
 

 

Jednací číslo: 1 Cm 4/2018-29 
 

 
 

U S N E S E N Í  
 
 

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou 
ve věci  
navrhovatele Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov,  
 se sídlem 750 11 Přerov 2, Bayerova 732/1, 
za účasti 1) TECHSTROJ, s. r. o., “v likvidaci“, IČO 25864777, 
 se sídlem 753 61 Hranice IV – Drahotuše, Drahotuše 189, 
likvidátora 2) Ing. Pavel Navrátil, narozen 23.03.1965, 
 bytem 753 61 Hranice IV - Drahotuše, K Nádraží 271, 
 3) Ing. Martiny Mitinové, IČO 48735850, 
 se sídlem 750 02 Přerov, Škodova 96/11,  
o odvolání likvidátora společnosti a jmenování nového likvidátora, 

 
t a k t o : 

 
I. Ing. Pavel Navrátil, narozen 23.03.1965, Nádražní 271, 753 61 Hranice IV – Drahotuše 

se odvolává z funkce likvidátora obchodní společnosti TECHSTROJ, s. r. o.,  

“v likvidaci“, IČO 25864777, se sídlem Hranice IV – Drahotuše, Drahotuše 189, 753 61 

Hranice IV. 

 

II. Soud jmenuje Ing. Martinu Mitinovou, insolvenční správkyni, se sídlem Přerov, 

Škodova 96/11, likvidátorem společnosti TECHSTROJ, s. r. o., “v likvidaci“,  

IČO 25864777, se sídlem Hranice IV – Drahotuše, Drahotuše 189, 753 61 Hranice IV.  

 

III. Ing. Pavel Navrátil je povinen zaplatit státu – ČR – na účet Krajského soudu v Ostravě 

soudní poplatek 2.000 Kč do 3 dnů od právní moci usnesení. 

 

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 
O d ů v o d n ě n í : 

 
1. V řízení zahájeném 07.03.2018 navrhovatel navrhl odvolání likvidátora v záhlaví specifikované 
obchodní společnosti, Ing. Pavla Navrátila za situace, kdy usnesením Krajského soudu v Ostravě 
– pobočky v Olomouci ze dne 12.07.2010 č. j. 30 Cm 94/2010-5, které nabylo právní moci 
31.07.2010 byla tato společnost zrušena s likvidací a likvidátorem jmenován Ing. Pavel Navrátil, 
takto účastník řízení. Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov eviduje za jmenovanou 
společností pohledávku, která byla předepsána k úhradě tituly, a to výkazem nedoplatků  
č. 48010/210-9013-11.08.2010-893/892 ze dne 11.08.2010 na částku 5.335.846 Kč  
a rozhodnutím o uložení pokuty č. j. 48010/110-9015-13.11.2009-22-POK/NJ ze dne 15.12.2009 
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znějící na částku 1.500 Kč, dlužná částka celkem 5.337.346 Kč. Prvně specifikovaná pohledávka 
byla přihlášena do likvidace přihláškou č. j. 48010/220/9007/20626/10/17-L/SO ze dne 
05.11.2010 a doručena do vlastních rukou likvidátora dne 09.11.2010. Druhá specifikovaná 
pohledávka byla přihlášena do likvidace přihláškou č. j. 48010/220/9007/20626/10/17-L/SO ze 
dne 06.04.2011 a doručena do vlastních rukou likvidátora dne 08.04.2011. Vzhledem k tomu, že 
navrhovateli nebylo známo, že by likvidátor činil za trvání likvidace jakékoliv úkony směřující 
k likvidaci předmětné obchodní společnosti, byl likvidátor požádán dopisem ze dne 30.11.2001  
č. j. 48010/220/9007/20626/10/17-L/SO o zaslání soupisu jmění v souladu s § 74 odst. 2 
obchodního zákoníku ve znění do 31.12.2013 a o sdělení informace, v jakém stádiu se likvidace 
nachází. Likvidátor ačkoliv zásilku převzal dne 05.12.2011 nijak na tuto žádost nereagoval, je 
nadále nečinný i ohledně spolupráce s OSSZ Přerov. Lustrací obchodního rejstříku bylo zjištěno, 
že bez zbytečného odkladu nezveřejnil nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním 
časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své 
pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce, rovněž tak bylo zjištěno z veřejného 
rejstříku, že od roku 2003 nejsou ve Sbírce listin založeny žádné účetní závěrky společnosti. Na 
tomto základě dospěl navrhovatel k závěru, že likvidátor neplní řádně své povinnosti vyplývající 
z funkce likvidátora a činnost likvidátora fakticky neprovádí. Proto navrhuje jmenovaného 
likvidátora odvolat z této funkce v případě specifikované obchodní společnosti a nahradit ho 
jinou osobou. 
 
