
 
VZOR 

 

Žádost 
o zápis do seznamu likvidátor  a nucených správc  

podle zákona . 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis  
(„dále jen zákon“) 

 
 

I. 
SPRÁVNÍ ORGÁN 

 
eská národní banka  
Sídlo Na P íkop  28, Praha 1, PS  115 03 
Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS  115 03 

 
 

II. 
ŽADATEL 

 
Jméno(a) a p íjmení  
Rodné íslo1/ Datum narození   
Identifika ní íslo2/  
Telefonní íslo  E-mail  

 

 Adresa bydlišt  Adresa pro doru ování, pokud 
je odlišná od adresy bydlišt  

Obec ást obce   
Ulice . p.   
PS    
Stát   

 
 
 

III. 
ŽÁDOST 

Žádost o 
zápis do seznamu likvidátor  a nucených správc  

 
 
 



IV. 
D V RYHODNOST 

 
1. Údaje o d v ryhodnosti osoby 

 
1.1. Je Vaše zp sobilost k právním úkon m omezena? 

 ANO 
 NE 

1.2. Nastala u Vaší osoby skute nost, která je p ekážkou provozování živnosti podle   
 zákona, který upravuje živnostenské podnikání? 

ANO, nastala 
NE, nenastala 

Pokud ANO, uve te podrobnosti. 
 

1.3. Jaké funkce hodláte zastávat soub žn  s výkonem funkce likvidátora nebo   
       nuceného správce? 

  Žádné Pokud hodláte vykonávat soub žn  další funkce, uve te níže 
požadované údaje: 

Název funkce Obchodní firma Identifika ní íslo 
   
   

 
2. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném ízení 

 

2.1. Byl/a jste pravomocn  odsouzen/a pro trestný in, pokud se na Vás nehledí jako 
        byste nebyl/a odsouzen/a? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stru n  uve te podrobnosti a uvedené údaje doložte 
pravomocným rozhodnutím. 
 

2.2. Byla Vám v posledních 10 letech za p estupek nebo jiný správní delikt  
       pravomocn  uložena sankce p evyšující 20 000 K  nebo zákaz innosti, i uloženo 
       jiné opat ení k náprav  nebo povinnost k náhrad  škody? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stru n  uve te podrobnosti. 
 

2.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo lenem statutárního orgánu nebo dozor ího 
       orgánu právnické osoby nebo osobou oprávn nou jednat za právnickou osobu na  
       základ  jiné skute nosti v dob , kdy této právnické osob  byla pravomocn  uložena 
       sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhrad  škody v souvislosti       
       s p sobením na finan ním trhu? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stru n  uve te podrobnosti. 
  

 



3. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném ízení, která nejsou zahrnuta 
v bod  2. 

 

3.1. Bylo ve v ci Vaší osoby v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stru n  uve te podrobnosti a uvedené údaje doložte 
obvin ním, obžalobou. 
 

3.2. Bylo ve v ci Vaší osoby v posledních 10 letech zahájeno p estupkové nebo obdobné  
       ízení s výjimkou ízení pro p estupky nebo obdobného ízení, za n ž lze uložit  
       pen žité sankce nep evyšující 20 000 K  nebo zákaz innosti? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stru n  uve te podrobnosti. 
 

 
4. Údaje o rozhodnutí a o zahájení ob anského soudního ízení nebo rozhod ího ízení 
 

4.1. Uve te, zda ve v ci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí    
       v ob anském soudním ízení nebo v rozhod ím ízení, pokud se týká Vašeho  
       p sobení na finan ním trhu, nebo m že závažn  ohrozit Vaši finan ní situaci, nebo  
       takové ízení probíhá a dosud nebylo pravomocn  skon eno. 

 ANO 
 NE   

Pokud ANO, stru n  uve te podrobnosti. 
 

