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Anotace 

 
Tato práce popisuje proces likvidace, který předchází ukončení podnikání. 

Abych přiblížila průběh likvidace společnosti v praxi, popisuji v praktické části 

diplomové práce činnost likvidátora v akciové společnosti, která vstoupila do likvidace. 

U společnosti byly pozměněny veškeré identifikační údaje firmy včetně figurujících 

jmen. Zmiňuji i možnost předlužení a způsob postupu likvidátora v této situaci. Cílem 

práce bylo popsat postup likvidace společnosti, upozornit na možné problémy, které se 

při provádění likvidace vyskytují a pokusit se nalézt některá možná řešení.  

 

 

 

Annotation 

 
This Master´s thesis describe process of liquidation which precluding 

disappearance of the enterprise. As a result is to show this action in reality. The 

practical part of this thesis contains activities of liquidator in the joint-stock company. 

The thesis refers to possibility of bankruptcy the company and the liquidator’s 

procedure in this situation. The goal of this thesis is describing the procedure of 

liquidation, direct the attention to mentioned problems that  could occur during 

liquidation and trying to find some solutions.  
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Úvod 

 

V posledních letech se dostaly podniky1 do zcela nové situace. Došlo k přechodu 

od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství. Praxe spolu s ekonomicko 

právní teorií doznala zásadních změn a na základě nich se posledních patnáct let 

setkáváme s problémy spojenými s tržními podmínkami, v nichž zcela závisí na 

osobním přístupu každého z nás, neboť dnes již je možné se ekonomického procesu 

účastnit nejen jako spotřebitel, ale i jako podnikatel, tj. subjekt, který může konkrétním 

rozhodováním tržní prostředí spoluvytvářet. 

 

Podnikatel má k dispozici různé možnosti, které může, ale v některých případech 

musí učinit, vyplývající nejen z právních předpisů, ale i ze situace na trhu. Může 

například založit novou společnost, definovat její manažerské mechanismy, určovat její 

strategii na trhu a mnoho dalších. Jedním z  možných kroků je zrušení společnosti, které 

existuje v několika formách, které jsou přesně vymezeny obchodním zákoníkem2. 

Jednou z těchto forem je likvidace společnosti. 

 

Likvidace obchodních společností, státních podniků, družstev či jiných 

organizací je právním i ekonomicko – organizačním jevem, který se vyskytoval do roku 

1990 téměř výjimečně. Změna ekonomického prostředí přinesla rozpad dřívějších 

struktur centrálního řízení. Proces byl odstartován zejména privatizací státního 

majetku, která přinesla zánik většiny státních podniků a byla spojena se vznikem 

nových podnikatelských subjektů, ve které převládají obchodní společnosti založené již 

podle obchodního zákoníku3.  

 

Ke zrušení obchodní společnosti a posléze jejímu zániku dochází z mnoha 

příčin. Impuls ke zrušení společnosti může vycházet přímo od vedení společnosti 

v návaznosti na splnění vytyčených cílů, ale může být také důsledkem vnitřních 

problémů podnikatelského subjektu či nedostatečného přizpůsobení společnosti na 

                                                
1 tj. obchodní společnosti a jiné právní subjekty 
2 zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
3 zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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měnící se podmínky trhu. O zrušení společnosti s likvidací může v řadě případů 

rozhodnout i soud. 

 

V tržních ekonomikách je obvyklé, že přibližně 70 % založených společností 

končí do tří let svou činnost. Dochází k rozdělení, splynutí, sloučení a značná část 

subjektů končí svoje aktivity právě likvidací. 

 

V procesu ukončení činnosti podniku, ohraničeném právními akty rozhodnutí o 

zrušení podniku a zánikem podniku a spočívajícím ve vlastním procesu likvidace, 

probíhá celá řada činností a úkonů. Ty postihují všechny oblasti existence podniku, tedy 

finanční, účetní, personální, organizační, atp. 

 

Jen v letech 1997 až 2001 bylo u nás vyhlášeno téměř 13 tisíc likvidací 

podnikatelských subjektů, což pouze dokumentuje důležitost procesu likvidace 

v procesu zrušení a zániku obchodních společností. Je proto třeba věnovat právní úpravě 

likvidace dostatečnou pozornost a porovnávat stav mezi tím, jaká by skutečnost měla 

být, a jaká skutečnost je. 
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1  VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Tato práce analyzuje proces likvidace obchodních společností, přičemž hlavními 

cíli práce jsou vymezení pojmu likvidace, rozbor právního postavení likvidátora a 

identifikace možných problémů souvisejících s procesem likvidace. Hlavní cíle jsou 

rozpracovány do několika dílčích kapitol, které se věnují danému tématu v menších 

celcích. 

V procesu likvidace sehrává klíčovou roli likvidátor, který je při výkonu své funkce 

nezávislý. Má postavení zvláštního orgánu, ovšem smí činit pouze úkony směřující 

k likvidaci společnosti. Likvidátorova působnost, a s ní spojená práva a povinnosti, jsou 

dány celkovým účelem likvidace a úzce souvisejí s jednotlivými etapami likvidace, 

které v diplomové práci popisuji 

 

Pokusím se proto ve své práci podat jednoduchý, přijatelný, ale zároveň o odborný 

výklad tématiky likvidace obchodních společností očima likvidátora. 
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2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP 

 

2.1 Pojem likvidace 
 
 Likvidace je zákonem definovaný postup, při kterém jsou mimosoudně 

vyrovnávány majetkové vztahy zanikající právnické osoby, který nastupuje obligatorně, 

pokud není zákonem výslovně určeno 4, že likvidaci není třeba provést. 

 

 Z ekonomického pohledu jde o dořešení veškerých ekonomických vazeb 

vzniklých předchozí činností společnosti. Z pohledu činností, které je třeba vykonat 

před výmazem obchodní společnosti z obchodního rejstříku, představuje likvidace 

společnosti  soubor organizačních a ekonomických aktivit a právních úkonů, které musí 

zajistit úplné vypořádání majetkových a právních poměrů obchodní společnosti. 

 

 Řízení společnosti v likvidaci představuje proces zpeněžování majetku 

společnosti a uspokojování pohledávek věřitelů. Při likvidaci se předpokládá, na rozdíl 

od konkurzu, postupné uspokojení všech věřitelů a vypořádání zakladatelů 

z likvidačního zůstatku. Na likvidovaný subjekt se z hlediska správy daní a poplatků, 

obchodních závazkových vztahů, pracovně právních vztahů a dalších předpisů pohlíží 

jako na normálně fungující podnikatelský subjekt. Společnost v likvidaci vede 

účetnictví, odpisuje majetek, podává přiznání a odvádí daně, pojištění, splácí úvěry; 

v tomto ohledu se postavení subjektu „v likvidaci“ liší od úpadce, na něhož byl 

prohlášen konkurz. 

 

2.2   Likvidace v kontextu zrušení a zániku obchodních společností 
 

Zrušení společnosti 

 

 Zániku obchodní společnosti předchází její zrušení. Zrušení společnosti můžeme 

vymezit jako rozhodnutí o tom, že společnost nebude nadále existovat a působit 

v takové podobě, v jaké byla zřízena a zapsána v rejstříku, popř. jiné evidenci 

                                                
4 § 68 odst.2 ObchZ 
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společnosti. Společnost nadále působí až do svého zániku, ovšem ve změněných 

podmínkách. 

 

Rozlišujeme zrušení dobrovolné a nucené. K dobrovolnému zrušení dochází 

dohodou všech společníků, nebo rozhodnutím k tomu kompetentního orgánu 

společnosti (někdy bývají tyto úkony označovány jako disoluční smlouva nebo 

disociační usnesení). Skutečnosti, na základě nichž dochází ke zrušení společnosti, 

vymezuje ObchZ5. Podle těchto ustanovení se společnost zrušuje uplynutím doby, na 

kterou byla založena, dosažením účelu, pro který byla založena, dnem uvedeným 

v rozhodnutí společnosti nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy 

toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací. Dále se 

společnost ruší ke dni uvedeném v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, 

pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo 

v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato. 

 

Nucené zrušení společnosti následuje po rozhodnutí soudu. Skutkové podstaty 

uvádí  ObchZ6, kdy se společnost ruší dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení 

společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Dále ke zrušení 

společnosti dochází zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením 

konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, a také 

je společnost zrušena zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek 

majetku. K řízení o zrušení  společnosti je věcně a místně příslušný v prvním stupni 

krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo. ObchZ také uvádí další důvody 

nuceného zrušení společnosti7. Nastane-li některý z důvodů uvedených v příslušném 

odstavci, může soud na návrh jakékoli osoby, která má na vydání zrušovacího 

rozhodnutí právní zájem a prokáže jeho existenci, nebo na návrh státního orgánu, který 

právní zájem osvědčovat nemusí, rozhodnout o zrušení společnosti a její likvidaci. 

Zrušení není automatickým důsledkem okolností, záleží na uvážení soudu, zda 

společnost zruší. 

 

                                                
5 § 68 odst. 3 písm. a, b, c, e ObchZ 
6 § 68 odst. 3 písm. d, f, g ObchZ 
7 § 68 odst. 6 ObchZ 
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Okruh státních orgánů oprávněných podat návrh na zrušení společnosti zákon 

žádným způsobem neomezuje. Návrh tedy může podat jakýkoli státní orgán, který při 

výkonu své působnosti zjistí, že je splněn některý ze zákonem stanovených důvodů pro 

zrušení společnosti. V praxi takovým orgánem může být např. finanční úřad, který 

zjistí, že nebyl zvolen statutární orgán společnosti, přestože předchozímu statutárnímu 

orgánu skončilo funkční období před více než jedním rokem, nebo živnostenský úřad, 

který zjistí, že společnost pozbyla všechna živnostenská oprávnění (a nemá žádné jiné 

než živnostenské oprávnění). Okruh ostatních navrhovatelů je taktéž vymezen velmi 

obecně. O tom, že je osoba, která podala návrh na zrušení společnosti, osobou 

oprávněnou požadovat zrušení společnosti, rozhodne soud v každém konkrétním řízení. 

Podle ustanovení § 120 Občanského soudního řádu je navrhovatel povinen označit 

důkazy k prokázání svých tvrzení. Právní zájem na zrušení společnosti mohou mít 

v konkrétním případě např. menšinoví společníci a nebo věřitelé společnosti. 

 

Kromě této základní úpravy může dojít k nucenému zrušení společnosti na základě 

jiných důvodů. Především se jedná o sankci, která se projevuje v neplatnosti 

společnosti8. 

 

Obchodní společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace. Při zrušení 

společnosti s likvidací směřuje zrušení k jejímu úplnému zániku, nevzniká tedy nový 

právní subjekt. Při zrušení podniku s likvidací musí být majetek rušené společnosti 

zpeněžen, je nutné vypořádat všechny závazky vzniklé i v průběhu likvidace. 

 

Společnost je zrušena bez likvidace pokud přechází jmění na právního nástupce (tzv. 

přeměny společností). Dalšími případy zrušení bez likvidace jsou situace, kdy je proti 

společnosti podán návrh na prohlášení konkurzu a návrh na prohlášení konkurzu je 

zamítnut pro nedostatek majetku nebo je již prohlášený konkurz z téhož důvodu zrušen 

nebo je-li konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení, za předpokladu, že 

společnosti žádný majetek nezůstane. Zbyl-li společnosti nějaký majetek, musí být 

likvidace v těchto případech provedena, a to speciálním postupem9. 

                                                
8 § 68a ObchZ 
9 § 75 odst. 5 ObchZ 
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U podnikatelů – fyzických osob, nezapsaných i zapsaných v obchodním rejstříku, 

není před jejich výmazem likvidace vyžadována. Před podáním návrhu tento podnikatel 

musí získat souhlas správce daně s ukončením činnosti, vypořádat všechny závazky 

podniku, uložit písemnosti a zachovat archiválie předepsaným způsobem. 

 

2.2.1  Zvláštní úprava zrušení u jednotlivých společností 

 
 Kromě obecných skutkových podstat jsou upraveny speciální případy zrušení 

společnosti v příslušných ustanoveních týkajících se jednotlivých obchodních 

společností. 

 

Veřejná obchodní společnost 

 

 Speciální důvody zrušení v.o.s. s likvidací upravuje § 88 ObchZ. Ustanovení § 

88 odst. 1 ObchZ podává výčet případů, které vedou ke zrušení společnosti. Dle § 88 

odst. 2 ObchZ je při důvodech zrušení v § 88 odst. 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), a 

písm. i) ObchZ možná dohoda společníků o změně společenské smlouvy o tom, že 

společnost trvá nadále i bez společníka, jehož se důvod zániku týká. Není-li dohoda o 

změně společenské smlouvy uzavřena do 3 měsíců od zrušení společnosti, toto právo 

zaniká a společnost vstupuje tímto dnem do likvidace, jestliže se společníci nedohodli 

na jejím vstupu do likvidace před uplynutím této lhůty. Dalším důvodem je návrh 

společníka10, aby soud zrušil veřejnou obchodní společnost, jsou-li pro to vážné 

důvody, zejména porušuje-li jiný společník závažným způsobem svoje povinnosti nebo 

není-li možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost založena. 