2. Soudem jmenovaný likvidátor společnosti TECHSTROJ, s. r. o., ,,v likvidaci“, Ing. Pavel 
Navrátil, se písemně vyjádřil tak, že s odvoláním své osoby z funkce jednatele, byť z jiných 
důvodů, souhlasí a považuje za rozumné jmenovat jednatelem osobu jinou. Ve funkci toho moc 
nedokázal, provedl kontrolu soupisu majetku společnosti s výsledkem, že společnost nevlastní 
movitý ani nemovitý majetek, nemá žádné finanční prostředky, bankovní účty jsou zablokovány 
ve prospěch vedených exekucí na majetek společnosti, byly ukončeny pracovní poměry všech 
zaměstnanců, společnost nejeví a nemůže ani vyvíjet žádnou činnost, přerušení činnosti bylo 
nahlíženo Finančnímu úřadu v Hranicích a likvidátor bez prostředků nemůže vyvíjet žádné další 
kroky k likvidaci. Ani v obchodním rejstříku nebylo nic zveřejněno pro nedostatek finančních 
zdrojů u společnosti a podle jeho názoru je třeba likvidaci ukončit v bilanci, jak je, s výmazem 
z veřejného rejstříku, což je bez možnosti uspokojit věřitele a získat nějaké zdroje. Je připraven 
předat veškerou dokumentaci o firmě a likvidace novému likvidátorovi, sám je nezaměstnaný  
a funkce likvidátora, z níž příjem neměl a nemá žádný prospěch, mu blokuje oprávnění přihlásit 
se jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce. 
 
3. Společnost se k návrhu nevyjádřila. 
 
4. Ing. Martina Mitinová, kterou soud do řízení, jakožto osobu zapsanou v seznamu 
insolvenčních správců, přibral usnesením z 31.08.2018, č. j. 1 Cm 4/2018-23, se vyjádřila tak, že 
prozatím nemá žádné další informace, takže neví, co by k věci dodala a akceptuje stanovisko 
navrhovatele.  
 
5. Soud zjistil z přípisu OSSZ v Přerově z 05.11.2010 adresovaného Ing. Pavlu Navrátilovi, 
likvidátoru TECHSTROJ, s. r. o., ,,v likvidaci“, a tomuto doručeného 04.11.2010, že ve věci 
likvidace předmětné společnosti přihlašuje odesílatel pohledávku OSSZ Přerov, ošetřenou 
následujícím exekučním titulem a to výkazem nedoplatků č. j. 48010/210-9013-11.08.2010-
893/892 ze dne 11.08.2010 na částku 5.335.846 Kč. Soud dále zjistil z přípisu OSSZ Přerov ze 
dne 06.04.2010 adresovaného Ing. Pavlu Navrátilovi, likvidátoru  TECHSTROJ, s. r. o.,  
,,v likvidaci“, doručeného mu dne 08.04.2011, že ve věci likvidace společnosti TECHSTROJ,  
s. r. o., ,,v likvidaci“, odesílatel navazuje na přihlášku ze dne 05.11.2010 a přihlašuje dodatečně 
další pohledávku OSSZ Přerov ošetřenou exekučním titulem, a to rozhodnutím o uložení pokuty 
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č. j. 48010/110/9015-13.11.2009-22-POK/NJ ze dne 15.12.2009 na částku 1.500 Kč, takže 
celková výše aktualizované pohledávky činí 5.337.346 Kč. Z výkazu nedoplatků OSSZ Přerov  
č. j. 48010/210-9013-11.08.2010-893/892 ze dne 11.08.2009, že představuje předpis dlužné 
částky podle stavu adresátova účtu ke dni 31.12.2008, kdy pohledávka činila 4.909.450 Kč, výše 
pohledávek od 01.01.2009 do 31.05.2009 188.154 Kč, penále pro neplacení pojistného od 
01.01.2009 do 31.05.2009 včetně 238.242 Kč s tím, že ke dni 31.05.2009 mělo být zaplaceno 
5.335.846 Kč, zaplaceno bylo 0 Kč, takže k úhradě zbývá dlužná částka 5.335.846 Kč. Vzhledem 
k tomu, že adresát nebyl zastižen, je obálka s písemností připravena k vyzvednutí dnem 
30.05.2010 a vrácena byla dne 30.08.2010 z důvodu, že nebyla vyzvednuta do 15 dnů od uložení.  
 
