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Příloha č. 1 

Rozvaha (v tis. Kč) 

 

Označ. Položka 2006 2007 2008 
M 

7.9.2009 

  AKTIVA CELKEM 803 590 591 473 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 0 32 0 0 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 32 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 803 558 591 473 

C.I. Zásoby 24 24 24 24 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 4 4 4 4 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 775 530 563 449 

D.I. Časové rozlišení 0 0 0 0 

  PASIVA CELKEM 803 590 591 473 

A. Vlastní kapitál 148 187 327 288 

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 



 

 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 48 48 54 61 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 90 88 0 109 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -90 -49 173 18 

B. Cizí zdroje 655 403 264 185 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 355 363 264 185 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 300 40 0 0 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 0 

 

Zdroj: interní materiály podniku 

 



 

 

Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

 

Položka 2006 2007 2008 
M 

7.9.2009 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 

Výkony 2295 2243 2400 1120 

Výkonová spotřeba 376 254 359 167 

Přidaná hodnota 1919 1989 2041 953 

Osobní náklady 1863 1805 1862 934 

Daně a poplatky 4 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku 

0 0 0 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

0 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 3 1 0 2 

Ostatní provozní náklady 59 197 0 0 

Provozní výsledek hospodaření -4 -12 179 21 



 

 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 

Výnosové úroky 0 0 0 0 

Nákladové úroky 28 22 0 0 

Ostatní finanční výnosy 3 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 42 0 6 3 

Finanční výsledek hospodaření -67 -22 -6 -3 

Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná 19 15 0 0 

Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -90 -49 173 18 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 

Daň z příjmu za mimořádnou činnost - splatná 0 0 0 0 

Daň z příjmu za mimořádnou činnost - odložená 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období -90 -49 173 18 

Výsledek hospodaření před zdaněním -71 -49 173 18 

 

Zdroj: interní materiály podniku 

 

 



Příloha č. 3 

 

Složky indexu důvěryhodnosti 

 

X1 1,226 1,464 2,239 

X2 -3,214 -2,227 0 

X3 -0,112 -0,083 0,293 

X4 2,862 3,803 4,061 

X5 1,226 1,385 2,239 

IN05 0,297 0,695 2,507 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 



Příloha č. 4 

 

Inzerát na skladovací prostory 

 

 

Zdroj: http://nemovitosti-reality.hyperinzerce.cz 

Nabízím k pronájmu nebytové prostory o rozloze 
cca 50 m2, na okraji ČB (Stará Pohůrka), dostupnost 
MHD (linky 13,10,19), samostatný vchod z ulice, 
cena dohodou.  
 
Cena: 3 000 Kč 



Příloha č. 5 

 

Žádost o potvrzení projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce  

 

Hlavičkový papír likvidátora 
      
  

       
 
       Název a adresa příslušného archivu 
 
 

 
Váš dopis/ze dne  Naše č.j.  Vyřizuje   Dne 
 
 
 Věc:  Žádost o potvrzení projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce  
 
 
 
 Na základě ustanovení § 75a, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, obracím se na Vás jako likvidátor společnosti ....................................................................... 
.........................se sídlem............................................ IČ:............................. ve věci projednání zabezpečení  
dokumentů uváděné společnosti. 
V souvislosti se zabezpečením dokumentů uváděného původce Vám sděluji následující: 
 

1) dokumenty skartačního znaku „A“ (archiválie) byly na základě Záznamu o předání archiválií 
k trvalému uložení v archivu ze dne ...................... čj.:....................................... 
předány......................................... název archivu ................................................................................ 

 
2) dokumenty skartačního znaku „S“ s uplynulými skartačními lhůtami byly vyskartovány na základě 

Protokolu o skartačním řízení (Protokolu o výběru archiválií mimo skartační řízení) vydaného 
........................................................................................ dne.......................................................... 

 č.j.: .............................................................. 
   
3) dokumenty skartačního znaku „S“ s neuplynulými skartačními lhůtami byly předány: 
 komerční spisovně ......................název, adresa, IČ komerční spisovny .................. na základě 

smlouvy o uložení dokumentů ze dne .............., čj.:........................................... uzavřené mezi 
likvidátorem výše uváděného subjektu a touto společností. 

 (varianta: uloženy u vlastníka, jednatele, pověřené osoby, likvidátora likvidované společnosti 
................................... jméno, příjmení, adresa .......................................................... na základě 
místopřísežného prohlášení, kterým se zavazuje pečovat o svěřené dokumenty dle zákona č. 
499/2004 Sb. do doby uplynutí skartačních lhůt a jehož nedílnou součástí bude seznam uložených 
dokumentů. Dále bude prohlášení obsahovat zmínku o povinnosti ohlášení nastalých změn u této 
osoby - jména a příjmení, bydliště, místa uložení svěřených dokumentů - místně příslušnému 
archivu). 