 

Komanditní společnost 

 

 Platí obecná úprava zrušení společnosti a pro komplementáře úprava u veřejné 

společnosti. Speciální pravidla11 upravují postavení komanditisty. 

 

                                                
10 § 90 ObchZ 
11 § 102 ObchZ 
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Společnost s ručením omezeným 

 

 Vedle obecných důvodů12 může být s.r.o. zrušena z důvodů uvedených ve 

společenské smlouvě13 a dohodou společníků ve formě notářského zápisu, pokud 

společenská smlouva nesvěřuje zrušení společnosti do působnosti valné hromady14. O 

jaké podmínky a důvody se bude jednat, záleží na dohodě společníků obsažené ve 

společenské smlouvě. 

 

 Zvláštní úpravu zrušení obsahuje také § 113 odst. 6 ObchZ v souvislosti 

s vyloučením společníka. Nedojde-li k převodu volného obchodního podílu 

vyloučeného společníka a valná hromada nerozhodne do šesti měsíců ode dne, kdy 

k vyloučení společníka došlo, buď o snížení základního kapitálu o vklad vyloučeného 

společníka, nebo o převzetí jeho obchodního podílu ostatními společníky v poměru 

svých obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího podílu, může soud společnost i 

bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. 

 

 V případech úmrtí jednatele či člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání 

nebo skončení nebo jiného ukončení jeho funkčního období, musí příslušný orgán 

společnosti do 3 měsíců zvolit nového jednatele nebo člena dozorčí rady. Nebudou-li 

z tohoto důvodu statutární orgán, popř. dozorčí rada, schopny plnit své funkce, jmenuje 

chybějící jednatele či člena dozorčí rady soud na návrh osoby, která na tom osvědčí 

právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový jednatel či člen dozorčí rady, jinak 

může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci15. 

 

 Společnost může soud i bez návrhu zrušit16, pokud tato jakožto ovládaná osoba 

nezcizí v zákonem stanovených lhůtách akcie, zatímní listy nebo obchodní podíly 

ovládající osoby. 

 

 

                                                
12 § 68 ObchZ 
13 § 151 ObchZ 
14 § 152 odst. 2 ObchZ 
15 § 135 odst. 2 ObchZ, § 138 odst.2 ObchZ 
16 § 161f odst. 2 ObchZ 
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Akciová společnost 

 

 Zvláštní úprava v ustanovení ObchZ17 stanovuje, že pokud akciová společnost 

nezcizí vlastní akcie nebo zatímní listy ve lhůtách podle ObchZ, je povinna bez 

zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Snížit základní 

kapitál musí také v případě, jestliže v rozvaze vlastní akcie a součet výše základního 

kapitálu a částek uvedených v § 178 odst. 2 písm. a) a b) ObchZ přesáhnou hodnotu 

vlastního kapitálu. Nesplní-li společnost povinnost snížit základní kapitál, může ji soud 

i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. 

 

 Společnost je povinna zcizit akcie nebo zatímní listy nabyté v rozporu 

s ustanovením § 161a a 161b ObchZ do jednoho roku ode dne, kdy je nabyla, jinak je 

povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Nesplní-li společnost tuto 

povinnost, může ji soud i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci18. 

 

 V případě smrti, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného skončení funkce 

člena představenstva, popř. člena dozorčí rady, musí příslušný orgán společnosti do 3 

měsíců zvolit nového člena představenstva, popř. dozorčí rady. Nebudou-li z tohoto 

důvodu představenstvo, popř. dozorčí rada, schopny plnit své funkce, jmenuje chybějící 

členy či člena představenstva nebo dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom 

osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen 

příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu společnost zrušit 

a nařídit její likvidaci19. 

 

2.2.2 Zánik společnosti 

 
 Zánik společnosti představuje skutečný konec existence společnosti v podobě i 

ve formě, v jaké byla právně registrována. 

 

                                                
17 § 161b odst. 4 ObchZ 
18 § 161c odst. 2 ObchZ 
19 § 194 odst. 2 ObchZ, § 200 odst. 3 ObchZ 
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 Zánik obchodní společnosti nastává až jejím výmazem z obchodního rejstříku20. 

Výmaz z obchodního rejstříku má konstitutivní účinky – pokud není proveden, právní 

subjektivita společnosti trvá.  

 

2.3   Druhy likvidace 
  

Ve vazbě na okolnosti, za kterých dochází ke zrušení společnosti, se rozlišují 

tyto druhy likvidace : 

 

 - likvidace v důsledku uplynutí lhůty, na kterou byla společnost založena 

 - likvidace sankční povahy, jedná se o likvidaci nařízenou soudem21 

 - na základě návrhu státního orgánu22 

 - na základě osoby, která osvědčí právní zájem 

 - likvidace preventivní, tj. v případě, kdy vlastníci chápou likvidaci jako nástroj 

krizového řízení s cílem zabránit úpadku firmy 

 - likvidace následná – tento případ nastává, jestliže například na společnost bylo 

prohlášeno konkurzní řízení a po jeho skončení zůstal ještě nějaký majetek, zpravidla se 

jedná o případ, kdy se společnost dostala do konkurzu pro neplacení závazků, nikoliv 

pro předlužení 

 - likvidace administrativní – v současné době se jedná v převážné míře o likvidaci 

zbytků státních podniků, v tomto případě se likvidace neřídí jen ObchZ, ale rovněž 

právními normami upravujícími proces privatizace.  

 

2.4  Časový průběh likvidace 
 

Následující teoretické zpracování pojednává o jednotlivých krocích během 

likvidace. 

 

                                                
20 § 68 odst. 1 ObchZ 
21 viz. např. § 68 nebo § 764 – 766 obchodního zákoníku 
22 Může se jednat o případy, kdy je společnost delší dobu nečinná, společnost pozbude oprávnění 
k podnikatelské činnosti, zaniknou předpoklady požadované zákonem nebo když společnost porušuje 
některé zákonem definované povinnosti.  
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a) Rozhodnutí o zrušení společnosti a o vstupu do likvidace, zúčtování daně z 

příjmů právnických osob  

 

K rozhodnutí o zrušení podniku (společnosti, družstva) likvidací přistupuje 

zakladatel obvykle po vyhodnocení ekonomické situace, po neúspěšnosti krizového 

řízení. K likvidaci přistupují vlastníci ve smyslu zákona a stanov společnosti 

i v případech, kdy společnost splnila úkol, pro který byla založena, a nekončí činnost 

zánikem bez likvidace. Jedná se zejména o inventarizaci majetku, dispozice s účty 

u peněžních ústavů, úpravu pracovněprávních vztahů se zaměstnanci apod. 

 

Rozhodnutí o likvidaci musí obsahovat :  

 

1) doklad o zrušení společnosti s odkazem na § 70 ObchZ a přesný název 

podniku tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku, IČO,  datum založení podniku23 

 

 2) zápis z valné hromady (či v samostatné formě jako rozhodnutí zakladatele), 

kde bylo rozhodnuto o vstupu do likvidace – tento ovšem musí splňovat náležitosti dané 

zákonem a to: notářskou formu, ustanovení o jmenování likvidátora s uvedením jeho 

jména, data narození a adresy bydliště, nový název společnosti (podniku) s dovětkem 

„v likvidaci“. 

 

Určitým problémem omezujícím plnou činnost likvidátora v prvních týdnech po 

vyhlášení likvidace je doba, do které rozhodne soud o zápisu likvidace v obchodním 

rejstříku a toto rozhodnutí nabude právní moci. Do té doby jsou jeho úkony vůči třetím 

osobám neplatné. Je účelné toto období překlenout dohodou s vlastníkem tak, aby 

příprava likvidace mohla probíhat. 

 

b) Jmenování likvidátora, zápis do obchodního rejstříku  

 

Současně s rozhodnutím o vstupu podniku do likvidace je jmenován likvidátor. 

Likvidátora jmenuje ten, kdo rozhodl o likvidaci. Na kvalifikaci likvidátora neklade 
                                                
23 u státních podniků musí být odkaz na příslušná ustanovení zákona č. 111/1990 Sb., resp. zák. č. 
77/1997 Sb. a dokladem vztahujícím se k založení podniku je rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 
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zákon v podstatě žádné nároky. Likvidátorem může být jen bezúhonná osoba splňující 

podmínky v § 31a ObchZ. Je účelné, aby likvidátor uzavřel s vlastníkem, zakladatelem 

smlouvu o výkonu funkce a odměně likvidátora. Obvykle se jedná o některou z forem 

mandátní, respektive příkazní smlouvy. Doporučuje se, aby obsahovala ustanovení 

o povinnostech likvidátora pro nakládání s majetkem podniku „v likvidaci“, o způsobu 

podávání zpráv, o průběhu likvidace vlastníkům a o odměně likvidátora. Výše odměny 

likvidátora není na rozdíl od odměny správce konkurzní podstaty žádnou vyhláškou 

regulována. Záleží na plné dohodě se subjektem , který likvidátora jmenoval. Při 

stanovení výše se přihlédne ke složitosti likvidace, rozsahu a skladbě majetku. V praxi 

se obvykle vychází z odměny bývalého vedení společnosti.  

 

Na základě rozhodnutí o zrušení podniku s likvidací podává vlastník, jednatel, 

předseda představenstva či zakladatel návrh na provedení změn v obchodním rejstříku.  

 

Návrh obsahuje zdůvodnění, ve kterém se uvede číslo a datum rozhodnutí 

zakladatele nebo notářský zápis z valné hromady obchodní společnosti, název 

zrušeného podniku, údaj o založení podniku a datum zahájení a předpokládaného 

ukončení likvidace. 

 

Dále se uvádí text návrhu na provedení změny zápisu v obchodním rejstříku, který 

obsahuje: zrušovací ustanovení (název a sídlo podniku, datum zrušení, IČO), ustanovení 

o výmazu funkce ředitele, prokuristy (jméno, datum narození a bydliště), ustanovení o 

likvidaci (datum zahájení likvidace a název podniku s dovětkem „v likvidaci“) a 

ustanovení o zápisu likvidátora (den zápisu, jméno likvidátora, datum narození a 

bydliště). 

 

K návrhu se připojí zápis z valné hromady o zrušení podniku (rozhodnutí 

zakladatele u s. p.), osvědčení o podpisování likvidátora (ověřený podpisový vzor) 

a čestné prohlášení likvidátora, že splňuje podmínky § 8 živnostenského zákona a výpis 

z rejstříku trestů. 

 



21 

Přechod pravomocí na likvidátora a registrace likvidace i likvidátora 

v obchodním rejstříku; společnost označuje název firmy spolu s dovětkem "v likvidaci"; 

k datu likvidace je sestavována mimořádná účetní závěrka, která předchází den vstupu 

do likvidace, ke kterému likvidátor sestavuje tzv. zahajovací likvidační rozvahu; 

faktické předání se realizuje na bázi mimořádné inventarizace.  

 

Přesné definování majetku, který je předmětem likvidace, je jedním 

z nejdůležitějších úkonů na počátku likvidace. V zájmu vlastníka i likvidátora mu musí 

být věnována náležitá pozornost, aby se předešlo pozdějším sporům. 

 

Ke dni zrušení podniku předává dosavadní statutární zástupce (ředitel) 

protokolárně veškerý majetek podniku, včetně práv a povinností, pohledávek  a závazků 

jmenovanému likvidátorovi. Protokol musí být doložen mimořádnou účetní závěrkou, 

inventurními seznamy a vyčerpávajícím soupisem práv a povinností, pohledávek 

a závazků (podloženým řádnými doklady), včetně výčtu majetkoprávních záležitostí 

nevedených v účetnictví. Jeho hlavními částmi musí být :  

  

- formální vymezení – proč, kde, komu, kdy a co předává 

 - pracovně právní agenda ke dni předání (seznamy zaměstnanců, kolektivní smlouva,     

pracovní smlouvy, pohledávky a závazky vůči zaměstnancům) 

 - mimořádná účetní závěrka v rozsahu roční závěrky 

 - inventurní soupisy 

 - přehled aktiv včetně mimoúčetních 

 - přehled pasiv včetně mimoúčetních 

 - práva a povinnosti z uzavřených smluv, zástavy, věcná břemena 

 - přehled aktivních soudních sporů 

 - přehled archiválií, utajované dokumentace 

 - upozornění likvidátora na ekologické závazky a jiné podstatné problémy likvidace 

v jiných částech protokolu nezahrnuté. 
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c) Sestavení účetní závěrky statutárním orgánem 

 

Hospodářský stav podniku ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace se 

dokládá po uzavření všech syntetických a analytických účtů účetnictví podniku 

mimořádnou účetní závěrkou v rozsahu roční závěrky, tj. zákonem požadovanými 

účetními výkazy24 : 

  

- výkazem zisků a ztrát 

 - rozvahou 

 - přílohou k účetní závěrce 

 

 Může také zahrnovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 

kapitálu. 

