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obchodní společnosti 

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF,a.s./ 

v likvidaci, IČ: 10000500 

S formálním sídlem zapsaným v obchodním rejstříku: Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 14100, 

se skutečným sídlem: Brno - Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 60200, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1254 

(dále také jen „fond“ nebo „CIF, a.s. v likvidaci“) 

sestavená ke dni 9. 9. 2016 
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1. UDÁLOSTI PŘEDCHÁZEJÍCÍ VSTUPU DO LIKVIDACE 

 

Historie fondu 

Fond byl založen zakladatelskou listinou ze dne 30. 12. 1991. Zřízení fondu bylo povoleno 

rozhodnutím Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci dne 19. 12. 1991 

pod č.j. 20/114/91 MSNMP ČR.  

Předmětem činnosti fondu bylo kolektivní investování. Fond byl založen za účelem 

zhodnocování majetku a zvyšování výnosů z tohoto majetku investováním do cenných papírů, 

nemovitého či movitého majetku, termínovaných a dalších vkladů. Fond se zúčastnil 1. a 2. 

vlny kupónové privatizace. 

Komise pro cenné papíry
1
 svým rozhodnutím ze dne 4.2.2002, č.j. 41/E/18/2001/4, podle § 30 

odst. 6 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, odňala společnosti 

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., povolení ke vzniku investičního fondu. Rozhodnutí bylo 

doručeno fondu dne 11. 2. 2002. Dne 11. 2. 2002 přijalo představenstvo fondu opatření k 

okamžitému zastavení obchodů s cennými papíry, které byly předmětem kolektivního 

investování. Rozhodnutí nenabylo právní moci, neboť fond podal proti rozhodnutí rozklad. 

Rozklad do rozhodnutí Komise pro cenné papíry čj. 41/E18/2001/4 ze dne 4.2.2002 byl 

zamítnut rozhodnutím prezidia Komise pro cenné papíry ze dne 7. 4. 2002, č.j. 

10/EkO/1/2002/1. Proti tomuto rozhodnutí podal fond žalobu a současně požádal o přiznání 

odkladného účinku. Nejvyšší správní soud usnesením č.j. 6A98/2002-34, ze dne 9.10.2003 

přiznal žalobě odkladný účinek. Představenstvo CIF, a. s. proto rozhodlo o znovuzahájení 

obchodování s cennými papíry, a to od 24. 10. 2003. 

 

Trestná činnost manželů Marešových 

Manželé Marešovi dle rozsudku trestního soudu spáchali trestný čin tak, že v časovém 

rozmezí od 29. 3. 1996 do 10. 7. 1996 v Praze vyvedli akcie z majetku investičního fondu 

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., se sídlem Václavské náměstí 43, Praha 1, 

prostřednictvím majetkových účtů JUDr. Jany Oberfalcerové u Střediska pro cenné papíry a 

prostřednictvím převodu za pomoci společnosti Gaudea, s.r.o., se sídlem Praha 8, ulice 1. 

pluku č. 8 - 10 a společnosti Tour 2000 IS, s.r.o., se sídlem Praha 3, Koněvova 141. Oba 

obžalovaní jako jednatelé a jediní akcionáři společnosti Středoevropská burzovní, a.s., se 

sídlem Praha 2, Odborů 3, nejdříve skoupili větší množství akcií CONSUS INVESTIČNÍ 

FOND, a.s., a od konce roku 1995 vyvíjeli různé činnosti směřující k cíli tento fond 

ovládnout. Postupně různými odměnami a přesvědčováním o nezbytnosti ochrany portfolia 

investičního fondu přiměli obžalovaní členy představenstva CONSUS INVESTIČNÍ FOND, 

a.s., k převodu 354.631 kusů akcií třinácti (13) různých akciových společností na soukromý 

účet JUDr. Jany Oberfalcerové vedený na Středisku pro cenné papíry, kde měly být tzv. 

deponovány. Již dne 4. 4. 1996 byly však akcie Žďas, Žďár nad Sázavou, a.s. z tohoto účtu z 

příkazu obžalované ing. Albiny Marešové, prostřednictvím firmy Gaudea, s.r.o., prodány. 
                                                           
1
 Komise pro cenné papíry (zkratka KCP) byl ústřední orgán státní správy, který existoval v České republice od 1. 

dubna 1998 do 31. března 2006. Úkolem Komise pro cenné papíry byl výkon státního dozoru nad kapitálovým 
trhem. 
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Dále dne 11. 4. 1996 obžalovaná zneužila plné moci členů představenstva CONSUS 