 
Tato žádost o potvrzení projednání zabezpečení dokumentů se předkládá v souvislosti s připravovaným 
podáním návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 
 
 
    
 
      Razítko  a podpis  ............................................................... 
                                 Jméno a příjmení likvidátora 
         Název společnosti v likvidaci 

Zdroj: Státní archív 



Příloha č. 6 

 

Žádost o potvrzení projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce (v případě 

nedohledaných dokumentů) 

 

Hlavičkový papír likvidátora     
       
       Název a adresa příslušného archivu 
 

 
Váš dopis/ze dne  Naše č.j.  Vyřizuje   Dne 
 
 Věc:  Žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce  
 
 Na základě ustanovení § 75a, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, obracím se na Vás jako likvidátor společnosti ....................................................................................... 
.........................se sídlem............................................ IČ:............................. ve věci projednání zabezpečení  
dokumentů uváděné společnosti. V této souvislosti Vám sděluji následující informace: 
 
- uváděná společnost vstoupila do likvidace dnem ............................., a to na základě usnesení Krajského 

soudu v Českých Budějovicích č.j.:................................................ze dne............................  
 
- prohlašuji, že po svém nástupu do společnosti.................................................................... jsem coby 

likvidátor učinil veškeré příslušné kroky k zajištění dokumentů vztahujících se k její činnosti. Přes 
vynaložené úsilí jsem však žádné dokumenty nenalezl a nepodařilo se mi ani zjistit, jak s nimi bylo 
naloženo. 

(Pozn.: V případech, kdy se podařilo zjistit, co se s dokumenty stalo, je třeba zjištěné skutečnosti popsat; uvést je 
nutno i další postup likvidátora – např. podání trestního oznámení. Podle ustanovení § 11 odst. 2) zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů 
má původce v případě svého vstupu do likvidace nebo při prohlášení konkurzu na původce povinnost neprodleně 
požádat o výběr archiválií za podmínek stanovených tímto zákonem.) 
  
- jedinými dochovanými dokumenty jsou dokumenty vztahující se k průběhu likvidace společnosti  

Konkrétně se jedná o: 
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
3. ............................................................... 

 (Např. – usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zrušení čj.:..., Objednávka na zveřejnění výzvy 
likvidátora v Obchodním věstníku k přihlášení svých pohledávek, Faktury za publikaci výzvy v Obchodním 
věstníku, Souhlas finančního úřadu s ukončením činnosti daňového subjektu, Daňové přiznání při vstupu a 
ukončení podnikání, Výpis s katastru nemovitostí, Návrhy na výmaz z obchodního rejstříku apod.) 
 
 Všechny výše uvedené doklady tvoří přílohu „Závěrečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace 
s vyúčtováním nákladů na likvidaci“, kterou likvidátor předkládá soudu. Dokumenty vztahující se k likvidaci 
společnosti zůstanou nadále uloženy u likvidátora (varianta: Dokumenty vztahující se k likvidaci společnosti 
budou uloženy u  (např. jméno a adresa právního nástupce, majitele, jednatele, pověřené osoby nebo název, 
sídlo a IČ komerční spisovny). 
 
 Vámi vydané potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů společnosti 
................................................................................... se sídlem .............................................. IČ........................., o 
které Vás tímto žádám, bude přiloženo k návrhu na výmaz uváděné společnosti z obchodního rejstříku.    

 
 
 
      Razítko  a podpis  ............................................................... 
                                 Jméno a příjmení likvidátora  
         Název společnosti v likvidaci 

Zdroj: Státní archív



Příloha č. 7 

 

Dohoda o prominutí a narovnání dluhu 

Dohoda o prominutí a narovnání dluhu 
 

Společnost:             …………..…………..………….. 
se sídlem:       …………..…………..………….. 
IČ:                                …………..…………..………….. 
DIČ:   …………..…………..………….. 
zastoupená:                 …………..…………..………….. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka 
........... 
(dále jen „věřitel") 
 
a 
 
Společnost:             …………..…………..………….. 
se sídlem:       …………..…………..………….. 
IČ:                                …………..…………..………….. 
DIČ:   …………..…………..………….. 
zastoupená:                 …………..…………..………….. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka 
........... 
(dále jen „dlužník") 
 
 

uzavírají dle ust. § 585 a násl. a § 574 občanského zákoníku v platném znění tuto 
dohodu o narovnání a prominutí dluhu :  

 
I. Předmět smlouvy  

Účastníci této dohody shodně konstatují, že věřitel eviduje za dlužníkem svoji pohledávku z titulu 
faktur č. …………………………… v celkové výši ……………………………,- Kč (slovy 
…………………………… korun českých). Dlužník dále prohlašuje, že výše uvedené faktury co do 
obsahu i výše eviduje ve své účetní evidenci jako závazek. Na základě této dohody a vzhledem k 
vysokým předpokládaným nákladům na soudní ošetření předmětné pohledávky bylo s přihlédnutím k 
finanční situaci dlužníka dohodnuto vyrovnání za podmínek uvedených níže. 
 