 

d) Likvidátor sestaví zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění  

 

Zahajovací účetní rozvahu je nutno sestavit v ocenění dle účetnictví podniku 

před vstupem do likvidace. Škody a manka musí být proúčtovány již v závěrce podniku 

ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace včetně případného předpisu úhrady 

v případě mank zaviněných. Nedoplatky daní a další fakta, zjištěná až po zpracování 

předávacího protokolu, je možné zachytit až v účetnictví podniku v likvidaci. 

 

Likvidátor i vlastník by měli pro svou potřebu odhadnout reálné výnosy ze 

zpeněžení majetku, proto je vhodné sestavit rozpočet likvidace s tím, že se jedná o 

materiál orientační.  

 

Pro účely reálného, tj. tržního ocenění, by měl likvidátor vyjít z popisu aktiv uvedeného 

položkově v předávacím protokolu a jeho přílohách. 

 

Jedná se zejména o tyto aktiva25 : 

 
                                                
24 Pelikán V., Likvidace podniku str. 22 a násl. 
25 U některých složek je nutné ocenění soudním znalcem či znaleckým odhadem. 
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 - pozemky, 

 - budovy a stavby, 

 - stroje a zařízení, 

 - drobný hmotný investiční majetek, 

 - nehmotná aktiva vedená v účetnictví, 

 - nehmotná aktiva neuvedená v účetnictví, 

 - finanční majetek, 

 - zásoby, 

- pohledávky. 

 

Sestaví také seznam zaměstnanců s ohledem na jejich pracovně-právní vztah 

k zaměstnavateli a zjistí výši jejich nároků vůči společnosti. 

 

e) Likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům společnosti  

 

Vychází přitom z dokladů zajištěných při převzetí podniku. 

 

f) Likvidátor zveřejní 2x rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou k 

přihlašování pohledávek  

 

Lhůta k přihlašování nesmí být kratší jak tři měsíce. 

 

g) Likvidátor na požádání rozesílá soupis jmění  

 

Zde se jedná o dodržení transparentnosti celého procesu likvidace tak, aby 

případné pozdější námitky proti způsobu vedení likvidace a zvlášť proti rozdělení 

likvidačního zůstatku nebyly přípustné. 

 

h) Likvidátor ukončuje činnost společnosti, vypořádává závazky, dokončuje 

spory 
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Likvidátor, pokud nemá právní vzdělání a vypořádání závazků a dokončení 

sporů jsou právně problematickými kauzami, by se měl obrátit na odborníka (např. 

advokáta) v oblasti obchodního, popř. trestního práva.  

 

            ch) Likvidátor přednostně uspokojuje mzdové nároky zaměstnanců   

 

Vychází přitom z pracovně-právní agendy zpracované na začátku likvidace. 

 

i) Likvidátor zpeněžuje majetek, event. jej nabízí věřitelům k převzetí  

 

Důležitým parametrem zpeněžování je ohodnocení majetku v rámci ocenění.  

    

j) Likvidátor podává standardní daňová přiznání po celou dobu likvidace  

 

Likvidátor má po celou dobu likvidace povinnost vést účetnictví a zároveň i 

vystupovat jako zástupce společnosti vůči finančnímu úřadu. 

 

            k) Likvidátor sestaví účetní závěrku a zprávu o průběhu likvidace s návrhem na 

rozdělení čistého majetkového zůstatku (likvidačního zůstatku) mezi společníky a 

předloží ji ke schválení  

 

Jestliže je závěrka schválena, může dojít k plnění.  

 

            l) Uspokojení věřitelů 

 

Uspokojení závazků společnosti bude postupovat tímto způsobem dle určení 

pořadí26 : 

 

 - náklady spojené s udržováním a správou majetku, včetně nároku likvidátora na 

úhradu odměn a výdajů, daně a poplatky, došlo – li k jejich splatnosti v průběhu 

likvidace a další; pohledávky věřitelů, které byly zajištěny zástavním, zadržovacím 

                                                
26 viz. blíže zákon č.328/1991 Sb. 
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právem, omezením převodu nemovitostí. Tito tzv. oddělení věřitelé mají právo, aby 

jejich pohledávka byla uspokojena ze zpeněžení věci, práva nebo pohledávky, jimiž 

byla zajištěna 

 

 - neuhrazené pohledávky na oddělené uspokojení, úhrada pracovních odměn 

pracovníků likvidovaného subjektu a jejich nároky vyplývající z hmotného zabezpečení 

pracovníků 

 

 - nároky pracovníků likvidovaného subjektu z pracovního poměru příslušející za 

poslední tři roky před zahájením likvidace a pohledávky na výživné ze zákona 

 

 - ostatní pohledávky. 

 

Tento uvedený postup v podstatě představuje rozdělení závazků společnosti na 

skupiny a poté podle nich probíhá konkrétní uspokojování věřitelů.  

 

U věřitelů je důležitým parametrem pro posouzení jejich pohledávky datum 

vzniku pohledávky vůči společnosti. 

 

            m) V případě zjištění předlužení podá návrh na prohlášení konkursu  

 

O podaném návrhu rozhodne příslušný soud. 

 

            n) Event. společníci nebo příslušný orgán společnosti (likvidace dobrovolná) 

nebo soud (likvidace nedobrovolná) zruší své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím 

vstupu do likvidace  

 

            o) Skončení likvidace rozdělením likvidačního zůstatku, sestavení mimořádné 

účetní závěrky obsahující v rozvaze nulové hodnoty  

 

Ukončení likvidace se sestává z těchto postupných kroků, které provádí 

likvidátor : 
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 - po uhrazení všech závazků včetně odměny likvidátora, daní apod., se odvede 

likvidační zůstatek podle pokynu vlastníka, 

 - zruší se účet u banky, 

 - zpracuje se účetní závěrka, kde musí být všechna aktiva i pasiva nulová, 

 - zadá se účetní audit, případně se odstraní auditem zjištěné závady, 

 - vyžádá se kontrola finančním úřadem, 

 - zpracuje se závěrečná zpráva pro vlastníka (zakladatele), 

 - vyžádá se souhlas zakladatele s výmazem subjektu z obchodního rejstříku, 

 - uloží se zbytek spisového materiálu do archivu. 

 

V této fázi by již měly být vypořádány všechny závazky společnosti vůči 

věřitelům a společníkům. 

 

Po skončení likvidace je likvidátor povinen podat do zákonem určené doby 

přiznání za uplynulou část zdaňovacího období. 

 

  p) Likvidátor podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku  

 

Do třiceti dnů od skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na 

výmaz společnosti z obchodního rejstříku doložený souhlasem finančního úřadu. 

Vzhledem k zásadnímu významu rozhodnutí o výmazu společnosti z obchodního 

rejstříku rejstříkový soud přezkoumá, zda likvidátor ukončil likvidaci v souladu se 

zákonem a společníci (akcionáři) likvidované společnosti postup schválili. 

 

            q) Výmaz společnosti z o.r., souhlas správce daně, zánik společnosti  

 

Právní mocí usnesení rejstříkového soudu o výmazu společnosti v likvidaci tato 

společnost zaniká.  

 

             r) Možné obnovení likvidace rozhodnutím soudu při dodatečném zjištění 

majetku 



27 

 

Tento přehled základních kroků při likvidaci společnosti je pouze 

demonstrativním nástinem postupu při likvidaci obchodní společnosti. V praxi může 

dojít k některým drobným odlišnostem od tohoto vzoru procesu likvidace. 

 

2.5 Zvláštní úprava a rozdělení likvidačního zůstatku 
  

Veřejná obchodní společnost 

 

 Zvláštní úpravu rozdělení likvidačního zůstatku obsahuje § 92 ObchZ. Při 

zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku. 

Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše hodnoty jejich 

splacených vkladů. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi společníky rovným 

dílem. V případě, že nestačí likvidační zůstatek na vrácení splacených vkladů, podílejí 

se na něm společníci v poměru k jejich výši. Rozdělení likvidačního zůstatku je možno 

upravit odlišně ve společenské smlouvě.  

 

Komanditní společnost 

  

 Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku. Každý ze společníků má nárok na vrácení částky ve výši splaceného vkladu. 

Pokud likvidační zůstatek nestačí k tomuto vrácení, mají přednostní právo na vrácení 

komanditisté. Zbytek likvidačního zůstatku, který zůstal po vrácení částky ve výši 

vkladů, se rozdělí mezi společníky podle stejných zásad jako zisk. Nestačí-li likvidační 

zůstatek na takové rozdělení, rozdělí se mezi společníky podle stejných zásad jako zisk. 

Společenskou smlouvou je možné odlišně upravit způsob rozdělení likvidačního 

zůstatku mezi společníky. Vypořádací podíl se vypočte obdobně jako podíl na 

likvidačním zůstatku27.  

 

 

 

                                                
27 § 104 ObchZ 
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Společnost s ručením omezeným 

 

 Při zrušení společnosti má každý společník nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li společenská 

smlouva něco jiného28. 

 

Akciová společnost 

 

 Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich 

akcií29. Ustanovení § 159 odst. 1 ObchZ, umožňující stanovám určit vydání akcií, 

s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na likvidačním zůstatku, tím 

není dotčeno. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode 

dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku. 

 

 V případě, kdy likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí 

se na část připadající vlastníkům prioritních akcií a ostatních akcií v rozsahu určeném 

stanovami. Části likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím 

splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.  

 

2.6 Obnovení likvidace 
 
 K obnovení likvidace dojde, pokud se po skončení likvidace zjistí dosud 

neznámý majetek nebo se objeví potřeba jiných nezbytných opatření souvisejících 

s likvidací. Soud o likvidaci rozhodne na návrh státního orgánu, společníka, věřitele 

nebo dlužníka a jmenuje likvidátora30. K obnovení dojde také tehdy, pokud se po 

výmazu společnosti z obchodního rejstříku zjistí dosud neznámý majetek. Soud na 

návrh státního orgánu, společníka, věřitele nebo dlužníka rozhodne o zrušení zápisu o 

jejím výmazu a o obnovení likvidace společnosti nebo o jejím vstupu do likvidace a 

jmenuje likvidátora31.  

                                                
28 § 153 ObchZ 
29 § 220 ObchZ 
30 § 75 odst. 1 ObchZ 
31 § 75 odst.2 ObchZ 
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 Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku, že 

došlo k obnovení společnosti, že společnost je v likvidaci, a osobu likvidátora. Při 

obnovení likvidace se nepoužije ustanovení § 68 odst. 8 ObchZ, které umožňuje 

revokaci rozhodnutí společníků nebo příslušného orgánu společnosti o zrušení 

společnosti a jejím vstupu do likvidace. 

 

2.7   Likvidátor a funkce 
 
Osoba likvidátora 

 

Předpoklady, respektive podmínky, jež by měla splňovat fyzická osoba pro to, 

aby byla jmenována likvidátorem, nejsou pro likvidátora obchodních společností 

stanoveny, je však zřejmé, že : 

 

 - její způsobilost k právním úkonům nesmí být omezena 

 - její schopnosti a znalosti jí umožňují zvládnout úkoly likvidace společnosti. 

 

Funkce likvidátora by měla být svěřena vysoce erudovaným odborníkům se 

zkušeností v řídící práci, ovládajícím všechny podnikové ekonomické disciplíny, 

znalým funkcí, které společnost plnila. 

 

Předpokladem správného provedení likvidace jsou schopnosti likvidátora, 

k nimž patří zejména : 

 

 - schopnost týmové práce, 

 - umění jednat s lidmi, 

 - vybrat spolupracovníky, neboť zejména u větších společností nebude provádět 

likvidaci sám, 

 - schopnost aplikovat obecně závazné předpisy jako např. obchodní zákoník, 

zákoník práce, zákon o účetnictví, daňové zákony, zákony o sociálním zabezpečení, 

nemocenském a zdravotním pojištění atd. do konkrétních podmínek likvidované 
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společnosti, měl by se také seznámit se všemi vnitropodnikovými normami a 

organizačními předpisy. 