4.2. Bylo ve v ci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  
       soud zamítl insolven ní návrh proto, že Váš majetek neposta oval k úhrad  
       náklad  insolven ního ízení nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech 
       prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené 
       vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, uve te podrobnosti. 
 

 
5. Další skute nosti, které mohou ovlivnit d v ryhodnost 
 

5.1. Bylo ve v ci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech 
       vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolven ní návrh proto, že její 
       majetek neposta oval k úhrad  náklad  insolven ního ízení, nebo byl na majetek 
       této právnické osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech, vyhlášen 
       konkurs, zrušen takový konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené    
       vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, uve te obchodní firmu / název této právnické osoby, I  a 
podrobnosti. 
 



 
5.2. Vykonával/a jste innost jako statutární orgán nebo len statutárního nebo 
       dozor ího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávn ná jednat za 
       právnickou osobu na základ  jiné skute nosti po dobu až 3 let p ed vydáním 
       rozhodnutí o úpadku této právnické osoby nebo p ed zamítnutím insolven ního 
       návrhu proto, že její majetek neposta oval k úhrad  náklad  insolven ního ízení 
       nebo po dobu až 3 let p ed prohlášením konkursu na majetek této právnické 
       osoby nebo p ed povolením vyrovnání nebo v dob  3 let p ed zavedením nucené   
       správy právnické osoby? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, uve te obchodní firmu / název této právnické osoby, I  a 
podrobnosti. 
 

5.3. Bylo Vám pozastaveno i od ato povolení k výkonu podnikatelské innosti nebo  
        jiné innosti nebo odmítl soud nebo správní orgán ud lit souhlas s Vaší volbou,  
        jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo  
        ustanovení takový souhlas vyžadovala? 

 ANO  
 NE 

Pokud ANO, stru n  uve te podrobnosti. 
 

 
6. Informace o d v ryhodnosti osoby z hlediska p sobení v profesních komorách 
 

6.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vylou en/a z profesního sdružení, komory nebo  
       asociace, v etn  zahrani ních? 

 ANO  
 NE 

Pokud ANO, stru n  uve te podrobnosti. 
 

6.2. Vykonával/a jste innost v posledních 10 letech jako statutární orgán, len 
       statutárního orgánu nebo dozor ího orgánu právnické osoby nebo jako osoba 
       oprávn ná jednat za právnickou osobu na základ  jiné skute nosti v dob , kdy tato 
       právnická osoba byla vylou ena z profesního sdružení, komory nebo asociace, 
       v etn  zahrani ních? 

 ANO  
 NE 

Pokud ANO, stru n  uve te podrobnosti. 
 

 
7. Uve te informace o dalších skute nostech, které mohou mít vliv na d v ryhodnost 

Vaší osoby, pop ípad  p edložte listiny. 
 

 



IV. 
PROHLÁŠENÍ 

 
Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích p ílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné. 
 
Jsem si v dom/a, že uvedení nepravdivých údaj  nebo zatajení n jaké skute nosti v souvislosti 
s touto žádostí je správním deliktem ve smyslu § 164 odst. 1 písm. b) nebo § 166 odst. 1 písm. c) 
zákona, za který eská národní banka m že uložit pokutu až do výše 10 000 000 K , a že 
v souvislosti s jeho spácháním mi m že být zakázána innost na finan ním trhu až na dobu 5 let. 
 
 
Tuto žádost podává žadatel    
 

Osoba jednající za žadatele  
Ozna ení funkce  

 
 
Tuto žádost podává zástupce žadatele  
 

Údaj o zástupci  
Jméno(a) a p íjmení /  
obchodní firma nebo název3/  

Rodné íslo1/  Datum narození  
Identifika ní íslo  
Adresa bydlišt  / sídla Obec ást obce Ulice . p. PS  Stát 
 

 
 

 
 
V 

  
 
Dne: 

  
 
Podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
1/ uvede se, bylo-li p id leno 
2/ vyplní se, bylo-li p id leno 
3/ právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná 


