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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE LIKVIDÁTORA 
KIC Odpady, a.s., v likvidaci 

 
Smluvní strany 

KIC Odpady, a.s., v likvidaci 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 18, 
zastoupena likvidátorem Ing. Josefem Tuhým, 

identifikační číslo osoby 28564111, 
daňové identifikační číslo CZ28564111, 

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4086, 

bankovní spojení Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-3146230267/0100, 

(dále též jen „společnost“), 

a 

……………………………… 

místem trvalého pobytu  
datum narození  

bankovní spojení  

pojištěn u zdravotní pojišťovny  

(dále též jen „likvidátor“), 

uzavírají po vzájemném projednání a ve smyslu § 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona 

č. 458/2016 Sb., (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), tuto smlouvu o výkonu funkce 

likvidátora společnosti (dále též jen „smlouva“): 

 

 
Čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje o nich uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu 

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů 

písemně oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Při změně těchto údajů 
o smluvních stranách není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se řídí českým právním řádem a zejména 
pak, neupravuje-li tato smlouva vztah smluvních stran odlišně, ustanoveními zákona o obchodních 

korporacích a ustanoveními o příkazu dle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Likvidátor byl do funkce likvidátora společnosti zvolen valnou hromadou společnosti dne 

29. 6. 2017 s účinností ode dne 1. 7. 2017. 

2. V zájmu zajištění podrobnější úpravy vztahů mezi společností a likvidátorem při zařizování 

záležitostí společnosti je uzavírána tato smlouva, která upravuje rozsah a způsob výkonu 

předmětné funkce a způsob odměňování likvidátora. 

3. Likvidátor se zavazuje, že bude zejména v souladu s § 187 až 209 občanského zákoníku a § 94, 

549 až 551 zákona o obchodních korporacích vykonávat funkci likvidátora tak, aby jeho činnost 

sledovala účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace společnosti, a aby přitom vykonával 

působnost statutárního orgánu společnosti, přičemž za řádný výkon funkce likvidátor odpovídá 

stejně jako člen statutárního orgánu. 
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4. Společnost se zavazuje zaplatit likvidátorovi za výkon jeho funkce odměnu, pokud ze zákona 

nebo z rozhodnutí příslušného orgánu společnosti nevyplývá, že mu tato odměna nenáleží, 

a uhradit náklady spojené s vykonáváním jeho činnosti, to vše za podmínek dále specifikovaných 

v této smlouvě. 

 

 

Čl. III. 

Další povinnosti smluvních stran 

1. Povinností likvidátora je vykonávat tuto funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby 

společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu. 

2. Likvidátor je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 

prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 

3. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat likvidátorovi takovou součinnost, aby 

mohl svou funkci vykonávat v souladu se zákonem, stanovami společnosti a touto smlouvou. 

4. Společnost se zavazuje, že poskytne likvidátorovi veškeré informace a podklady potřebné 

pro řádný výkon jeho funkce. 

 

 

Čl. IV. 

Odměny likvidátora a úhrada nákladů 

1. Dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 29. 6. 2017 likvidátorovi společnosti za výkon 

funkce přísluší odměna ve výši 10.000,-- Kč měsíčně ode dne 1. 7. 2017, nejdéle do dne 

28. 2. 2018. Tato odměna může být rozhodnutím valné hromady společnosti změněna, o čemž 

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Odměna je splatná vždy do 16. dne následujícího 

měsíce, a to na bankovní spojení likvidátora uvedené v záhlaví této smlouvy, respektive uvedené 

v oznámení likvidátora dle čl. I. odst. 1 věty druhé této smlouvy. 

2. Likvidátorovi náleží úhrada prokazatelných a účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti 

s výkonem jeho funkce likvidátora společnosti, zejména souvisejících s užíváním osobního 

motorového vozidla, stravné, nocležné a další výdaje, které likvidátorovi prokazatelně vzniknou 

v souvislosti s výkonem jeho funkce, například při služební cestě. Účelně vynaložené náklady 

budou likvidátorovi vyplaceny v souladu s právními předpisy. Likvidátor je povinen náklady 

vyúčtovat a předložit příslušné doklady vztahující se k vyúčtování. 

 

 

Čl. V. 

Zánik smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká ukončením funkce likvidátora společnosti. 

2. Po zániku smlouvy nesmí likvidátor pokračovat ve své činnosti, je však povinen upozornit 

na opatření, které je nezbytné učinit, aby se zabránilo vzniku škod, a zároveň je povinen 

bez zbytečného odkladu protokolárně předat pověřenému zástupci společnosti veškeré doklady. 

 

 

Čl. VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 
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2. Změny nebo doplnění této smlouvy budou smluvní strany činit pouze formou písemných, 

vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatky této smlouvy výslovně označeny; 

výjimkou je ustanovení v čl. IV. odst. 1 věty druhé této smlouvy. 

3. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

souhlasí s jejím obsahem. 

 
 

V Ostravě dne 1. 7. 2017  V Ostravě dne 1. 7. 2017 

  

KIC Odpady, a.s., v likvidaci 
 

 

 