 

Na základě tuzemských i zahraničních zkušeností lze doporučit, aby likvidátor 

měl zázemí v poradenské firmě zabývající se likvidacemi. 

 
Práva a povinnosti likvidátora 

 

Postup likvidace podniku vyplývá podle zákona a může jej provádět pouze 

likvidátor. Tím je osoba, na niž přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu 

omezeném na likvidaci společnosti, to znamená, že dnem kdy byly likvidace a jméno 

likvidátora zapsány do obchodního rejstříku, zaniká funkce ředitele, generálního ředitele 

apod. Musí se jednat o osobu způsobilou k právním úkonům a interdisciplinárně 

založenou, neboť jeho práce je velmi rozmanitá. 

 

Likvidátor vykonává jménem podniku jen úkony směřující k likvidaci podniku 

vypořádáním majetkových poměrů. Při výkonu této působnosti plní závazky podniku, 

uplatňuje – vymáhá pohledávky a přijímá plnění, zastupuje podnik před soudy a jinými 

orgány, resp. všemi zainteresovanými stranami, uzavírá smíry a dohody o změně a 

zániku práv a závazků. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s procesem 

likvidace a s ukončením nevyřízených obchodních případů. Pokračování v běžné 

hospodářské činnosti je v rozporu se zákonem. Likvidátor je povinen uvědomit o vstupu 

podniku do likvidace bez meškání všechny organizace, orgány a jiné subjekty, které 

jsou tímto rozhodnutím dotčeny a uveřejnit oznámení v obchodním věstníku spolu 

s výzvou věřitelům, aby ve lhůtě, která nesmí být kratší 3 měsíců, přihlásili svoje 

pohledávky u likvidované společnosti. 

 

Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace sestaví podnik mimořádnou účetní 

závěrku v rozsahu roční závěrky, nechá ji ověřit auditorem, provede inventarizaci 

majetku a závazků. Závěrku předloží všem zákonným příjemcům.32 Tato závěrka ze 

                                                
32 tj. příslušnému finančnímu úřadu, statistické správě a zakladateli u státního podniku 



31 

zákona podléhá ověření.33 Ředitel, dosavadní statutární zástupce, předá podnik 

předávacím protokolem, jehož nedílnou součástí je tato závěrka, likvidátorovi. 

 

Likvidátor je povinen otevřít účetní knihy a sestavit rozvahu ke dni vstupu 

podniku do likvidace. V dohodnutém časovém termínu po převzetí podniku předloží 

likvidátor zakladateli. 

 

2.7.1 Likvidační plán 

 
V likvidačním plánu jsou v chronologickém pořadí vymezeny termíny 

významných postupných likvidačních úkolů a rozhodnutí. Tento algoritmus postupu 

likvidace musí být řešen pro každý podnik zcela individuálně podle velikosti podniku a 

struktury jeho majetku, práv a závazků. 

 

Likvidační plán obvykle obsahuje tyto úkoly : 

 

 - předání a převzetí podniku, 

 - sestavení úvodní rozvahy, plánu a rozpočtu likvidace 

 - oznámení o vstupu podniku do likvidace 

 - zjištění a definování závazků a pohledávek 

 - řešení pracovně-právních záležitostí 

 - jednání s příslušnými orgány 

 - příprava a vyhlášení veřejné dražby 

 - provedení dražby a jiných způsobů prodeje 

 - návrh kupní smlouvy, realizace prodeje 

 - vymáhání pohledávek, prodej pohledávek 

 - vypořádání závazků vůči zaměstnancům 

 - vyúčtování nákladů na zajištění externí spolupráce 

 - vypořádání odvodů, daní a poplatků 

 - splácení úvěrů a ostatních závazků 

                                                
33 § 17 a § 20  zák. č. 563/1991 Sb. 
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 - odvod zůstatku likvidace 

 - uzavření účtu v bance 

 - vypracování účetní závěrky 

 - audit a kontrola účetnictví 

 - uložení spisového a účetního materiálu do archivu 

 - předložení návrhu na výmaz z obchodního rejstříku. 

 

Uvedený obsah likvidačního plánu je z pochopitelných důvodů velmi rámcový. 

Jednotlivé kroky likvidačního procesu ovlivňuje nejen velikost a struktura podniku, ale 

také řada činitelů vnějšího okolí jako je např. počet potenciálních zájemců o majetek, 

jejich znalosti trhu a míra podnikatelské invence, pohotovost bankovního úvěru, 

nabídka pracovní síly, její kvalifikovanost apod.  

 

Hlavní důvody změn plánů likvidace bývají obvykle tyto : 

 

 - do procesu likvidace mohou vstoupit další kroky a prvky, jako je např. 

požadavek vlastníka nebo zakladatele realizovat prodej podniku po částech 

 - pokud veřejná dražba u státního majetku neuspěla, musí likvidátor zařadit do 

plánu opakování veřejné dražby, případně volit jiný způsob zpeněžení, což vyžaduje 

souhlas příslušných orgánů a vede k novému prodloužení likvidačního procesu. 

 

Problémů, které mají za následek prodloužení lhůty likvidačního procesu 

může být celá řada.  

 

Plán likvidace mohou například ovlivnit potíže s vymáháním pohledávek 

za odběratele.  
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2.7.2  Orientační rozpočet likvidace 

 
Ve struktuře dané účetním rozvrhem zajistí likvidátor zpracování : 

  

- rozpočtu aktiv v předpokládaných tržních cenách, který podává informaci o 

předpokládaném výtěžku z jejich prodeje pro pokrytí cizích pasiv likvidovaného 

subjektu 

 - rozpočtu nákladů a výnosů likvidace, kterým se poukazuje předpoklad, zda 

likvidace skončí přebytkem a jakou lze očekávat jejich výši. 

 

2.7.3 Inventarizační zápis o inventarizaci hospodářských prostředků 

 
Tento inventarizační soupis bývá proveden za účasti likvidátora nebo jeho 

zástupce. Může zde dojít k rozdílu mezi soupisem před vstupem společnosti do 

likvidace. 

 

Likvidátor je povinen : 

 

a) soustředit peněžní prostředky na jednom účtu v jednom peněžním ústavě 

b) dokončit běžné záležitosti 

c) zpeněžit majetek státního podniku nejhospodárnějším a nejrychlejším 

způsobem nebo   d) s ním jinak naložit za souhlasu zakladatele v souladu s předpisy o 

hospodaření se státním majetkem 

e) vypořádat odvody do státního rozpočtu 

f) vypořádat závazky a pohledávky 

g) podávat zakladateli34 (vlastníkovi) minimálně čtvrtletně zprávu o průběhu 

likvidace, doloženou příslušnou dohodnutou dokumentací. 

 

 

                                                
34 U státních podniků. 
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2.8  Další činnosti likvidátora 
 

Obsah práce likvidátora a jeho povinnosti se do určité míry shodují s činností 

prováděnou bývalým vedením společnosti.  

 

Ukázka některých činností likvidátora : 

  

- převzetí společnosti 

 - sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky  

 - soupis aktiv a pasiv s akcentem na položky neobsažené v rozvaze  

 - sestavení rozpočtu a plánu likvidace  

 - řešení pracovněprávních záležitostí  

 - jednání s úřady a bankami  

 - jednání s obchodními partnery, úpravy, resp. dodatky ke smlouvám  

 - prodej majetku (veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej, apod.)  

 - likvidace pohledávek (odkupem nebo cestou upomínek, osobního jednání apod.)  

 - vypořádání odvodů, daní a poplatků  

 - splácení úvěrů a vypořádání ostatních věřitelů  

 - předložení zprávy o průběhu likvidace v okamžiku, kdy jsou uhrazeny veškeré 

závazky likvidované společnosti a zbývá pouze likvidační zůstatek  

 - návrh rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky a předložení návrhu ke 

schválení společníkům; k témuž dni je sestavována likvidátorem mimořádná účetní 

závěrka  

 - zpracování zprávy o průběhu likvidace a návrh rozdělení likvidačního zůstatku včetně 

případného zdanění; likvidátor sestavuje seznam společníků a vyplácí likvidační 

zůstatek35 ; pokud v období rozdělování likvidačního zůstatku nenastanou žádné 

výsledkové operace, není nutno sestavovat účetní závěrku ke dni podání návrhu na 

výmaz z obchodního rejstříku  

 - společnost končí výmazem z obchodního rejstříku, likvidátor o něj musí požádat do 

30 dnů od skončení likvidace; k tomuto dni sestavuje také konečnou účetní závěrku, 

která tvoří součást přílohy k žádosti o výmaz z obchodního rejstříku. 

                                                
35 § 75a ObchZ 
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2.9 Zdanění příjmu likvidátora 
 

 Novelizací ZDP došlo ke zpřesnění dosud ne zcela jasné situace při zdanění 

příjmů likvidátorů. Příjem likvidátorů se od 1. 1. 2008 již nezpochybnitelně stává 

příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP.  Paralelní změnou v zákoně 

o zdravotním pojištění se likvidátoři, kteří používají příjmu podle § 6 ZDP stávají 

zaměstnanci ve smyslu odvodu pojistného na zdravotní pojištění. 

 

2.10  Vznik a zánik funkce likvidátora 
 

 Vznik funkce likvidátora 

 
 Ustanovení likvidátora do funkce se děje jmenováním, přičemž lividátora 

jmenuje ten, kdo rozhodl o likvidaci. Dnem jmenování přechází na likvidátora 

pravomoc jednat jménem likvidované společnosti.  

 

 Při dobrovolném zrušení jmenuje likvidátora statutární orgán společnosti, ale 

odlišnou úpravu může kromě stanov a společenské smlouvy určit předevší zákon – např. 

u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti jmenuje likvidátora valná 

hromada36. Ve většině případů dochází ke jmenování likvidátora v týž den, kdy je 

zrušena společnost. Jmenování likvidátora má být vždy s jeho souhlasem. Pokud není 

likvidátor jmenován do funkce bez zbytečného odkladu, jmenuje jej soud.  

 

 V případě nuceného zrušení jmenuje likvidátora soud, který rozhodl o zrušení 

společnosti37. 

 

 Soud jmenuje likvidátora také v případech, kdy odvolal likvidátora z funkce – 

bez ohledu na to, kým byl jmenován – pro nesplnění povinnosti na návrh osoby, která 

na tom osvědčí právní zájem, v situacích, kdy dosavadní likvidátor svoji funkci končí a 

společnost si neustaví likvidátora nového, a dále v případě obnovení likvidace.  

 
                                                
36 § 125 odst. 1 písm. i a § 219 odst. 1 ObchZ 
37 § 71 odst. 2 ObchZ 
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 Soud může jmenovat likvidátorem i bez jeho souhlasu některého ze společníků 

nebo statutární orgán a nebo člena statutárního orgánu, tj. osoby, které přispěli k tomu, 

že se společnost dostala do situace, kdy musí být soudem zrušena. Takto ustanovený 

likvidátor se nemůže své funkce vzdát. Tato úprava reaguje na případy, které nastávaly 

v praxi u likvidace společností, jejichž majetek nedosahoval ani hodnoty nutné 

k odměně likvidátora. Soudům vznikla povinnost společnost zrušit s likvidací a 

jmenovat jejího likvidátora. Soudy však tuto povinnost nemohly plnit, protože nenašly 

osobu ochotnou bez přiměřené odměny funkci likvidátora vykonávat, popřípadě 

likvidátor po svém jmenování a po zjištění stavu majetku společnosti odstoupil 

z funkce. V obchodním rejstříku tak zůstávalo zapsáno množství dlouhodobě nečinných 

společností, které měly být z rejstříku vymazány. 

 

 V některých případech se mohou vyskytnout i společnosti s neobsazenými 

funkcemi nebo s těžko dosažitelnými společníky; v těchto případech může soud 

jmenovat likvidátorem osobu uvedenou na seznamu správců konkurzní podstaty.  

 

 Osoba jmenovaná soudem se stává likvidátorem dnem doručení usnesení soudu 

o jmenování, protože usnesení je vykonatelné doručením38, vyjma případů, kdy soud 

vykonatelnost usnesení odložil. 

 

 Zápis likvidátora do obchodního rejstříku je zápisem deklaratorním a návrh 

podává sám likvidátor, na kterého přešla okamžikem jeho jmenování působnost 

statutárního orgánu. Toto ustanovení je důležité v případech, kdy statutární orgán sice 

nebyl z obchodního rejstříku vymazán, ale fakticky svoji funkci nevykonává, a 

v případech, kdy zanikla funkce statutárního orgánu a nebyly zvoleny orgány nové. 

Pokud likvidátor tento návrh nepodá, zahájí rejstříkový soud řízení o zápisu osoby 

likvidátora do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co se o jmenování 

likvidátora dozvěděl.  