II. Způsob narovnání 
Smluvní strany vedeni úmyslem dosáhnout spravedlivého vyrovnání, zachovat a podporovat další 
dlouhodobě vzájemně výhodné obchodní vztahy si sjednávají podmínky vyrovnání takto: 

a) dlužník zaplatí věřiteli částku ……………………………,- Kč rovnající se hodnotě ……. % jeho 
pohledávky, uvedené shora v článku I., a to v hotovosti při podpisu této dohody proti 
příjmovému dokladu vystaveného věřitelem. 

b) věřitel tímto výslovně prohlašuje, že částku ……………………………,- Kč rovnající se hodnotě 
……. % jeho pohledávky za dlužníkem a současně …… % dluhu dlužníkovi promíjí. 

 
III. Další prohlášení 

K zániku části závazku dle článku II., bodu b) dochází v okamžiku podpisu této dohody oběma 
účastníky smlouvy za předpokladu, že částka dle článku II, bodu a) byla plně uhrazena.  
Zaplacením částky ……………………………,- Kč dle článku II., bodu a) se považují veškeré vzájemné 
nároky účastníků, vyplývající z pohledávky specifikované v článku I této dohody za vyrovnané a 
prominuté a účastníci prohlašují, že nebudou do budoucna vznášet z tohoto důvodu vůči sobě žádné 
další nároky. 
 
Účastníci prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli na základě pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za 
nápadně nevýhodných podmínek či v tísni a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
Datum a místo:              ......................................................... 
Podpisy:                        .....................................................…..  
 
Zdroj: http://pravnik.iszos.cz



Příloha č. 8 

 

Právní předpisy vztahující se k likvidaci podniku 

 

Speciální právní norma, která by upravovala proces zrušení podniku, stejně tak jako likvidace 

neexistuje. Jsou známá jen obecná ustanovení týkající se např. podmínek pro zrušení podniku 

soudem, ustanovení, která stanoví, kdy je podnik v úpadku apod. Protože likvidace podniku 

znamená ukončení všech vazeb, které v podniku vznikly ať už pracovněprávní nebo daňové 

apod., zasahuje likvidace společnosti do více právních předpisů: 

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora 

(insolvenčního sporu) a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem, 

• vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

• zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 

Poslední zmiňovaný právní předpis nahradil k 1. lednu 2008 zákon č. 328/1991, o konkurzu a 

vyrovnání. Nový právní předpis zásadním způsobem mění právní prostředí a nabízí postup 

řešení úpadku. 

 

Obecná ustanovení pro zrušení podniku nalezneme v §68 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V tomtéž předpisu se §71 - 75 zaobírají likvidací 

podniku. Mandátní smlouvu upravuje část §566 - 576. 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha č. 9 

 

Rozpočet likvidace v Kč (odhad 5 měsíců) 

 

 

PŘÍJMY 

Prodej souboru kancelářských potřeb 7 000 

Prodej souboru 5 šicích strojů a kompresor 61 000 

Zrušení dodavatelské smlouvy a výplata zálohy 3 200 

Prodej výrobků 20 000 

Pokladna, běžný účet 449 000 

VÝNOSY LIKVIDACE CELKEM 540 200 

VÝDAJE 

Mzdové závazky vč. pojištění 56 200 

SP a ZP zaměstnavatele 6400 

Odstupné zaměstnancům vč. daně 232 000 

Návrh na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku 1 000 

Návrh na provedení zápisu na výmaz z rejstříku 3 000 

Ostatní soudní poplatky 3 000 

Oznámení likvidace v Obchodním věstníku 2 400 

Pokuty a penále vůči finančnímu úřadu 3200 

Penále za vypovězení pronájmu 10 000 

Znalecký posudek 3 000 

Náklady na prodej majetku (inzerce, aj.) 1 000 

Skladové prostory (2 500 za měsíc) 12 500 

Archív 6 300 

Administrativa (dopisy, kolky) 5 000 

Energie za měsíc září 3 500 

Ostatní náklady 11 000 

Náklady likvidátora (cestovné, telefony, aj.) 5 000 

Odměna likvidátora 30 000 

NÁKLADY LIKVIDACE CELKEM 394 500 

HRUBÝ VÝNOS LIKVIDACE 145 700 

ZD pro období likvidace -314 300 

DPPO (r. 2009) 20% 0 



 

 

ZÁVAZKY 

Vypořádání ostatních závazků (FÚ, CSSZ) 101 700 

DPPO 0 

Odvod DPH 12 200 

Vypořádání obchodních závazků 25 200 

CIZÍ PASIVA CELKEM 139 100 

LIKVIDA ČNÍ ZŮSTATEK 6 600 

Nabývací cena obchodních podílů 100000 

Základ daně pro srážkovou daň 0 

Srážková daň 15% 0 

LIKVIDA ČNÍ ZŮSTATEK PO ZDANĚNÍ 6 600 

Společník 1, 55% podíl 3630 

Společník 2, 45% podíl 2970 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 

 

  