INVESTIČNÍ FOND, a.s. ing. Antonína Mesteka a ing. Petra Petříčka, neboť na jejich 

základě dala pokyn společnosti Gaudea. s.r.o., k převodu akcií na účet tohoto obchodníka s 

cennými papíry, a k jejich prodeji z tohoto účtu, přičemž následně dne 12. 4. 1996 došlo k 

prodeji akcií podniku Svoboda grafické závody, a.s. Částku po odečtení provize pro 

společnost Gaudea,s.r.o., ve výši 31132000,- Kč za prodané akcie Žďas Žďár nad Sázavou a 

Svoboda grafické závody, a.,s. nechala obžalovaná převést příkazem ze dne 15. 4. 1996 na 

účet společnosti Fayol, s.r.o., tyto peníze zde byly vyzvednuty v hotovosti tehdejším právním 

zástupcem obžalovaných JUDr. Vernerem a předány obžalovaným proti podpisu na stvrzenky 

společnosti Alma, s.r.o. Dále dne 12. 4. 1996 byly bezúplatně převedeny na firmu 

obžalovaných Středoevropská burzovní, a.s. akcie společnosti Kozak Klatovy, a.s., odkud 

byly rozprodány a peníze do CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. nebyly předány. Zbývající 

akcie, které byly na účtu obchodníka s cennými papíry Gaudea, s.r.o., zablokovány až do dne 

28. 6. 1996 na základě rozhodnutí odboru kapitálového dozoru Ministerstva financí ČR, 

nechali po jejich odblokování obžalovaní dne 9. 7. 1996 (s výjimkou akcií Metal, a.s., které 

přestaly být v mezidobí veřejně obchodovatelné) převést na nově zřízený účet JUDr. Jany 

Oberfalcerové, vedený u Střediska pro cenné papíry, přičemž dne 10. 7. 1996 došlo za využití 

nosiče informací k pokynu převodu akcií z majetkového účtu JUDr. Jany Oberfalcerové na 

společnost Středoevropská burzovní, a.s. prostřednictvím diskety společnosti Tour 2000 IS, 

s.r.o., kterou obžalovaní nechali zakoupit a řídili prostřednictvím nastrčených osob, zejména 

pak prostřednictvím své sekretářky Vlasty Strykové a dalších zaměstnanců (tuto společnost 

nechal z Vlasty Strykové převést na sebe obžalovaný Jan Mareš dne 3. 6. 1996 ). Akcie pak 

obžalovaní jménem Středoevropské burzovní, a.s., dále prodali, peníze použili pro svoji 

potřebu a takto svým jednáním způsobili investičnímu fondu CONSUS INVESTIČNÍ FOND, 

a.s., škodu ve výši nejméně 71.600.000,- Kč. 

Dne 14. 12. 2001 Městský soud v Praze rozsudkem sp.zn. 3 T 14/99 a uznal PhDr. Jana 

Mareše a ing. Albinu Marešovou, vinnými trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4, 

trestního zákona a uložil každému z nich trest odnětí svobody v trvání jedenácti let 

nepodmíněně se zařazením do věznice s ostrahou. Dále jim uložil trest zákazu činnosti 

spočívající v zákazu veškeré činnosti podléhající povolení podle zákona č. 248/1992 Sb. o 

investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů a podle 

zákona č. 591/92 Sb. o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů a dále spočívající v 

zákazu výkonu veškerých funkcí statutárních orgánů v investičních fondech, investičních 

společnostech a ve společnostech zabývajících se obchodováním s cennými papíry a to 

každému z nich na dobu deseti let. Dále uložil obžalovaným povinnost nahradit poškozené 

organizaci CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. škodu ve výši 71.600.000,- Kč. Ve zbytku 

pak poškozenou organizaci soud odkázal s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech 

občansko-právních. 
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2. OBDOBÍ LIKVIDACE 

 

Vstup společnosti do likvidace 

Usnesením mimořádné valné hromady z 30. 12. 2003 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a 

jejím vstupu do likvidace s účinností od 1. 1. 2004. Mimořádná valná hromada rovněž 

schválila návrh osoby likvidátora a předložila jej KCP. KCP jmenovala likvidátorem Mgr. 

