
 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE LIKVIDÁTORA 
 

 

 

Mezi 

 

ŠROUBÁRNA a.s. 

se sídlem Pekařova 408, Turnov, Daliměřice, PSČ: 511 01 

IČ: 465 04 613 

společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 611 

jakožto Společností 

 

 

a 

 

KOPPA ISM, s.r.o. 

se sídlem Mozartova 679/21, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 

IČ: 14358506 

společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48565 

jakožto Likvidátorem 
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Tato SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE LIKVIDÁTORA byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce 

a roku 

mezi: 

(1) společností ŠROUBÁRNA a.s., se sídlem Pekařova 408, Turnov, Daliměřice, PSČ: 511 01, IČ: 

465 04 613, společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 611 (dále též jen „Společnost“); a 

(2) společností KOPPA ISM, s.r.o., se sídlem Mozartova 679/21, Liberec I-Staré Město, 460 01 

Liberec, IČ: 14358506, společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 48565 (dále též jen „Likvidátor“) 

(Společnost a Likvidátor dále společně též jako „Smluvní strany“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Likvidátor souhlasí se svým jmenováním do funkce Likvidátora Společnosti a dle informací, 

které poskytl Společnosti, splňuje podmínky a předpoklady stanovené právním řádem pro 

výkon funkce Likvidátora akciové společnosti; 

(B) Společnost a Likvidátor mají zájem smluvně upravit svá vzájemná práva a povinnosti 

související s výkonem funkce Likvidátora Společnosti. 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností souvisejících 

s výkonem funkce Likvidátora Společnosti. 

2. POVINNOSTI LIKVIDÁTORA 

2.1. Likvidátor se zavazuje, že bude jako Likvidátor Společnosti vykonávat svoji činnost 

v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména §§ 187 a násl. občanského 

zákoníku, zejména, že: 

2.1.1.  činnost likvidátora bude sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace; 

2.1.2.  oznámí vstup Společnosti do likvidace všem známým věřitelům; 

2.1.3.  zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s 

dvoutýdenním odstupem oznámení o vstup Společnosti do likvidace společně s 

výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší 

než tři měsíce od druhého zveřejnění; 

2.1.4.  sestaví ke dni vstupu Společnosti do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění 

Společnosti; 

2.1.5.  vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace; 

2.1.6.  sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace. 

2.2. Likvidátor se zavazuje plnit povinnosti a úkoly vyplývající z funkce Likvidátora. 

2.3. Likvidátor se zavazuje vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 
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třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. V tomto ohledu se Likvidátor 

zavazuje zachovávat mlčenlivost zejména ohledně veškerých obchodních, finančních, 

provozních, organizačních a dalších skutečností týkajících se Společnosti a jejích klientů 

a obchodních partnerů. Tím nejsou dotčeny informační povinnosti Likvidátora, které mu 

plynou z obecně závazných předpisů. 

2.4. Povinnost mlčenlivosti Likvidátora trvá i po ukončení výkonu funkce Likvidátora po 

dobu, po kterou by její porušení mohlo Společnosti přivodit újmu, nejméně však po dobu 

pěti (5) let od ukončení funkce Likvidátora, nebude-li Likvidátor Společností povinnosti 

mlčenlivosti písemně zproštěn. 

3. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI 

3.1. Společnost se zavazuje zaplatit řádně a včas Likvidátorovi odměnu za výkon funkce 

Likvidátora a hotové výdaje v souladu s touto smlouvou. 

4. ODMĚNA 

4.1. Společnost se zavazuje uhradit Likvidátorovi za výkon funkce Likvidátora Společnosti 

odměnu ve výši stanovenou obecně závazným předpisem tj. vyhláškou č. 479/2000 Sb. 

5. HOTOVÉ VÝDAJE  

5.1. Likvidátorovi náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s 

prováděním likvidace, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, 

telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a 

fotokopie. Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem.  