 

 

 

                                                
38 § 171 odst. 2 OSŘ 
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Smluvní vztah likvidátora 

 

 Výkon funkce likvidátora nelze vykonávat na základě pracovní smlouvy, 

protože ani jeho jmenování není jmenováním podle zákoníku práce. Vztah mezi 

společností a likvidátorem se přiměřeně použijí ustanovení o mandátní smlouvě39, 

pokud nejsou vzájemná práva a povinnosti upravena ve smlouvě o výkonu funkce 

(uzavřené podle ustanovení § 269 odst. 2 ObchZ jako smlouva inominátní) či pokud ze 

zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. 

 

 Ve většině případů soudního jmenování nastupuje tentýž efekt, protože i zde je 

souhlas likvidátora nezbytný – absentující projev vůle společnosti je nahrazen soudním 

rozhodnutím.  

 

 Doporučuje se, aby smlouva o výkonu funkce obsahovala ustanovení o 

povinnostech likvidátora při nakládání s majetkem společnosti „v likvidaci“, o formě a 

způsobu podávání zpráv o průběhu likvidace vlastníkům a o odměně likvidátora. Výše 

odměny likvidátora není na rozdíl od správce konkursní podstaty žádným předpisem 

regulována – vyjma likvidátorů jmenovaných soudem ze seznamu správců konkursní 

podstaty. Záleží plně na dohodě se subjektem, který likvidátora jmenoval. 

 

2.11 Zánik funkce likvidátora 
 
 Z jednotlivých ustanovení ObchZ vyplývá, že funkce likvidátora zaniká několika 

způsoby. Především funkce likvidátora zaniká spolu se zánikem společnosti samé, tedy 

pravomocným rozhodnutím soudu o výmazu subjektu z obchodního rejstříku. 

 

 Zánik funkce likvidátora v případech, kdy se vyžaduje jmenování likvidátora 

nového, může nastat smrtí likvidátora, odvoláním likvidátora, vzdáním se funkce, 

nemohoucností likvidátora funkci vykonávat40  a odstoupením z funkce41. 

 

                                                
39 § 566 a násl. ObchZ 
40 § 71 odst. 3,4 ObchZ 
41 § 66 odst. 1 ObchZ 
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 Odvolat likvidátora může ten, kdo likvidátora jmenoval. Funkce likvidátora tedy 

může zaniknout z vůle orgánu společnosti, který jej ustanovil do funkce. Likvidátora 

jmenovaného soudem může odvolat pouze soud. Společník, statutární orgán nebo člen 

statutárního orgánu, který byl jmenován podle § 71 odst. 2 ObchZ, se nemůže vzdát své 

funkce; může však požádat soud o odvolání z funkce likvidátora, nelze-li po něm 

spravedlivě požadovat, aby ji vykonával.  

 

 Bez ohledu na to, kdo likvidátora jmenoval, může soud zbavit funkce likvidátora 

na základě návrhu osoby, která na tom osvědčí právní zájem. Osobou, která se může 

domáhat odvolání likvidátora, může být např. menšinový společník, který nemůže 

prosadit odvolání likvidátora porušujícího své povinnosti ve prospěch většinového 

společníka, věřitele, jehož pohledávku likvidátor porušovím povinnosti ohrožuje. Věcně 

a místně příslušným soudem rozhodujícím o odvolání likvidátora je krajský soud, 

v jehož obvodu má společnost sídlo. 

 

Likvidátor může ze své funkce odstoupit. Normativní právní úprava v § 66 odst. 

1 ObchZ je v poměru speciality k obecné normativní úpravě ukončení závazku42. 

Likvidátor je povinen oznámit odstoupení orgánu, který jej jmenoval. Výkon funkce 

končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat statutární nebo jiný orgán na 

svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděl. Jestliže likvidátor 

oznámí své odstoupení přímo na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce 

uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti 

na její žádost jiný okamžik zániku funkce. 

 

 Nový likvidátor se jmenuje způsobem, kterým byl jmenován předchozí 

likvidátor. Jestliže není příslušným orgánem nový likvidátor jmenován bez zbytečného 

odkladu, jmenuje likvidátora soud sám43. 

                                                
42 § 344 ObchZ 
43 § 71 odst. 3 ObchZ 
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3 ANALÝZA OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI  

 

Pro praktický příklad jsem si vybrala akciovou společnost – ABC Technologies, 

a.s., což je fiktivní název z důvodu přání firmy, stejně také všechna jména, rodná čísla a 

adresy. 

 
3.1  Základní údaje firmy 

 

Obchodní jméno: ABC Technologies, a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo: Brno, Barvy 762/10, PSČ 638 00 

Založení akciové společnosti zakladatelskou smlouvou: 13.5.1994 

Den zápisu do OR: 1.6.1994 

Identifikační číslo: 270 80 579 

 

Předmět podnikání:  

 

- informatika a telekomunikace 

- vývoj programového vybavení 

- zprostředkování obchodu 

- služby spojené s provozováním výpočetní techniky 

- výrobní a kompletační činnost 

- obchodní činnost související s výše uvedenými činnosti 

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 

 

Základní kapitál: činil 2 mil. Kč a byl rozdělen na 200 akcií v nominální hodnotě po 

10 000 Kč na jméno. 
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Organizační struktura 

schéma 1 Organizační struktura společnosti  
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3.2  Likvidační tým 
 

Důležitým personálním opatřením je sestavení vhodného likvidačního týmu, 

schopného zvládnout pod vedením likvidátora všechny činnosti nutné k likvidaci. 

Likvidátor může využít pracovníky likvidované společnosti, kteří jsou určeni pro 

průběh likvidace, např. účetní, pracovníci odpovědní za zásoby, za operativní evidenci 

majetku, za evidenci pozemků a budov, dále pak externisti, specialisti z poradenské 

nebo jiné firmy. Rozhodnutí musí vycházet z posouzení jejich předností, nezaujatosti, 

objektivity a odbornosti. Likvidátor rozdělí likvidační tým na pracovní skupiny 

vzhledem k rozsahu likvidačních úkolů a jmenuje garanty za tyto okruhy činností           

a podřizuje jim příslušné pracovní skupiny. Je velmi důležité vytvořit poradní orgány     

a komise, které odpovídají za odbornou správnost vypracovaných návrhů a posudků, 

které se uskutečňují po schválení likvidátorem. Likvidátor musí sestavit likvidační tým 

s náležitou opatrností a důkladností, neboť je to klíčový akt, na kterém závisí úspěch 

likvidace. Někdy je účelné celý likvidační tým sestavit z externích spolupracovníků 

nezatížených minulostí.  

 

3.3 Pracovně právní vztahy 
 

Likvidátor přebírá za likvidovanou společnost závazky z pracovních smluv a 

z kolektivní smlouvy. Plní závazky zaměstnavatele stanovené zákonem v otázkách 

sociálních záležitostí. Ke zvýšení právní jistoty zaměstnanců společnosti zařadila novela 

povinnost likvidátora uspokojit v průběhu likvidace přednostně převedším mzdové 

nároky zaměstnanců, není-li povinen podat návrh na prohlášení konkursu.  

 

V souvislosti s likvidací společnosti jde o organizační změny, které řeší 

likvidátor v souladu s ustanoveními zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Seznámí 

zaměstnance s důvody postupného rušení pracovních smluv a jaká pomoc a hmotné 

zabezpečení bude propouštěným pracovníkům poskytována.  
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Likvidátor může dát výpověď44 z důvodů tzv. organizačních změn. Výpovědní 

lhůta činí dle zákona 3 měsíce a počíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po 

doručení výpovědi pracovníkovi. Po celou dobu výpovědi může pracovník svůj 

pracovní poměr ukončit dohodou z důvodu např. zrušení organizace. Zaměstnanci, 

kterým byla dána výpověď z pracovního důvodu nebo z důvodu organizačních změn, 

mají nárok po skončení pracovního poměru45 na odstupné ve výši dvojnásobku 

průměrného měsíčního výdělku. Odstupné nemůže být vyplaceno zaměstnanci, který 

vykonával vedlejší pracovní poměr ani tomu, kde došlo k přechodu práv a povinností na 

nového zaměstnavatele. Je třeba upozornit, že jsou profese, např. účetní, které jsou 

nezbytně nutné až do skončení likvidace a že by ukončením jejich pracovních poměrů 

byla samotná likvidace vážně ohrožena.  

 

V případě likvidace společnosti lze dát výpověď i zaměstnancům, na které by se 

jinak vztahovala tzv. ochranná doba46.  S těmito kategoriemi pracovníků je však možno 

ukončit pracovní poměr až v poslední etapě likvidace.  

 

Pokud společnost existuje, přísluší jí povinnost do konce likvidace vyplácet 

dávky sociálního zabezpečení. V případě, že by likvidační zůstatek všechny tyto 

závazky nepokryl, přechází47 povinnost výplaty soc. dávek na příslušný orgán soc. 

zabezpečení.  

 

Pokud v průběhu likvidace bude nutno převést některé pracovníky na jinou 

práci, než na jakou uzavřely pracovní smlouvu, jsou povinni ji konat výjimečně48 a to za 

podmínky, že jde o práci vhodnou vzhledem ke zdravotnímu stavu, schopnostem, 

kvalifikaci.  

 

 

 

                                                
44 § 46 odst. 1 písm. a) – c) zákoníku práce 
45 §60 písm. a) zák. práce 
46 §48 zák.  práce 
47 §251 zák. práce 
48 §37 zák. práce 
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3.4  Plán propouštění zaměstnanců 
 

Součástí personálních opatření je vypracování plánu postupného propouštění 

zaměstnanců. Plán musí zajišťovat dodržování lhůt pro rozvázání prac. poměru, 

zabezpečení mzdových prostředků a včasné odevzdání dokladů pro důchodové 

zabezpečení.  

 

Likvidátor projedná výpovědi s odborovým orgánem. Současně informuje 

příslušný úřad práce o počtu uvolňovaných zaměstnanců. Uvede kvalifikační strukturu 

zaměstnanců, včetně všech opatření, které již ve věci hledání nového zaměstnání učinil. 

Likvidátor musí plnit úkoly v souladu s předpisy soc. zabezpečení a zdravotního 

pojištění. Pokud jsou zaměstnanci dlouhodobě nemocní, musí informovat písemně 

ošetřujícího lékaře o ukončení pracovního poměru. Pro všechny propuštěné pracovníky 

musí likvidátor zajistit odevzdání dokladů pro sociální zabezpečení, evidenční listy 

důchodového zabezpečení pro zápočet let odpracovaných u společnosti pro vznik 

nároku na důchod.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST – ČINNOST LIKVIDÁTORA A 

PRŮBĚH LIKVIDACE 

  
4.1 Vstup společnosti do likvidace 

 
Usnesení o vstupu akciové společnosti ABC Technologies, a.s. do likvidace 

předcházelo rozhodnutí mimořádné valné hromady, která se sešla dne 16. června 2006. 

Na valné hromadě bylo přítomno 100% akcionářů. 

 

Prvním bodem programu byl návrh předsedy představenstva, v souladu 

s usnesením představenstva ze dne 1. května 2006, na zrušení akciové společnosti ABC 

Technologies, a.s s likvidací ve smyslu § 218 a násl. ObchZ a její zánik s tím, že 

společnost bude zrušena přijetím usnesení této mimořádné valné hromady ke dni 1. 

srpna 2006 a dále bude navrženo rejstříkovému soudu provedení zápisu o vstupu 

společnosti do likvidace a posléze její výmaz z obchodního rejstříku.  

 

Předseda valné hromady dále navrhl, aby ke dni vstoupení společnosti do 

likvidace byla vyhotovena účetní závěrka, která bude likvidátorovi k dispozici v den 

zahájení likvidace. Valná hromada tedy přijala po hlasování usnesení, že akciová 

společnost ABC Technologies, a.s. se sídlem v Brně,   Barvy 762/10, PSČ 638 00, bude 

zrušena dnem 1. srpna 2006 a vstoupí do likvidace s tím, že společnost vypracuje účetní 

závěrku.  

 

V souvislosti s likvidací akciové společnosti ABC Technologies, a.s. byl navržen 

její likvidátor, a to pan Judr. Martin Vyskočil, RČ 631012/251, bytem Vltavská 13, 

Brno, PSČ 612 00. Odměnu likvidátorovi navrhl pan Ing. Milan Bučík (předseda valné 

hromady) paušální částkou ve výší 300 tis. Kč s tím, že doba likvidace je maximálně 16 

měsíců a pokud by se likvidace prodloužila, nenáleží likvidátorovi žádná další odměna.  