Ing. Antonína Továrka rozhodnutím ze dne 7. 5. 2004, č.j. 41/N/11/2004/4, s účinností ke dni 

20. 5. 2004.  

Oznámením v obchodním věstníku likvidátor oznámil všem známým věřitelům vstup CIF, 

a.s. do likvidace a zveřejnil informaci o tom, že fond vstoupil do likvidace s výzvou, aby 

věřitelé CIF, a.s. v likvidaci přihlásili své pohledávky ve lhůtě tří (3) měsíců. Likvidátorovi 

nejsou známy žádné neuspokojené závazky z přihlášených pohledávek. 

 

Zpeněžování majetku a úhrada závazků 

Likvidátor během likvidace postupně zpeněžoval aktiva fondu, zejména akcie a pohledávky.  

a) Akcie 

2004: Likvidátor prodal 14.900 ks akcií společnosti ISPAT Nová Huť za částku ve výši 625,- 

Kč/ks; 9 ks akcií společnosti MEGA za částku ve výši 100kč/ks; 6.500 ks akcií společnosti 

České Radiokomunikace za částku ve výši 440,- Kč/ks. 

2005: Likvidátor prodal 476 ks akcií společnosti Phillip Morris za průměrnou cenu 18.800,- 

Kč; 20.000 ks akcií společnosti ČEZ, a.s. za průměrnou cenu 718,27 Kč/ks; 40.000 ks akcií 

společnosti UNIPETROL, a.s. za průměrnou cenu 245,20 Kč/ks; 5.000 ks akcií ČESKÝ 

TELECOM, a.s. za průměrnou cenu 472 Kč/ks. 

Celkový objem prodaných cenných papírů v roce 2005 tvořil 50 % z objemu akciového 

portfolia společnosti. 

2006: V tomto roce likvidátor nezpeněžil žádné akcie z portfolia fondu.  

2007: Likvidátor prodal 1.600 Ks akcií Komerční banky za celkovou cenu 6.437 tis Kč 

(výnos = rozdíl mezi pořizovací cenou a prodejní činí 4.917 tis Kč). 

2008 – 2013: V těchto letech likvidátor nezpeněžil žádné akcie z portfolia fondu.  

2014: Likvidátor prodal 4.140 ks akcií společnosti Unipetrol za cenu 158,20 Kč/ks; 10.000 ks 

akcií společnosti Unipetrol za cenu 157,93 Kč/ks; 9.150 ks akcií společnosti ČEZ za cenu 

589,84 Kč/ks; 10.500 ks akcií společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. za částku 295,15 

Kč/ks. 

2015: V tomto roce likvidátor nezpeněžil žádné akcie z portfolia fondu. 

2016: V majetku fondu zůstaly veřejně neobchodovatelné akcie. Jednalo se o akcie emitované 

společnostmi, které jsou v konkurzu. Protože je pravděpodobné, že s takovými akciemi by 
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vznikaly náklady namísto výnosů, likvidátor prodal za symbolickou cenu, která pokryla 

náklady na převod. Likvidátor prodal 2000 Ks akcií společnosti IP Exit, a.s. za souhrnnou 

částku 250,- Kč; 649 ks PRAG REAL Vysočany a.s. za souhrnnou částku 250,- Kč. 

 

b) Pohledávky 

Dokončení likvidace dlouhodobě bránilo zejména soukromoprávní soudní řízení proti 

manželům Marešovým o náhradu škody přesahující částku přiznanou trestním 

rozhodnutím. Dále v majetku fondu byly evidovány pravomocně přiznané pohledávky za 

manžely Marešovými, které jsou předmětem exekučního řízení. Podle sdělení soudního 

exekutora Mgr. Kamila Košiny z Exekutorského úřadu Prachatice, povinní Marešovi 

nevlastní žádný (dohledatelný) nemovitý majetek, ani jiný majetek obdobného charakteru. 

Z tohoto důvodu jsou tyto pohledávky prakticky nevymahatelné.  

Likvidátor po poradě s členy orgánů fondu přistoupil k následujícím krokům:  

1)  Likvidátor předložil valné hromadě svolané na den 17. 6. 2015 žádost o udělení pokynu k 

obchodnímu vedení podle ust. § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (dále jen „ZOK“) týkajícího se prodeje všech pohledávek fondu za manžely 

Marešovými. Tento pokyn byl valnou hromadou likvidátorovi udělen.    