5.2. Kromě odměny a náhrady hotových výdajů nemá likvidátor nárok na jiná plnění od 

Společnosti (služební vůz, poskytnutí mobilního telefonu, výpočetní techniky atp.). 

6. SDĚLENÍ 

6.1. Likvidátor není za žádných okolností oprávněn činit žádná nepravdivá nebo klamavá 

tvrzení do médií nebo vůči obchodním partnerům týkající se Společnosti, jinak odpovídá 

za způsobenou škodu. 

7. OZNÁMENÍ 

7.1. Jakákoliv písemná sdělení, oznámení, instrukce či jiné dokumenty související 

s ujednáním Smluvních stran dle této smlouvy budou doručovány na následující adresy: 

a) Pekařova 408, Turnov, Daliměřice, 511 01, e-mail: reditel@sroubtu.cz nebo datovou 

schránkou v případě Společnosti; 

b) Mozartova 679/21, Liberec I-Staré Město, 460 01, Liberec, e-mail: info@koppa.cz 

nebo datovou schránkou v případě Likvidátora. 

7.2. Jakékoliv dokumenty doručované na základě této smlouvy mohou být doručovány 

osobně nebo kurýrem nebo zaslány e-mailem Smluvní straně, jíž mají být doručeny, na 

adresu uvedenou v Článku 7.1 výše, případně na takovou jinou adresu, kterou Smluvní 

strana oznámila druhé Smluvní straně v dostatečném předstihu. 

7.3. Jakákoliv sdělení, oznámení, instrukce či jiné dokumenty budou považovány za učiněné: 

a) v případě oznámení doručovaného osobně nebo kurýrem v okamžiku doručení; 

nebo 
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b) v případě zaslání e-mailem v okamžiku, kdy zasílatel obdrží potvrzení přečtení e-

mailu. 

8. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

8.1. Tato smlouva a její výklad se řídí českým právem. 

8.2. Všechny spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo se smlouvou 

související, které se Smluvním stranám nepodaří vyřešit smírně, budou s konečnou 

platností rozhodnuty příslušnými soudy České republiky. 

9. ÚČINNOST SMLOUVY 

9.1. Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou. 

9.2. Tato smlouva nabude účinnosti poté, co valná hromada schválí tuto smlouvu o výkonu 

funkce Likvidátora. 

9.3. K ukončení výkonu funkce Likvidátora může dojít pouze v souladu s platnými a účinnými 

předpisy České republiky. 

9.4. Ukončením výkonu funkce Likvidátora zaniká i tato smlouva, vyjma ustanovení, z jejichž 

smyslu je zřejmé, že mají přetrvat i po zániku této smlouvy. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky řádně podepsanými 

oběma Smluvními stranami a schválenými valnou hromadou Společnosti. 

10.2. Pokud některé ustanovení této smlouvy bude nebo se stane v jakémkoli ohledu 

neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena platnost 

a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, ani platnost a vymahatelnost tohoto 

ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. Smluvní strany se zavazují jednat v dobré víře 

o nahrazení neplatného nebo nevymahatelného ustanovení, a to takovým ustanovením, 

které by se prvně jmenovanému účelem a smyslem nejvíce podobalo. 

10.3. Přijme-li Smluvní strana tuto smlouvu s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně 

nemění podmínky smlouvy, nejedná se o přijetí smlouvy a považuje se za novou nabídku 

k uzavření smlouvy, která musí být schválena oběma Smluvními stranami. 

10.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží jeden 

(1) originál. 

10.5. Tato smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje 

veškeré předchozí smlouvy a ujednání týkající se stejného předmětu uzavřené mezi 

Smluvními stranami. 

10.6. Smluvní strany tímto výslovně a bez výhrad prohlašují, že se s obsahem této smlouvy 

seznámily, obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují níže své 

podpisy. 
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V Turnově dne ______________  

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

ŠROUBÁRNA a.s. KOPPA ISM, s.r.o. 

  

  

 

Tato smlouva byla schválena valnou hromadou Společnosti dne ______________   

 