6. Podle rozhodnutí o uložení pokuty ze dne 15.12.2009 č. j. 48010/110-9015-13.11.2009-22-
POK/NJ vydaného OSSZ v Přerově a adresovaného TECHSTROJ, s. r. o., ,,v likvidaci“, 
Drahotuše 189, Hranice, že OSSZ v Přerově příslušná k rozhodování podle § 6 odst. 4 písm.  
a) bodu 10 zákona č. 582/91 Sb. rozhodla tak, že ve smyslu § 22 odst. 1 tohoto zákona se 
zaměstnavateli TECHSTROJ, s. r. o., ,,v likvidaci“, Drahotuše 189, Hranice, IČO 25864777 
ukládá pokuta za nesplnění povinností vyplývajících z § 10 zákona č. 589/92 Sb. v platném znění 
ve výši 1.500 Kč, kterou je povinen uhradit do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.12.2009 a je vykonatelné dnem 16.01.2010.  
 
7. Z žádosti o zaslání soupisu jmění a o sdělení stavu likvidace - TECHSTROJ, s. r. o.,  
,,v likvidaci“, datované dnem 30.11.2011 adresované Ing. Pavlu Navrátilovi, likvidátoru 
TECHSTROJ, s. r. o., ,,v likvidaci“, že OSSZ v Přerově jako likvidátora společnosti 
TECHSTROJ, s. r. o., ,,v likvidaci“, podle § 74 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní 
zákoník) žádá adresáta o zaslání soupisu jmění a o sdělení informace, v jakém stádiu se likvidace 
předmětné obchodní společnosti nachází. Žádost byla adresátu doručena prostřednictvím pošty 
dne 05.12.2011.  
 
8. Ze spisu Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci sp. zn. 30 Cm 94/2010 o zrušení 
společnosti s likvidací a jmenování likvidátora v případě obchodní firmy TECHSTROJ, s. r. o.,  
,,v likvidaci“,  IČO 25864777 se sídlem Hranice IV – Drahotuše, Drahotuše 189, že usnesením ze 
dne 12.07.2010 č. j. 30 Cm 94/2010-5, které nabylo právní moci 31.07.2010 bylo rozhodnuto tak, 
že společnost TECHSTROJ, s. r. o., ,,v likvidaci“, se sídlem 753 61 Hranice IV – Drahotuše, 
Drahotuše 189, IČO 25864777, se zrušuje s likvidací, soud jmenuje Ing. Pavla Navrátila, narozen 
23.03.1965, bytem 753 61 Drahotuše, Nádražní 271, likvidátorem společnosti TECHSTROJ,  
s. r. o., ,,v likvidaci“, IČO 25864777. Ve zbývající části soud rozhodl o poplatkové povinnosti  
a o nákladech řízení. 
 
9. Podle § 187 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) účelem likvidace je 
vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům  
a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem) 
podle zákona. 
 
10. Podle § 191 odst. 2, 3 a 4 občanského zákoníku na návrh osoby, která na tom osvědčí právní 
zájem, soud odvolá likvidátora, který řádně neplní své povinnosti a jmenuje nového likvidátora. 
Nebyl-li podán jiný návrh či nelze-li návrhu vyhovět, může soud při postupu podle odst. 1 nebo 2 
likvidátorem jmenovat i bez jeho souhlasu člena statutárního orgánu. Takový likvidátor nemůže 
ze své funkce odstoupit. Může však navrhnout soudu, aby ho z funkce zproštil, prokáže-li, že na 
něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával. Nelze-li likvidátora jmenovat ani podle 
odstavce 3, jmenuje ho soud z osob zapsaných do seznamu insolvenčních správců.  
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11. Podle § 194 občanského zákoníku jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do 
funkce jmenoval.  
 
12. Podle § 3028 odst. 1 občanského zákoníku tímto zákonem se řídí práva a povinnost vzniklé 
od nabytí jeho účinnosti. 
 
13. Podle § 3029 odst. 1 občanského zákoníku dovolávají-li se právní předpisy ustanovením, která 
se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona. 
 
14. Podle § 73 zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) likvidátor oznámí vstup společnosti do 
likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit 
nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení 
společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší 
než 3 měsíce. 
 
15. Podle § 74 odst. 2 obchodního zákoníku likvidátor je povinen zaslat soupis jmění každému 
společníku a věřiteli společnosti, kteří o to požádají.  
 
16. Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že návrh navrhovatele na odvolání 
likvidátora společnosti a jmenování likvidátora nového je návrhem důvodným. Navrhovatel 
především osvědčil svoji aktivní věcnou legitimaci, když jakožto věřitel společnosti má právní 
zájem na odvolání likvidátora podle § 191 odst. 2 občanského zákoníku, a také na řádném 
průběhu likvidace. Následně se soud zabýval důvody pro odvolání likvidátora, tedy zda-li dochází 
ze strany likvidátor k porušování povinností při likvidaci společnosti, když tuto skutečnost má 
soud z provedeného dokazování za prokázanou. Likvidátor společnosti Ing. Pavel Navrátil řádně 
nevykonával a nevykonává svoji funkci likvidátora, zejména porušuje základní povinnosti 
likvidátora, a to řádně vést likvidaci. V průběhu likvidace neučinil likvidátor žádné relevantní 
kroky směřující k řádnému provedení likvidace a je nečinný v otázkách přihlášek do likvidace  
a uvědomování věřitelů o vstupu společnosti do likvidace. Rovněž, jak v návrhu navrhovatel 
tvrdil, porušil likvidátor povinnost za společnost zakládat do Sbírky listin potřebné dokumenty, 
například účetní závěrky (tuto skutečnost lze zjistit nahlédnutím do veřejného rejstříku ohledně 
Sbírky listin) nesestavil také zahajovací rozvahu a soupis jmění. Opačná skutková tvrzení 
likvidátorem v průběhu řízení tvrzena nebyla, likvidátor na výzvy soudu stran realizovaných 
kroků v průběhu likvidace společnosti konkrétním způsobem nereagoval. Pokud tedy likvidátor 
Ing. Pavel Navrátil závažným způsobem opakovaně porušil a porušuje své povinnosti vyplývající 
z § 198 občanského zákoníku, neboť komunikace s věřiteli, státními orgány a případně s dalšími 
osobami včetně plnění zákonných povinností je základním předpokladem řádného provedení 
likvidace společnosti (k tomu viz rozhodnutí NSČR z 31.05.2011 sp. zn. 29 Cdo 1081/2011). 
Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem soud návrhu navrhovatele vyhověl a jak plyne 
z výroku I. likvidátora, který byl dříve soudem ustanoven do této funkce, Ing. Pavla Navrátila 
odvolal, přičemž sama osoby tato skutečnost jej nezbavuje odpovědnosti za dosavadní průběh 
likvidace. Výrokem II. soud jmenoval nového likvidátora společnosti z řad osob uvedených 
v seznamu insolvenčních správců, který likvidaci společnosti řádně provedl, neboť nelze 
jmenovat řádnou jinou osobu jednatele či společníka ve smyslu § 191 občanského zákoníku  
a nového likvidátora soud také v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních 
řízeních soudních již dříve do řízení přibral, neboť od okamžiku jeho jmenování se řízení dotýká 
i jeho práv a povinností. 
 
17. Vzhledem k tomu, že navrhovatel jako organizační složka České republiky je ze zákona 
osvobozen od soudních poplatků (§ 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/91 Sb. o soudních 
poplatcích) přešla poplatková povinnost v souladu s § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích na 
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procesně neúspěšného účastníka, jímž je dosavadní likvidátor společnosti, který svoji nečinností 
při likvidaci společnosti procesně zavinil zahájení předmětného soudního řízení. Likvidátor je tak 
povinen zaplatit státu, ČR, podle položky č. 4 odst. 1 písm. c) bod 5 Sazebníku soudních 
poplatků v rozhodném znění soudní poplatek ve výši 2.000 Kč (výrok III. usnesení). Lhůta ke 
splnění této platební povinnosti byla určena podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích do 3 
dnů od právní moci usnesení, a to na účet místně a věcně příslušného soudu, tj. Krajského soudu 
v Ostravě.  
 
18. O nákladech řízení bylo rozhodnuto výrokem IV., a to s odkazem na § 23 zákona  
č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních negativně, když soud neshledal podmínky pro 
postup podle věty druhé citované zákonné normy za situace, kdy navrhovateli, jako straně 
v řízení úspěšné, podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly. Nově ustanovená likvidátorka 
obchodní společnosti se potom výslovně náhrady práva nákladů řízení vzdala.     
 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu 
v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci,  písemně trojmo. 
 
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný 
podat návrh na exekuci nebo na soudní výkon rozhodnutí. 
 
Olomouc 04.10.2018 
 
 
JUDr. Dana Dorazilová, v. r. 
samosoudkyně 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí ze dne 4. října 2018, č.j. 1Cm 4/2018-29 nabylo právní moci dne 
28. listopadu 2018 a vykonatelnosti dne 2. prosince 2018. Připojení doložky  provedla  
Bc. Veronika Paličková dne 2. ledna 2019. 
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