2)  Na přelomu července a srpna roku 2015 vyhlásil likvidátor transparentní veřejné 

výběrové řízení na prodej všech pohledávek za manžely Marešovými v celkové hodnotě 

199.089.779,94 Kč (zahrnující pohledávky pravomocně přiznané i tu, o níž zatím probíhá 

civilní soudní řízení). Veřejné výběrové řízení bylo inzerováno v celostátním tištěném 

deníku Hospodářské noviny, v Obchodním věstníku, na webových stránkách fondu, a 

rovněž likvidátor s nabídkou přímo oslovil největší akcionáře fondu, obchodníky s 

cennými papíry, bankovní ústavy a inkasní agentury. Do veřejného výběrového řízení, 

které bylo ukončeno dne 1. 9. 2015, se nikdo nepřihlásil.   

3)  Po domluvě s členy orgánů fondu následně likvidátor zveřejnil na webových stránkách 

fondu inzerát stále nabídky prodeje souboru pohledávek za manžely Marešovými. Jako 

alternativní řešení k prodeji pohledávek byla zvolena možnost výplaty zálohy na 

likvidačním zůstatku (k této otázce požádal likvidátor společnosti Doc. Bohumila Havla, 

Ph. D. o zpracování expertního stanoviska, který potvrdil, že výplata zálohy na výplatu 

podílu na likvidačním zůstatku je možná). Důvodem této alternace byla snaha likvidátora 

uspokojit pohledávky akcionářů za fondem spočívající v majetkovém plnění z 

likvidačního zůstatku.  

4)  Na konci roku 2015 se přihlásila obchodní společnost CRS Credit Service, s.r.o., IČ: 

24288896, se zájmem o koupi pohledávek za manžely Marešovými. Likvidátor 

společnosti dohodl s tímto zájemcem konkrétní podmínky prodeje pohledávek. Konečnou 

podobu smlouvy o postoupení souboru pohledávek likvidátor předložil valné hromadě 

svolané na den 4. 4. 2016 se žádostí o udělení pokynu k jejímu uzavření. Současně 

likvidátor předložil akcionářům fondu alternativní možnost výplaty zálohy na 

likvidačním zůstatku tak, aby sami akcionáři zvolili, zda preferují prodej pohledávek za 
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manžely Marešovými a ukončení likvidace, nebo výplatu zálohy na výplatu podílu na 

likvidačním zůstatku a pokračování ve vymáhání předmětných pohledávek. Akcionáři 

fondu na valné hromadě konané dne 4. 4. 2016 udělili pokyn likvidátorovi k prodeji 

pohledávek za manžely Marešovými společnosti CRS Credit Service, s.r.o. Předmětné 

pohledávky byly tedy z majetku společnosti prodány.  

V evidenci majetku fondu zůstaly akcie emitovány společnosti IP Exit, a.s., IČ: 45316619 

(2000 ks, podoba: zaknihovaná, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč) a společnosti 

PRAG REAL Vysočany a.s., IČ: 45272981 (169 ks, podoba: zaknihovaná, jmenovitá hodnota 

jedné akcie: 100,- Kč). Protože obě výše uvedené společnosti jsou obchodními společnosti 

v konkurzu a lze tedy předpokládat, že v důsledku držení jejich akcií budou vznikat náklady 

namísto výnosu, fond je prodal za souhrnnou cenu 500,- Kč.   

 

Právní spory 

Zásadní právní spory fondu během likvidace: 

1. Žalobce:  PhDr. Jan Mareš; žalovaná: společnost CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. 

/zkráceně CIF,a.s./ v likvidaci.    

Předmět řízení: žaloba o 83,895.000,- Kč s příslušenstvím.   

Popis: soudní spor byl veden u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: 22 Cm 256/2006. 

Žaloba byla založena na základě zcela vykonstruované údajné pohledávky žalobce proti 

fondu. Proti platebnímu rozkazu vydanému ve shora označené věci dne 26. 10. 2006 

Městským soudem v Praze pod. č.j. 61 Ro 3438/2006 – 27 ze dne 11.10.2006  byl podán 

odpor. Městský soud v Praze v září roku 2011 žalobu v celém rozsahu zamítl. Žalobce 

podal proti rozsudku odvolání. Vrchní soud v Praze napadený rozsudek zrušil a vrátil věc k 

dalšímu řízení Městskému soudu v Praze.  Po doplnění dokazování Městský soud v Praze 

rozsudkem  č.j. 22Cm 265/2066-333 ze dne 22. 1. 2013 žalobu zamítl. Žalobce si podal 

proti tomuto rozsudku odvolání. O odvolání Vrchní soud v Praze rozhodl dne 12. 3. 2014 

tak, že rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, čímž byla věc pravomocně ukončena. 