 

Stanovení relativně dlouhé doby trvání likvidace akciové společnosti ABC 

Technologies,  a.s. bylo odůvodněno: 
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- výší majetku likvidované společnosti, 

- složitou finanční situací při vstupu do likvidace, 

- její organizačně územní členitostí, 

- rozsahu pohledávek a závazků, 

- právních sporů a tím spojené složitosti vypořádání majetkových vztahů, 

- výše a rozsahu zástav majetku a věcných břemen, 

- výše a struktury jednotlivých složek majetku. 

 

Předseda valné hromady navrhl, aby dnem zápisu likvidace akciové společnosti 

ABC Technologies, a.s. a likvidátora do obchodního rejstříku byl odvolán prokurista. 

Poté valná hromada přijala usnesení, že ke dni zápisu likvidace společnosti a likvidátora 

do obchodního rejstříku odvolá prokuristu a dále, že likvidátorem společnosti bude pan 

Judr. Martin Vyskočil s tím, že jeho odměna je stanovena paušální částkou ve výši 300 

tis. Kč za likvidaci trvající maximálně 16 měsíců.  

 

Předseda valné hromady pan Ing. Milan Bučík navrhl, aby představenstvem a 

likvidátorem byl podán návrh rejstříkovému soudu na zápis likvidace akciové 

společnosti ABC Technologies, a.s a likvidátora společnosti  pana Judr. Martina 

Vyskočila do obchodního rejstříku.  
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4.2 Návrh na zápis do obchodního rejstříku  
 

Krajský soud v Brně 

Obchodní rejstřík 

Husova 15, 602 00  Brno 

 

Navrhovatel: 

Obchodní jméno společnosti:  ABC Technologies, a.s. 

Sídlo společnosti: Brno, Barvy 762/10, PSČ 638 00 

IČO:  270 80 579 

Likvidátor:  Judr. Martin Vyskočil,  RČ 631012/251, bytem Vltavská 13,  Brno,  

PSČ 612 00 

 

 

Věc:  

 

Návrh na zápis změn společnosti: Technologies, a.s., Reg.: C, vložka: 154 

 

Představenstvo a likvidátor akciové společnosti ABC Technologies, a.s se 

sídlem v Brně  Judr. Martin Vyskočil v souladu s usnesením mimořádné valné hromady 

ze dne 16. června 2006 sdělují dne 26. června 2006 rejstříkovému soudu, že navrhují 

zápis do obchodního rejstříku k 1. srpnu 2006 oddílu C, vložky 154 takto:  

 

a) valná hromada ze dne 16. června 2006 se usnesla na zrušení společnosti a na 

likvidaci jejího majetku ke dni 1. srpna 2006, 

b) likvidační obchodní jméno společnosti je ABC Technologies, a.s. v likvidaci, 

c) likvidátorem jmenován pan Judr. Martin Vyskočil, RČ 631012/251, bytem 

Vltavská 13, Brno, PSČ 612 00, 

d) likvidátor bude za společnost podepisovat tak, že ke znění jejího obchodního 

likvidačního jména připojí svůj vlastnoruční podpis. 
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Dosavadní obchodní jméno společnosti a způsob podepisování za společnost 

bylo vymazáno. Důkazem toho je příloha: 

 

- zápis z valné hromady, 

- notářský zápis osvědčující průběh valné hromady, 

- podpisový vzor likvidátora. 

 

 

Brno 26.června 2006 

 

Za navrhovatele: předseda představenstva akciové společnosti ABC Technologies, a.s. 

Petr Jasanský a  Judr. Martin Vyskočil, likvidátor. 

 

Následovaly tři významné návrhy a všechny byly valnou hromadou 

usnesením přijaty:  

 

Pan Ing. Milan Bučík  (předseda valné hromady) navrhl, aby zatímní listy 

vydané společností byly soustředěny u předsedajícího poslední valné hromady v den 

jejího konání při příležitosti schválení účetní závěrky a závěrečné zprávy likvidátora o 

průběhu likvidace a ke dni podání návrhu a výmazu společnosti z obchodního rejstříku 

byly znehodnoceny.  

 

Akcionářka Alena Malá navrhla, aby při likvidaci společnosti nebyl likvidátor 

oprávněn přenechat nebo prodat věci, majetková práva, pohledávky či jiné majetkové 

hodnoty společnosti členům představenstva, dozorčí rady, prokuristovi, generálnímu 

řediteli a akcionářům.  

 

Na podnět akcionáře Ondřeje Soukupa navrhl pan Ing. Milan Bučík  (předseda 

valné hromady) valné hromadě uložit likvidátorovi, aby zrušil pracovní poměry 

zaměstnanců společnosti výpovědí z důvodů organizačních změn s využitím § 46 odst. 

1 a-c) zákoníku práce, a to do dne 31. srpna 2006. 
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Mimořádné valné hromady konané dne 16. června 2006 se zúčasnil notář, který 

o ní sepsal notářský zápis a osvědčil, že byla kvalifikovanou většinou přijata výše 

uvedená usnesení. Součástí notářského zápisu musí být datum a místo konání 

mimořádné valné hromady. Po sepsání notářského zápisu byl účastníky přečten , jimi 

schválen a vlastnoručně podepsán.  

 

Po konání valné hromady představenstvo a likvidátor akciové společnosti ABC 

Technologies, a.s Judr. Martin Vyskočil v souladu s usnesením mimořádné valné 

hromady sdělili dne 26. června 2006 rejstříkovému soudu, že navrhují zápis do 

obchodního rejstříku k 1. srpnu 2006 oddílu C, vložky 154 takto: 

 

- valná hromada ze dne 16. června 2006 se usnesla na zrušení společnosti s likvidací 

jejího majetku ke dni 1. srpna 2006, 

- likvidační obchodní jméno společnosti je ABC Technologies, a.s v likvidaci,  

- likvidátorem byl jmenován pan Judr. Martin Vyskočil, RČ 631012/251, bytem 

Vltavská 13, Brno, PSČ 612 00, 

- likvidátor bude za společnost podepisovat tak, že ke znění jejího obchodního 

likvidačního jména připojí svůj vlastnoruční podpis. 

 

O této skutečnosti předložil osvědčení sepsané 26. června 2006, podle něhož 

likvidátor pan Judr. Martin Vyskočil se bude za akciovou společnost ABC Technologies, 

a.s. v likvidaci podepisovat tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti 

v likvidaci připojí svůj vlastnoruční podpis a tento podpis také na osvědčení 

vlastnoručně připojil.  

 

Vstupem společnosti do likvidace se tak likvidátor stává statutárním orgánem 

společnosti. Navenek vůči třetím osobám je pravomoc likvidátora neomezitelná. Uvnitř 

společnosti se řídí pokyny udělenými valnou hromadou.  
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4.3  Průběh likvidace 
 

Byla sepsána mandátní smlouva mezi akciovou společnost ABC Technologies, 

a.s a likvidátorem, panem Judr. Martinem Vyskočilem, ve které bylo uvedeno: 

 

- jméno společnosti a datum vstupu do likvidace ( 1. srpna 2006), 

- zavázání se likvidátora realizovat likvidaci společnosti od 1. srpna 2006 nejpozději 

do 30. listopadu 2007 ( tedy během 16 měsíců), za což mu náleží odměna v částce 

300 tis. Kč,  

- způsob platby je zálohový – vždy k 15. dni vyplacená částka, odpovídající 5% 

uvedené odměny, zbývající část bude vyplacena po schválení konečné zprávy o 

provedení likvidace a závěrky, 

- společnost se zavázala ke dni předcházejícímu dni zahájení likvidace provést účetní 

závěrku a inventarizaci majetku společnosti a předat je likvidátorovi, 

- likvidátor se zavázal zpracovat likvidační plán včetně rozpočtu a předložit jej ke 

schválení valné hromadě nejpozději do 1. října 2006, 

- likvidátor se rozhodl pro využití služeb specializované firmy pro ekonomické a 

daňové poradenství Soliter se sídlem v Brně. Úhrady služeb firmy byly zahrnuty do 

nákladů likvidace.  

 

Z tohoto důvodu byla uzavřena mandátní smlouva také mezi likvidátorem 

panem Judr. Martinem Vyskočilem a poradenskou firmou Soliter, s.r.o. Ve smlouvě se 

firma zavázala, že nejpozději do 20. září 2006 provede ve společnosti ABC 

Technologies, a.s. její zmapování – finanční analýzu, přípravu inventarizace a rozpočtu, 

a to ve spolupráci daňového poradce a specializovaných krizových manažerů. Součástí 

této smlouvy je výše paušální odměny, kterou se likvidátor rozhodl firmě poskytnout a 

způsob platby této odměny.  
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4.3.1  Mandátní smlouva mezi likvidovanou společností a likvidátorem 

 
Smlouva o provedení likvidace 

 

 

Uzavřená mezi:  

 

Obchodní společností: ABC Technologies, a.s., v Brně, Barvy 762/10, PSČ 638 00  

a likvidátorem: Judr. Martin Vyskočil, RČ 631012/251, bytem Vltavská 13, Brno,  

PSČ 602 00 

 

1. Společnost dnem 1.srpna 2006 vstoupí do likvidace, přičemž 

likvidátorem byl jmenován na základě předchozího projednání pan Judr. 

Martin Vyskočil. Usnesení rejstříkového soudu je přílohou této smlouvy. 

2. Likvidátor se zavazuje realizovat likvidaci společnosti od  1. června 2006 

nejpozději do 30. listopadu 2007, za což mu náleží odměna v částce 300 

tis. Kč. Způsob platby bude zálohový – vždy k 15.dni vyplacená částka, 

odpovídající 5% uvedené odměny, zbývající část bude vyplacena po 

schválení konečné zprávy o provedení likvidace a závěrky. 

3. Společnost se zavazuje ke dni předcházejícímu dni zahájení likvidace 

provést účetní závěrku a inventarizaci majetku společnosti a předat je 

likvidátorovi. 

4. Likvidátor se zavazuje zpracovat likvidační plán včetně rozpočtu a 

zavazuje se jej předložit ke schválení valné hromadě nejpozději do 1. 

října 2006. Informace o průběhu likvidace je povinen likvidátor 

společníkům předkládat vždy k 15. dni měsíce.  

5.  Likvidátor je oprávněn využít služeb specializované firmy pro 

ekonomické účely. Úhrady služeb firmy budou zahrnuty do nákladů 

likvidace.  
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V Brně dne 26.6.2006  

 

 

 

ABC Technologies, a.s. 

Předseda představenstva Petr Jasanský 

Judr. Martin Vyskočil, likvidátor 

 

4.3.2 Plán likvidace  

 

Likvidátor pan Judr. Martin Vyskočil sestavil plán likvidace akciové společnosti 

ABC Technologies, a.s. v likvidaci, který obsahoval: 

 

I. Termín vstupu do likvidace, předpokládaný termín ukončení: 1. srpna 

2006 až 30. listopadu 2007, organizační strukturu společnosti ke dni 

zahájení likvidace, počet a strukturu zaměstnanců s rozdělením podle 

pracovních úvazků, rozdělení na pracovníky THP a v dělnických profesích, 

počet žen na mateřské dovolené, zaměstnanci blížící se důchodovému věku, 

atd. 

 

II. Stav majetku společnosti a jeho ohodnocení (vzhledem k prodejnosti a 

likviditě) – z tohoto důvodu byla sestavena dočasná pracovní skupina, 

tvořena 10 zaměstnanci akciové společnosti  ABC Technologies, a.s., která 

se stala poradním orgánem likvidátora – vedoucího komise a členy komise 

jmenoval sám likvidátor pan Judr. Martin Vyskočil. Komise odpovídá za 

správnost inventarizace majetku. Tento soupis není k dispozici.  

 

III. Pohledávky a závazky společnosti – současně s návrhem na zápis vstupu 

do likvidace vypracoval likvidátor pan Judr. Martin Vyskočil ke všem 

uzavřeným smlouvám s dodavateli a odběrateli dodatky o změnách a 

v některých případech o odstoupení od smlouvy a předložil je příslušným 
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dodavatelům a odběratelům. Tyto smlouvy obsahovaly i lhůty, ve kterých 

musely být dodávky vyúčtovány, aby se mohly uskutečnit úhrady včas a 

nenarušily tak časový plán likvidace akciové společnosti  ABC 

Technologies, a.s. 

 

IV. Jmenovitý seznam věřitelů a dlužníků (obchodní jméno, sídlo, IČO), 

včetně ohodnocení vzhledem k dobytnosti, resp. plnění. 

 

V. Etapy postupu likvidace a způsob jejich kontroly – likvidátor pan Judr. 

Martin Vyskočil ve spolupráci s poradenskou firmou Soliter, s.r.o 

vypracoval rozpočty předpokládaných nákladů a výnosů procesu likvidace.  

