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Pøíloha è. 2 k vyhlášce è. 477/1992 Sb.

Platební poukaz è. .................................................................................................................................

a) k poskytnutí zálohy podle § 15 odst. 2 písm. b)
b) k poskytnutí zálohy podle § 15 odst. 2 písm. c)
c) k úhradì pohledávek podnikù v likvidaci podle § 15. odst. 2 písm. d) zákona Èeské národní rady è.
500/1990 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù*)

Èást I

(vyplòuje likvidátor)
Organizace

.........................................................................................................................................
název
........................................................................................................................................
adresa
telefon

IÈO ..................
èíslo úètu organizace
smìrový kód banky
variabilní symbol
konstantní symbol
specifický symbol

...................
...................
...................
...................
...................

Èást II

(vyplòuje ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci Èeské republiky)
vypla•te pøíjemci Kès
vystavil:
kontroloval:
schválil:

jméno ............
jméno ............
jméno ............

datum .........
datum .........
datum .........

podpis ...........
podpis ...........
podpis ...........

Èást III

Fondu národního majetku ÈR

Za Fond národního majetku ÈR

pøedal:

pøevzal:

dne:

Datum splatnosti: ...................

*) nehodící se škrtnìte

dne:
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Likvidaèní karta è. ............................................. [vyplòuje ministerstvo pro správu národního majetku
a jeho privatizaci Èeské republiky (dále jen „MSNMP ÈR“)]
1. základní identifikaèní údaje
1.1 název organizace v likvidaci ...................................................................................................
1.2 adresa .................................................................................................... telefon ..................
1.3 IÈO ...............................

2. jmìní podniku
2.1 jmìní k 1. lednu 1991 ...........................................................................................................
2.2. jmìní snížené podle zákona è. 427/1990 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù
(v úèetní hodnotì) ...................
2.3 % snížení =

ø. 2.2 x 100
ø. 2.1

3. pøedpokládaný koneèný zùstatek z likvidace.................................................................................
4. požadovaná záloha podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona ÈNR è. 500/1990 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù*) ............................
požadovaná záloha podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona ÈNR è. 500/1990 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù*) ...........................
5. požadavek na úhradu pohledávek podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona ÈNR è. 500/1990 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù ...........................
6. kartu sestavil
jméno .......................
funkce ......................
datum ......................

podpis.........................
razítko ........................

7. ovìøení zakladatelem
název zakladatele ....................................................................................................................
jméno .......................
podpis .........................
funkce ......................
datum .......................
razítko ........................
8. rozhodnutí MSNMP ÈR
výše schválené úhrady .......................................
kontroloval:
jméno .......................
podpis .........................
funkce ......................
datum .......................
schválil:
jméno .......................
podpis .........................
funkce ......................
datum .......................
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9. oznámení Fondu národního majetku Èeské republiky o proplacení z úètu 2162096-008/0800
èástka ......................
dne .........................
K likvidaèní kartì likvidátor pøikládá:
1. Pøi požadavku na poskytnutí zálohy podle § 15 odst. 2 písm. b) a c) zákona ÈNR è. 500/1990 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, rozvahu a výsledovku ke dni zahájení likvidace a pøedpokládaný
výsledek likvidace v tomto rozsahu:
- pøíjmy podniku v dobì likvidace
- výdaje podniku v dobì likvidace
- výsledek likvidace.
Tyto údaje musí být opatøeny podpisem likvidátora a razítkem.
2. Pøi požadavku na úhradu pohledávek podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona ÈNR è. 500/1990 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù, bezprostøednì pøed ukonèením likvidace podklad pro závìreèné vypoøádání opatøený podpisem likvidátora a razítkem, ovìøený auditorem nebo finanèním úøadem.
3. Úèetní výkaz Rozvaha Úè 2A-02 k 1. lednu 1991 nebo Úèetní výkaz MO 1-12.
4. Seznam provozních jednotek, které byly privatizovány podle zákona è. 427/1990 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù, s uvedením úèetní hodnoty jmìní provozní jednotky (podle analytické evidence
pøíslušného úètu 921) a kódu karty.

*) nehodící se škrtnìte.