 

2. Žalobce: společnost CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF,a.s./ v likvidaci; 

žalovaní: PhDr. Jan Mareš, Ing. Albina Marešová.  

Předmět řízení: Žaloba na náhradu škody (174.610.850,-Kč s přísl.) způsobené trestnou 

činností žalovaných – vyjma výše náhrady škody přiznané v trestním řízení.  

Popis: Věc je vedena u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 C 170/2007. Emise 

cenných papírů, které byly předmětem trestné činnosti Marešových, byly původně pro 

účely trestního řízení oceněny Ing. Josefem Čermákem na částku 246.210.857,- Kč, včetně 

bývalých akcií METAL a.s. Z tohoto znaleckého posudku vycházel fond při stanovení 

žalované částky. Z procesní opatrnosti byl ustanoven k ocenění těchto akcií soudní znalec 

Ing. Libor Knappek, který předložil soudu posudek v únoru roku 2011, v němž došel 

k ceně 84.636.244,- Kč (bez akcií METAL a.s., protože za ty fond již obdržel z úschovy 

náhradu ve výši 24.657.480 Kč). Při ústním jednání dne 13. 5. 2011 bylo řízení odročeno 

na neurčito s tím, že soud ve smyslu písemných námitek fondu zadal znalci další otázky, 

aby sledovaného cíle bylo v posudku dosaženo. Ing. Libor Knappek v srpnu roku 2012 
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dokončil doplněk posudku, podle něhož celková hodnota portfolia činí 116.079.176,-Kč, 

přičemž v něm mj. opět nezdůvodnil náležitě svoji „odchylku“ od dřívějšího posudku 

znalce Ing. Josefa Čermáka, od něhož se liší o cca 100 mil. Kč  Další ústní jednání 8. 2. 

2013 bylo odročeno z důvodu dalších zpochybnitelných závěrů znalcova posudku. Dne 29. 

5. 2013 byl soudu navržen zjednodušující (a podle možností urychlující) postup a 

předložen mu znalecký posudek č. 128-25/2013 ze dne 6. 5. 2013, který zhotovil znalecký 

ústav APELEN VALUATION s.r.o. Znalecký ústav APELEN VALUATION s.r.o. dospěl 

k přiměřené hodnotě zkoumaného portfolia ve výši 149.253.000,-Kč. S přihlédnutím k 

tomuto posudku Ing. Libor Knappek předložil další doplnění svého posudku, v němž 

dospěl k závěru (citováno): „Závěry Posudku č. 128-25/2013 lze akceptovat za podmínky 

přijetí zásadního předpokladu irelevantnosti tržních cen akcií v portfoliu. Pokud tyto 

nenesou žádnou použitelnou cenovou informaci, je namístě použít ocenění pouze výpočtem 

vnitřní hodnoty akcií.“ V roce 2014 a 2015 nebylo Městským soudem v Praze nařízeno 

soudní jednání, proto z důvodu nedohlednosti vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, 

likvidátor se rozhodl pohledávku, která je předmětem soudního řízení, prodat.    

 

3. Žalobce: společnost CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF,a.s./ v likvidaci; 

žalovaná: společnost GINESTRA, s.r.o., PhDr. Jan Mareš, Ing. Albina Marešová  

Předmět řízení: žaloba o určení neplatnosti kupní smlouvy – nemovitosti ul. Odborů 

Popis: žaloba vedena u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 138/2005, výsledek 

sporu: žaloba fondu byla pravomocně zamítnuta. 

 

4. Akcie společnosti METAL 

Žalobce: společnost CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF,a.s./ v likvidaci, 

žalovaní: GAUDEA, a.s., KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. (dříve METAL Ústí n. 

L., a.s.) 

Předmět řízení: Akcie společnosti METAL byly z portfolia fondu vyvedeny trestnou 

činností manželů Marešových. Výkupní cena byla následně složena do soudní úschovy. 

Fond jakožto skutečný vlastník akcií podal žalobu o nahrazení nesouhlasu s vydáním 

úschovy, která byla vedena u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 23 C 436/2008. 

