
Doplnění 
ke Konečné zprávě o průběhu likvidace ze dne 26.9.2022 

 

Likvidátor Mgr. Petr Eliáš, bytem Lesní 217, Vrbová Lhota, nar. 10.4.1966 (dále jen likvidátor) 

společnosti SFINX, a.s. v likvidaci, se sídlem U Smaltovny 115/2, České Budějovice,                 

IČ 46678280, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, spisová značka B 503 (dále již jen jako SFINX, a.s. v likvidaci) učinil v období od 

26.9.2022 do dnešního dne následující úkony : 

 

- Likvidátor zajistil konání valné hromady (Notářský zápis je přílohou č. 5, Zápis valné 

hromady je přílohou č.6). 

- Likvidátor vložil do sbírky listin Zápis z valné hromady, Notářský zápis, dále za rok 

2021 Účetní závěrku, výroční zprávu včetně příloh, rozvahu, výkaz zisku a ztrát. 

- Likvidátor zajistil uveřejnění Zápisu valné hromady a Notářského zápisu na webových 

stránkách společnosti. 

- Likvidátor ukončil všechny pracovně právní vztahy se zaměstnanci k 31.10.2022 a 

následně uhradil veškeré náklady za zaměstnanci. Likvidátor prohlašuje, že mezi 

zaměstnanci společnosti SFINX, a.s. v likvidaci a SFINX a.s. v likvidaci nejsou 

k dnešnímu dni žádné závazky či pohledávky. 

- Likvidátor zaslal Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR hromadné oznámení 

zaměstnavatele, odhlášku organizace a sdělil místo uložení archiválií, zpravování bylo 

ze strany VZP potvrzeno mailem dne 12.12.2022. Likvidátor prohlašuje, že mezi VZP 

ČR a SFINX a.s. v likvidaci nejsou k dnešnímu dni žádné závazky či pohledávky. 

- Likvidátor zaslal České správě sociálního zabezpečení odhlášku zaměstnanců, 

odhlášku z registru zaměstnavatelů a sdělil místo uložení archiválií. OSSZ provedla 

kontrolu a v Protokolu o kontrole č.39/23/322 ze dne 19.1.2023 uvádí, že nebyly 

zjištěny nedostatky. Na účet SFINX, a.s. v likvidaci byl ze strany ČSSZ zaslán přeplatek 

ve výši 9,-Kč. Likvidátor prohlašuje, že mezi ČSSZ a SFINX a.s. v likvidaci nejsou 

k dnešnímu dni žádné závazky či pohledávky. 

- Likvidátor požádal Finanční úřad o zrušení daní (závislá činnost, DPH, Silniční) a 

převzal prostřednictvím datové schránky potvrzení FÚ o jejich zrušení. 

- Likvidátor podal Finančnímu úřadu hlášení DPH a kontrolní hlášení DPH, daňové 

přiznání, účetní závěrku, dále požádal o vydání souhlasu s výmazem společnosti pro 

potřebu Krajského soudu a sdělil Finančnímu úřadu místo uložení archiválií. 

- Prostřednictvím správce daně byly do sbírky listin vloženy účetní závěrky. 

- Finanční úřad vyhověl žádosti o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku (je 

přílohou č.4). Likvidátor prohlašuje, že mezi Finančním úřadem a SFINX, a.s. v likvidaci 

nejsou k dnešnímu dni žádné závazky či pohledávky. 



- Likvidátor sdělil ukončení činnosti České pojišťovně a doplatil pojištění zaměstnanců 

za období 7.-10.2022. Likvidátor prohlašuje, že mezi Českou pojišťovnou a SFINX a.s. 

v likvidaci nejsou k dnešnímu dni žádné závazky či pohledávky. 

- Likvidátor podal Centrálnímu depozitáři cenných papírů žádost o zrušení emise, 

Centrální depozitář emisi zrušil ke dni 8.12.2022 (příloha č.7). Vzhledem k tomu, že 

valná hromada schválila likvidační zůstatek ve výši 0,-Kč, nejsou k dnešnímu dni mezi 

akcionáři společnosti a SFINX, a.s. v likvidaci žádné závazky a pohledávky. 

- Likvidátor realizoval dohodu s věřitelem o odpuštění části dluhu a závazek uhradil. 

K dnešnímu dni nejsou mezi věřitelem a SFINX, a.s. v likvidaci žádné závazky a 

pohledávky. 

- Likvidátor uzavřel dohodu s ČSOB o zániku závazku ze smlouvy o účtu a účet byl ke 

dni 16.12.2022 uzavřen. Celý zůstatek účtu byl poukázán na úhradu věřitelem 

přihlášené pohledávky. Mezi ČSOB a SFINX, a.s. v likvidaci nejsou k dnešnímu dni 

žádné závazky a pohledávky. 

- Likvidátor vyhotovil závěrečný soupis archiválií, Protokol o provedeném výběru 

archiválií č.j. SOAT-5255/2022 a Záznam o vydání archiválií č.j. SOAT 5258/2022 

včetně přílohy jsou přílohou č.3. 

- Likvidátor prohlašuje, že zajistil výběr všech archiválií. Část archiválií byla se 

souhlasem Oblastnímu archivu, oddělení České Budějovice, skartována, část uložena 

k archivaci a část předána k uložení u Oblastního archivu, oddělení České Budějovice. 

Archiválie budou na základě nájemní smlouvy uloženy do konce roku 2032 

v administrativní budově Bitters s.r.o., U Smaltovny 775/2b, České Budějovice, 

místnost v II. nadzemním podlaží. Část archiválií (mzdové listy a nosiče se seznamy 

akcionářů) budou uloženy v místě bydliště likvidátora, a to Mgr. Petr Eliáš, Lesní 217, 

28911 Vrbová Lhota, kontakty na likvidátora telefon 602310525, mail cca do poloviny 

roku 2023 elias@sfinx.cz , poté elias.sfinx@seznam.cz . Toto bylo sděleno Oblastnímu 

archivu, oddělení České Budějovice, Finančnímu úřadu, České správě sociálního 

zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovně. 

- Likvidátor zveřejnil toto Doplnění na webových stránkách společnosti. 

- Likvidátor vložil do Sbírky listin Konečnou zprávu včetně tohoto doplnění. 
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Likvidátor tímto učinil všechny potřebné kroky a ukončuje likvidaci společnosti SFINX, a.s. v 

likvidaci. Likvidátor do 30ti dnů předloží prostřednictvím notáře Krajskému obchodnímu 

soudu v Českých Budějovicích návrh na výmaz společnost SFINX, a.s. v likvidaci a likvidátora 

z obchodního rejstříku. 

 

 

V Českých Budějovicích, dne 26.1.2023 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Mgr. Petr Eliáš – likvidátor 

SFINX, a.s. v likvidaci 

 

Seznam příloh Doplnění ke Konečné zprávě 

5. Notářský zápis 

6. Zápis z valné hromady 

7. Zrušení emise CDCP               