Likvidátor společně se zástupci valné hromady sledovali(likvidace bude 

ukončena ke konci roku 2007) a posuzovali výsledky likvidace 

v ekonomickém vyjádření, zejména rozpočty likvidace společnosti a 

v případě, že se změnily podmínky, které platily v době jejich sestavení, 

rozpočty doplnili.  

 

VI. Účast statutárního orgánu – bylo stanoveno, že např. při prodeji majetku 

bude valná hromada v čele s předsedou Ing. Milanem Bučíkem schvalovat 

cenové rozpětí jednotlivých transakcí.  

 

 

Tento likvidační plán byl po sestavení předložen dne 30. října 2006 likvidátorem 

panem Judr. Martinem Vyskočilem představenstvu společnosti, které jej odsouhlasilo. 

 

Následovalo oznámení o  vstupu společnosti do likvidace v Obchodním věstníku 

a výzva  věřitelům, aby přihlásili své pohledávky. 

 

Oznámení akciové společnosti  ABC Technologies, a.s. o skutečnosti, že je 

v likvidaci se v Obchodním věstníku nachází v rubrice „likvidace“. Společnost dále 

informuje, kdo byl jmenován likvidátorem. Věřitelé, jiné osoby a orgány dotčené touto 

likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky nebo jiná práva do tří měsíců od 
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zveřejnění tohoto oznámení u likvidátora na adrese společnosti. Zmeškání lhůty 

k přihlášce nevyvolává zánik nároku věřitele, ale z praktického hlediska ztěžuje jeho 

efektivní uplatnění.  

 

 

4.3.3 Oznámení o vstupu společnosti do likvidace v obchodním věstníku 

 
OBCHODNÍ VĚSTNÍK 

 
Rubrika „likvidace“ 

 
Společnost ABC Technologies, a.s. se sídlem v Brně, Barvy 762/10, PSČ 638 

00, IČO 270 80 579, oznamuje, že dnem 1. srpna 2006 vstoupila do likvidace, 

likvidátorem byl jmenován Judr. Martin Vyskočil,  RČ 631012/251, bytem Vltavská 13, 

Brno,  PSČ 612 00. Věřitelé, jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, 

aby přihlásili své pohledávky nebo jiná práva do tří měsíců od zveřejnění tohoto 

oznámení u likvidátora na adrese likvidované společnosti.  

 

4.3.4 Oznámení věřiteli o vstupu společnosti do likvidace 

 
Adresát: 

 

Obchodní jméno věřitele: ALIMEX, s.r.o. 

Sídlo: Bulharská 20, Znojmo, PSČ 643 41 

IČO: 112 85 312 

 

 

 

V Brně dne 26. června 2006 
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Věc:  

 

Oznámení o vstupu společnosti ABC Technologies, a.s. do likvidace 

 

Oznamuji Vám, že rozhodnutím valné hromady ze dne 16. června 2006  akciová 

společnost ABC Technologies, a.s. se sídlem v Brně, Barvy 762/10, PSČ 638 00, IČO 

270 80 579 vstupuje dne 1. srpna 2006 do likvidace. Předpokládá se, že bude ukončena 

do 16 měsíců, tedy do 30. listopadu 2007. 

 

Byl jsem jmenován likvidátorem této společnosti se všemi právy a povinnostmi 

statutárního orgánu. Název společnosti je doplněn dovětkem „ v likvidaci“. 

 

Žádám Vás ve smyslu § 73 obchodního zákoníku, abyste veškeré pohledávky 

vůči společnosti uplatnili písemně s uvedením čísla dokladu a příslušné částky 

nejpozději do tří měsíců od výše uvedeného data vstupu společnosti do likvidace. 

Pohledávky budeme uspokojovat postupně.  

 

Brno 26.6. 2006 

 

Děkuji, s pozdravem  

Judr. Martin Vyskočil, likvidátor 

 

Jednou z prvních společností, která přihlásila prostřednictvím své jednatelky 

svou pohledávku za platbu dodaného zboží, je společnost ALIMEX, s.r.o.. Jednatelka 

přiložila kopii kupní smlouvy, doklad o převzetí zboží a vyúčtování kupní ceny.  
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4.3.5 Přihláška pohledávky u likvidátora 

 
Pan  

Judr. Martin Vyskočil 

ABC Technologies, a.s. v likvidaci 

Barvy 762/10 

Brno 

 

Věc: 

 

Přihláška pohledávky 

 

 

Obdrželi jsme Vaše oznámení ze dne 26. června 2006 o vstupu akciové 

společnosti ABC Technologies, a.s., Brno do likvidace. Žádáme Vás, v rámci likvidace 

společnosti, o uhrazení částky 380. 000 Kč, představující kupní cenu zboží, které bylo 

převzato Vaší společností dne 20. února 2005 na základě kupní smlouvy ze dne 13. 

února 2005. Kopii kupní smlouvy, dokladu o převzetí zboží a vyúčtování kupní ceny 

přikládáme.  

 

Ve Znojmě 10.7.2006 

 

ALIMEX, spol. s.r.o. 

Miluše Staňková, jednatelka 

 

 

Likvidátor pan Judr. Martin Vyskočil dále nechal ocenit majetek společnosti 

soudním znalcem a uzavřel kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti, kupní 

smlouvy o prodeji movitých věcí, návrh na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky a u 

obchodního soudu podal žaloby na dlužníky společnosti ABC Technologies, a.s. 
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Žalobu podal u Krajského soudu v Brně např. na firmu DIPOS, a.s., se sídlem ve 

Vyškově, protože společnost ABC Technologies, a.s. se žalovaným uzavřela kupní 

smlouvu o prodeji dvou nemovitostí, kde se žalovaný – firma DIPOS, a.s. zavázala 

uhradit kupní cenu ve výši 7,5 mil. Kč v termínu 31. prosince 2003 a dosud uhradila 

společnosti ABC Technologies, a.s. pouze 2 mil Kč a zbývající část podle dopisu vedení 

firmy pro nedostatek finančních prostředků neuhradila. Přes usnesení soudu, dle kterého 

byl žalovaný povinen uhradit zbývající částku platebním příkazem, takto neučinil.  

 

4.3.6 Žaloba likvidátora 

 
Krajský soud v Brně  

Husova 15, Brno 602 00 

 

Žalobce: 

Obchodní jméno společnosti:  ABC Technologies, a.s. v likvidaci 

Sídlo společnosti: Brno, Barvy 762/10, PSČ 638 00 

IČO:  270 80 579 

Společnost zastupuje:Judr. Martin Vyskočil, likvidátor, RČ 631012/251, bytem 

Vltavská 13,  Brno,  PSČ 612 00 

Žalobce je zapsán v obchodním rejstříku, výpis přiložen. 

 

Žalovaný: 

Obchodní jméno společnosti:  DIPOS, a.s. 

Sídlo společnosti: Vyškov u Brna, , PSČ 981 62 

IČO:  275 82 765 

 

ŽALOBA  

 

O úhradu splatné pohledávky ve výši 5 500 000 Kč 

 

I. Vznik závazku: 

Důkaz: smlouva ze dne 2. prosince 2003 
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II. Korespondence o tom, že žalobce jednal se žalovaným a vyzýval jej 

k plnění. Žalovaný však k 31. prosinci 2003 zaplatil pouze 2 mil. Kč, 

zbývající částku přes upomínku ze dne 15. dubna 2004 neuhradil pro 

nedostatek finančních prostředků. 

            Důkazy: doklad o provedení vkladu do katastru nemovitostí,  

            korespondence ze dne 15. dubna 2004, 17. května 2004, 

            zápisy z jednání ze dne 10. května 2004 

 

III. Návrh ( Petit ): 

IV.  

Žalobce na základě uvedených skutečností žádá Krajský obchodní soud 

v Brně, aby vůči žalovanému vydal toto u s n e s e n í: 

Žalovaný je povinen ve lhůtě do pěti dnů od nabytí právní moci tohoto 

usnesení navrhovateli: 

a) uhradit splatnou pohledávku ve výši 5,5 mil. Kč 

b) uhradit soudní výlohy ve výši 20 tis. Kč 

V. Úhrady budou provedeny v hotovosti na pokladně v sídle společnosti 

navrhovatele nebo na účet číslo: 1509901180100 peněžního ústavu KB 

 

 

 

Brno 5.6.2006 

 

 

Judr. Martin Vyskočil 

Likvidátor společnosti ABC Technologies, a.s.v likvidaci 

 

Z tohoto důvodu podal likvidátor návrh na výkon rozhodnutí přikázáním 

pohledávky, ve kterém navrhuje, aby odepsáním z účtu u peněžního ústavu povinný – 

firma DIPOS, a.s. zaplatila zbývajících 5,5 mil Kč, náklady řízení 20tis. Kč, náklady 

výkonu rozhodnutí 10 tis. Kč a tato celková částka byla převedena na účet společnosti 

ABC Technologies, a.s.   
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4.4 Možné problémy při dalším průběhu likvidace 
 

Proces likvidace není v současné době ukončen. Likvidátor bude nadále 

zpeněžovat majetek společnosti, může např. využít i možnosti veřejné dražby, kterou 

upravuje novela zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.  Bude trvale sledovat stav 

majetku a závazků a v případě, že zjistí předlužení společnosti ABC Technologies, a.s., 

podá návrh na prohlášení konkurzu. 

 

Bude nadále plnit závazky společnosti včetně závazků vůči bankám a finančním 

úřadům, udržovat s nimi úzké spojení. Likvidátor bude sledovat tok hotovosti, pečovat o 

likviditu a podávat valné hromadě zprávy o průběhu likvidace.  

 

V souvislosti s dalším průběhem likvidace by se likvidátor mohl potýkat 

s některými problémy, které se v praxi v souvislosti s likvidací společnosti vyskytují:  

 

- V praxi často nastává problém v důsledku skutečnosti, že zákon výslovně 

neupravuje okamžik vstupu společnosti do likvidace. Tím se protahuje možnost 

účinné likvidace, ekonomická situace společnosti se může změnit k horšímu. Stává 

se, že Krajskému obchodnímu soudu trvá i několik měsíců, než zapíše vstup 

společnosti do likvidace a pošle výpis, na jehož základě může likvidátor zahájit 

svou činnost. Likvidátor tak po dohodě s vedením společnosti může využít 

prodlevu u soudu k některým úkonům, např. soupis aktiv a pasiv, atd. To ale není 

případ společnosti ABC Technologies, a.s., která se již v likvidaci nachází.  

 

- Jedním ze zásadních problémů může být i převod majetku. Jedná se o situaci, kdy 

společnost před vstupem do likvidace převede větší část majetku na jinou 

společnost a ponechá si pouze pasiva a menší část majetku, ze kterého uspokojí 

věřitele jen částečně. Potom věřitelům oznámí, že společnost, na kterou byla aktiva 

převedena, není právním nástupcem, k převodu nedošlo formou o prodeji podniku 

dle § 476 a násl. ObchZ. To ale opět není případ této společnosti, protože vstoupila 

do likvidace již před rokem.  
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- Délka trvání likvidace akciové společnosti ABC Technologies, a.s. v likvidaci byla 

stanovena sice na maximálně 16 měsíců, ale ve skutečnosti se u obchodních soudů 

hromadí případy společností, které zůstávají po dlouhý čas v likvidaci, návrhy na 

výmaz jsou spíše ojedinělé. Důvodem protahování likvidace je i skutečnost, že 

obchodní společnosti nejsou schopny hradit penále za daňové nedoplatky a 

nezískají souhlas finančního úřadu jakožto správce daně, který je nutný k jejich 

výmazu. 

 

- Protože bude likvidátor dokončovat v rámci likvidační činnosti závazky 

společnosti, musí počítat s tím, že může potřebovat úvěr pro překlenutí nedostatků 

prostředků, vyvolaného touto činností. Tuto skutečnost musí s peněžním ústavem 

projednat a počítat s tím, že bude banka požadovat určité záruky pro případ, že by 

se společnost v průběhu likvidace dostala do předlužení.  

 

- Jak je uvedeno výše, likvidátor uzavírá různé smlouvy a právě zde se může objevit 

další problém – likvidátor dle zákona uzavírá pouze smlouvy, které souvisí 

s ukončením nevyřízených obchodů, což je obecná formulace, která může rovněž 

způsobit prodloužení doby likvidace, protože některé smlouvy mohou souviset 

s ukončením nevyřízených obchodů jen okrajově.  

 

- Komplikovaná může být i úprava odměny likvidátora, která závisí na rozhodnutí 

orgánů společnosti. V případě, že likvidátor podá návrh na konkurs a ten je 

zamítnut pro nedostatek majetku na úhradu konkursního řízení, tak po provedení 

likvidace zbývajícího majetku může zůstat odměna likvidátora neuhrazena. 