Výsledek: finanční částka ve výši 24.657.480,- Kč byla ze soudní úschovy vyplacena 

fondu. 

  

Exekuce 

Během likvidace probíhala exekuce na majetek manželů Marešových.  

Oprávněná: společnost CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF,a.s./ 

v likvidaci; povinní: PhDr. Jan Mareš, Ing. Albina Marešová 

Předmět řízení: exekuce náhrady škody ve prospěch oprávněného ve výši 71.600.000 

s příslušenstvím 

Exekuce vedena soudním exekutorem Mgr. Kamilem Košinou z Exekutorského úřadu 

Prachatice pod sp. zn. Ex 2510/03.  
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- V exekuci byly zpeněženy nemovitosti v k.ú. Houstoň, převod nájemného z bytu 

Jánský vršek 4, Praha 1 a bytu na Chobotě 1346, Praha 6, v rozvrhovém řízení získán 

podíl na výsledku dražby nemovitostí ve Štěrboholech, v dražbě byly prodány oba 

byty v Řepích a nemovitosti na Jánském vršku, Praha 1 a jiná majetková práva 

povinných.  
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3. LIKVIDAČNÍ ZŮSTATEK A NÁVRH NA ROZDĚLENÍ LIKVIDAČNÍHO 

ZŮSTATKU 

 

Ke dni zpracování této závěrečné zprávy byla sestavena mimořádná účetní závěrka, která je 

přílohou této zprávy.  

Ke dni této závěrečné zprávy je likvidační zůstatek fondu na základě mimořádné účetní 

závěrky ve výši 112.623.816,70 Kč tvořen:   

- krátkodobým finančním majetkem CIF, a.s. v likvidaci, tj. hotovost a peněžní 

prostředky na bankovních účtech, ve výši 112.448.216,70 Kč 

- peněžní prostředky představující zálohy na daň z příjmu právnické osoby ve výši 

175.600,- Kč, o jejíž vrácení fond už příslušného správce daně zažádal.  

Tato výše likvidačního zůstatku fondu je ponížena o níže rozepsané náklady na dokončení 

likvidace ve výši 2.005.093,- Kč. Konečná výše likvidačního zůstatku navrženého k rozdělení 

mezi akcionáře CIF, a.s. v likvidaci tak činí částku 110.618.723,70 Kč. 

Předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace fondu jsou: 

 

Náklad Konkretizace částka 

Závěrečná valná hromada („ZVH“) Svolání v celostátních novinách 55.000,- Kč 

 Svolání v Obchodním rejstříku 7.000,- Kč 

 Výpis emise emitenta 25.000,- Kč 

Služby notáře  Sepis NZ, přímý výmaz z OR 123.299,- Kč 

Audit mimořádné účetní závěrky  15.000,- Kč 

Archivace Státní oblastní archív Praha zdarma 

 Pronájem – alespoň 35 let 35.000,- Kč 

Příkaz likvidátora ke zrušení emise  zdarma 

 Výpis emise ke dni zrušení 25.000,- Kč 

Odměna likvidátora Superhrubá částka 574.700,- Kč 

 Hotové výdaje likvidátora před ZVH 193.494,- Kč 

 Hotové výdaje likvidátora po ZVH 20.000,- Kč 

Odměny členům dozorčí rady Do 31. 12. 2016 187.600,- Kč 

Náklady na účetnictví Srážková daň, Vyúčtování daně z 

příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti za r. 2016 

80.000,- Kč 

Úřední úschova – soudní poplatek 1/5 akcionářů bude nekontaktní 300.000,- Kč 

Administrativa soudního řízení úřední 

úschovy 

1500 soudních řízení*40min*200,-

Kč/hod 

200.000,- Kč 

Výplata likvidačního zůstatku Poštovní poukázky 219.000,- Kč 

   

CELKEM  2.005.093,- Kč 

 

Fond měl ke dni 14. 6. 2016 podle výpisu emise emitenta pro účely konání valné hromady 

celkem 7.584 akcionářů. K rozpočtu nákladů likvidátor uvádí, že některé položky jsou určeny 
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odhadem, protože nelze v současné době určit jejich přesnou výši. K odhadovaným částkám 

patří: 

i) náklad na výplatu peněz prostřednictvím poštovní poukázky. Likvidátorovi společnosti 

není předem známo, kolik akcionářů sdělí číslo bankovního účtu pro účely 

bezhotovostního převodu podílu na likvidačním zůstatku.  

ii) náklad na složení peněz do soudní úschovy. Likvidátorovi není známo, kolik 

neproplacených poštovních poukázek se fondu vrátí. 

