaty, použije se v rozvrhu k uspokojení ostatních po-
hledávek. Nepostačuje-li výtěžek zpeněžení hypoteční 
podstaty k uspokojení pohledávek majitelů hypotečních 
zástavních listů v plné výši, uspokojí se tyto pohledávky 
poměrně. Neuspokojená část těchto pohledávek se při 
rozvrhu zařadí mezi ostatní pohledávky.

§ 375a (od 4.1.2019)
Majetek zákazníka

Majetek zákazníka podle zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu není součástí majetkové podstaty 
dlužníka.

§ 376
Soudní nebo správní orgán členského státu Evropské 

unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský 
prostor, na jehož území banka, spořitelní a úvěrní druž-
stvo, obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená 
v § 367 odst. 1 písm. g), bylo-li vůči ní uplatněno opatření 
k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postu-
py a řešení krize na finančním trhu, vykonává svou čin-
nost, může přijmout opatření podle § 367 odst. 2 písm. b) 
pouze s účinky na území svého státu.

Oddíl 3
Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka 

s cennými papíry

§ 377
Přijmout opatření podle § 367 odst. 2 může pouze pří-

slušný orgán státu Evropské unie nebo jiného státu tvoří-
cího Evropský hospodářský prostor, ve kterém zahraniční 
banka obdržela, zahraniční banka uvedená v § 367 odst. 1 
písm. b) a zahraniční obchodník s cennými papíry uvede-
ný v § 367 odst. 1 písm. e) obdrželi oprávnění, na jehož 
základě vykonává svou činnost na území České republi-