Likvidátor při svém odhadu vychází z pasivity akcionářů během likvidace, která se 

projevovala zejména jejich neúčastí na valných hromadách a rovněž ze zkušeností jiných 

likvidátorů investičních fondů z kuponové privatizace. Likvidátor podle uvedeného 

předpokládá, že 1/5 akcionářů bude na adresách vedených v evidenci zaknihovaných cenných 

papírů nekontaktní. Dále likvidátor fondu předpokládá, že až na pár největších akcionářů (cca 

35), ostatní akcionáři nesdělí společnosti číslo svého bankovního účtu.  

Likvidátor dále sděluje akcionářům, že na každou z 522.861 ks splacených akcií společnosti 

CIF, a.s. v likvidaci na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá podíl na likvidačním 

zůstatku odpovídající částce 211,5643 Kč, přičemž likvidátor provedl zaokrouhlení na částku 

211,5 Kč. Rozdíl činí 33.619,96 Kč, které budou použity na další hotové výdaje likvidátora 

spojené s dokončením likvidace, např. na nákup archivačních boxů, poštovní poukázky pro 

výplatu podílu na likvidačním zůstatku 35 největším akcionářům, pokud nesdělí číslo 

bankovního účtu (tito nejsou započteni do nákladů výše), aj. 

 

Likvidátor fondu navrhuje, aby valná hromada CIF, a.s. v likvidaci přijala následující 

usnesení týkající se schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace fondu a schválení 

návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku CIF, a.s. v likvidaci:  

Valná hromada schvaluje zprávu likvidátora o průběhu likvidace ve znění, v jakém byla 

předložena valné hromadě likvidátorem fondu.   

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku fondu zjištěného ke dni 9. 

9. 2016 dle podmínek tohoto usnesení (po odečtení nákladů na dokončení likvidace) v 

celkové výši 110.618.723,70 Kč mezi akcionáře fondu v poměru odpovídajícímu splacené 

jmenovité hodnotě jejich akcií ke splacené jmenovité hodnotě všech akcií CIF, a.s. v 

likvidaci, tj.: na každou z 522.861 ks splacených akcií společnosti CIF, a.s. v likvidaci na 

majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku odpovídající 

částce 211,5 Kč.  

Likvidační zůstatek na základě mimořádné účetní závěrky fondu ke dni 9. 9. 2016 je 

v celkové výši 112.623.816,70 Kč a je tvořen: i) krátkodobým finančním majetkem CIF, a.s. v 

likvidaci, ve výši 112.448.216,70 Kč; a ii) zálohy na dani z příjmu právnických osob ve výši 

175.600,- Kč a současně je ponížen o náklady na dokončení likvidace ve výši 2.005.093- Kč.  

Likvidátor nezahájí výplatu likvidačního zůstatku dříve než za tři (3) měsíce po přijetí tohoto 

usnesení. Pokud bude platnost tohoto usnesení napadena žalobou u soudního orgánu, nelze 

vyplácet podíl na likvidačním zůstatku po dobu trvání předmětného soudního řízení až do 

jeho pravomocného skončení.  

Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři ke dni zrušení 

zaknihovaných akcií fondu v evidenci zaknihovaných cenných papírů na návrh likvidátora.   
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Akcionáři mají možnost sdělit společnosti za účelem bezhotovostní výplaty podílu na 

likvidačním zůstatku číslo svého bankovního účtu v písemném oznámení (podepsaném před 

osobou pověřenou likvidátorem fondu nebo zaslaném fondu s úředně ověřeným podpisem).  

Nesdělí-li akcionář číslo svého bankovního účtu způsobem uvedeným výše, bude podíl na 

likvidačním zůstatku akcionáři vyplacen poštovní poukázkou odeslanou akcionáři na jméno a 

adresu uvedenou ve výpisu z emise emitenta ke dni zrušení zaknihovaných akcií v evidenci 

zaknihovaných cenných papírů.    

Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku žádným ze způsobů uvedeným výše, 

tj. převodem na bankovní účet akcionáře, nebo prostřednictvím poštovní poukázky na jméno a 

adresu akcionáře, bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři vyplacen složením do soudní 

úschovy dle příslušných právních předpisů. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Antonín Továrek, likvidátor 