 

Likvidátor může v průběhu likvidace zjistit, že je společnost předlužená. V případě 

předlužení společnosti není možné likvidaci realizovat a pokračovat v ní. Likvidátorovi 

tak vzniká (podle § 3 odst. 1 zákona 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání) povinnost 

podat návrh na prohlášení konkursu společnosti v likvidaci.  
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4.5  Úkony likvidátora ke dni skončení likvidace 
 

Ke dni skončení likvidace likvidátor uzavře účetní knihy a sestaví účetní 

závěrku, kterou předloží valné hromadě ke schválení, spolu s konečnou zprávou o 

průběhu likvidace a s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, který vyplyne 

z likvidace. 

 

Uzavře smlouvu s auditorem o ověření účetní závěrky (včetně vypracování a 

dodání auditorského posudku)49. Další smlouvou, kterou likvidátor uzavře ke konci 

likvidace, je dohoda se schovatelem o uložení účetních dokladů a ostatních 

písemností50. 

 

Po dobu likvidace trvá daňová povinnost. Do 30 dnů po skončení likvidace podá 

likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 

Přiznání k dani z příjmu z poslední fáze likvidace se podá ke dni předcházejícímu 

výmazu. 

 

V případě  akciové společnosti ABC Technologies, a.s., jelikož se jedná právě o 

společnost akciovou, rejstříkový soud provede výmaz společnosti z obchodního rejstříku 

jen tehdy, bude-li prokázáno, že byly všechny akcie společnosti zničeny, prohlášeny 

za neplatné nebo zrušeny.  

 
4.6   Trestněprávní odpovědnost likvidátora 

 
 Ke dni jmenování přechází na likvidátora právo jednat za společnost, hospodařit 

s jejím majetkem podle předpisů vztahujících se k likvidaci, vykonávat 

zaměstnavatelská práva a povinnosti. Při této činnosti musí likvidátor dodržovat řadu 

právních předpisů a nese odpovědnost v případě jejich porušování.  

 

                                                
49 § 536-565 ObchZ a § 20 zákon 563/1991 Sb. o účetnictví 
50 § 747 a násl. ObčZ 
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 Z trestných činů nejčastěji se vyskytujících v souvislosti s činností likvidátorů 

lze jmenovat trestné činy zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění51, zpronevěry52, 

podvodu53, porušování povinnosti při správě cizího majetku54, poškozování věřitele55 a 

zvýhodňování věřitele56.  

 

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 

 

 Nevedení účetních knih, zápisů nebo jiných dokladů, uvedení nepravdivých 

nebo hrubě zkreslujících údajů v nich, jejich zničení, poškození, učinění 

neupotřebitelnými nebo zatajení a tímto ohrožení majetkových práv jiného nebo 

ohrožení včasného a řádného vyměření daně, dále pak uvedení nepravdivých nebo 

hrubě zkreslených údajů, zamlčení podstatných skutečností v podkladech pro zápis do 

obchodního rejstříku či pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu 

na zápis do obchodního rejstříku, dále ohrožení nebo omezení jiného na právech tím, že 

bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do 

obchodního rejstříku nebo neuložení listiny do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona 

nebo smlouvy povinen, je trestáno odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky nebo 

zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Pokud je takto způsobena značná škoda na 

cizím majteku či závažný následek, následuje trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let. 

 

Porušení povinnosti v řízení o konkursu 

 

 Maření a hrubé ztěžování výkonu funkce správce konkursní podstaty, a tím 

ohrožení úplného a správného zjištění majetku patřícího do konkursní podstaty nebo 

zpeněžení tohoto majetku, je trestáno odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky nebo 

zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Stejně je trestáno nesplnění zákonné 

povinnosti podat návrh na prohlášení konkursu. 

 

                                                
51 § 126 TrZ 
52 § 248 TrZ 
53 § 250 TrZ 
54 § 255 TrZ 
55 § 256 TrZ 
56 § 256a TrZ 
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Zpronevěra 

 

 Přisvojení cizí svěřené věci, a tím způsobení škody nikoli nepatrné na cizím 

majetku, je trestáno odnětím svobody až na 2 roky nebo zákazem činnosti nebo 

peněžitým trestem či propadnutím věci. Pokud je způsobená škoda rozsáhlá, následuje 

trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky nebo zákaz činnosti nebo peněžitý trest. 

V případě, že způsobí takto značnou škodu nebo spáchá tento čin osoba, která má zvášť 

uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo člen organizované skupiny, náleží 

pachateli trest odnětí svobody na 2 roky až 8 let; v případě způsobení škody velkého 

rozsahu odnětí svobody na 5 až 12 let. 

 

Podvod 

 

 Obohacení sebe nebo jiného tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu 

nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou, je trestáno odnětím svobody až na 2 roky nebo zákazem činnosti nebo 

peněžitým trestem či propadnutím věci. Při způsobení rozsáhlé škody následuje trest 

odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky nebo peněžitý trest. Odnětím svobody na 2 roky 

až 8 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin jako člen organizované skupiny, nebo 

způsobí-li takovým činem značnou škodu jiný zvlášť závažný následek. Odnětím 

svobody na 5 až 12 let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem škodu velkého 

rozsahu. 

 

Porušování povinnosti při správě cizího majetku 

 

 Kdo jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu 

uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, 

bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky nebo peněžitým trestem. Odnětím 

svobody na 6 měsíců až 5 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin jako osoba, která má 

zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo způsobí-li takovým činem 

značnou škodu. Trest odnětí svobody na 2 roky až 8 let se ukládá při způsobení škody 

velkého rozsahu. 
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Poškozování věřitele 

 

 Kdo i jen částěčně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že zničí, poškodí, zatají, 

zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku, předstírá nebo uzná 

neexistující právo nebo závazek, svůj majetek zdánlivě zmenšuje, nebo v řízení před 

soudem odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o 

majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo v takovém prohlášení 

uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na 1 

rok nebo peněžitým trestem. Stejně bude potrestán, kdo i jen částečně zmaří uspokojení 

věřitele jiné osoby tím, že zničí, poškodí, zatají, zcizí nebo odstraní část majetku 

dlužníka, nebo k majetku dlužníka uplatní neexistující právo na pohledávku. Odnětím 

svobody na 6 měsíců až 3 roky bude pachatel potrestán, způsobí-li těmito činy značnou 

škodu. Odnětím svobody na 2 roky až 8 let bude pachatel potrestán, způsobí-li činy 

škodu velkého rozsahu. 

 

Zvýhodňování věřitele 

 

 Kdo jako dlužník, který není schopen plnit své splatné závazky, zmaří, byť i jen 

částečně, uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní jiného věřitele, bude potrestán 

odnětím svobody až na 1 rok nebo peněžitým trestem. Odnětím svobody na 6 měsíců až 

3 roky bude potrestán, způsobí-li činem značnou škodu. Odnětím svobody na 2 roky až 

8 let bude potrestán, způsobí-li činem škodu velkého rozsahu. 

 

4.7   Srovnání pojmů likvidace, konkurs, insolvence 
 

 O způsobech zániku ví většinou jen odborná právnická veřejnost, v obecné 

rovině se jednotlivé způsoby zániku podnikatelských oprávnění často pletou. Právních 

způsobů zániku (zejména právnických osob – podnikatelů) podnikatelských subjektů je 

samozřejmě několik. V České republice je vnímán vstup společnosti do likvidace jako 

první krok úpadku. Likvidace obchodních společností je legální cesta, kodifikovaná 

hmotně-právními předpisy obchodního práva, která předpokládá ukončení všech 

podnikatelských aktivit, vyrovnání všech závazkových vztahů včetně závazkům vůči 

daním, poplatkům a společníkům a následuje výmaz společnosti z obchodního rejstříku, 
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tedy definitivní konec právnické osoby. Velmi podobný je postup při ukončení 

podnikatelské činnosti fyzické osoby, ovšem s tím rozdílem, že fyzická osoba i nadále 

existuje, pouze pozbyla podnikatelského oprávnění.  

 

Zatímco při likvidaci se předpokládá, že budou postupně uspokojeni všichni 

věřitelé a patrně zbude ještě likvidační zůstatek pro vypořádání zakladatelů, při 

konkursu dojde pouze k poměrnému uspokojení věřitelů. Je-li společnost v likvidaci a 

je na ni prohlášen konkurs, likvidátor svou činnost přerušuje až do zrušení konkursu. 

Proto není možné, aby konkurs a likvidace probíhaly současně. Po skončení 

konkursního řízení lze, zbyl-li majetek, lze v likvidaci pokračovat a likvidátor může 

začít uspokojovat pohledávky zbylé po konkursu. 

 

 Likvidace tedy zpravidla končí uspořádáním vztahů a výmazem z obchodního 

rejstříku bez autoritativního zásahu soudu, může však za předpokladu, že výtěžek 

z likvidace nepostačuje na úplnou úhradu všech závazků, skončit insolvenčním řízením. 

Insolvenční řízení pak může skončit oddlužením, reorganizací a konkursem. 

 

 Z výše uvedeného odstavce pak jednoznačně vyplývá, že mezi jednotlivými 

pojmy v nadpisu tohoto článku je zjevná nerovnost a každý pojmenovává autonomní 

právně relevantní proces, popsaný zákonem. Zatímco procedura likvidace je upravena 

velmi dispozitivně a majitelé společností mají právo likvidaci zahájit, přerušit nebo i 

ukončit, sami si jmenovat likvidátora, přičemž na osobu likvidátora je kladena pouze 

povinnost bezúhonnosti a plné způsobilosti k právním úkonům, je v případě 

insolvenčního řízení podle Insolvenčního zákona (a velmi podobně i konkursního řízení 

podle Zákona o konkursu a vyrovnání) rozhodnutí o zahájení řízení vyhrazeno 

insolvenčnímu soudu. Rovněž na osobu administrátora, insolvenčního správce 

(konkursního správce podle Zákona o konkursu a vyrovnání) je mimo nezbytné plné 

způsobilosti k právním úkonům a trestní a úpadkové bezúhonnosti kladen požadavek 

vysokoškolského vzdělání, složení zkoušky insolvenčního správce a povinného 

pojištění zodpovědnosti. Také proces insolvenčního řízení je upraven velmi kogentně 

(zejména řízení podle Zákona o konkursu a vyrovnání, v řízení podle Insolvenčního 

zákona byla řada pravomocí delegována na věřitelské orgány) a případná dispozitivní 
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ustanovení jsou podmíněna řetězcem schválení věřitelským orgánem a konkurzním 

soudem.  

 

 Jednotlivé procedury (jak jednotlivých způsobů zániku, tak v rámci každého 

takového řízení) jsou pak provázány na ostatní odvětví práva, zejména na právo 

finanční, právo sociálního zabezpečení, živnostenské právo, tedy během jednotlivých 

procedur jsou na administrátora likvidace či insolvenčního řízení kladeny vysoké 

odborné nároky. 
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5 NÁVRHY NA ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH 

PROBLÉMU 

 Na zkvalitnění procesu likvidace a odstranění stávajících problémů v obchodní 

společnosti navrhuji: 

1) Universální jednotný systém vzdělávání, který by byl určen všem účastníkům 

úpadkových řízení – tedy likvidátorům, insolvenčním správcům, věřitelům atp. Cílem 

tohoto systému by měl být proces celoživotního vzdělávání. Lektorský sbor by tvořili 

renomovaní odborníci na legislativu, úpadkové právo a ekonomiku. Účastníkům 

semináře by byly znalosti poskytovány jak v tištěné, tak i elektronické formě. 

 

2) Pořízení a vedení seznamu likvidátorů, kteří mají zkušenosti s likvidacemi. Došlo by 

k vytvoření žádoucího jednotného postupu účastníků likvidačního řízení v ČR. Činnost 

likvidátorů je stále častější a vyhledávanější a musí být v jejich činnosti nastavena jasná 

pravidla – práva, povinnosti a odpovědnost. Řada osob se likvidacemi živí a vykonává 

je řádně a správně, ale některé nikoli. Likvidátor by měl být profesionálem, nakládá 

s majetkem třetích osob. Jiná cesta, než dát výkonu této profese řád, systém a pravidla, 

není. 

 

3) Požadavek na vyšší kvalifikaci a vzdělání likvidátora – navrhuji alespoň stanovení 

minimálních profesních předpokladů, jimiž by mělo být ekonomické nebo právnické 

vzdělání. Podle mého názoru by přitom nemusel být podmínkou vysokoškolský stupeň 

takového vzdělání. 

 

4) Právní nárok na vyplacení zálohy likvidátorovi – soudy pociťují v některých 

případech neochotu likvidátorů převzít likvidaci nařízenou soudem s ohledem na 

náročnost práce a stanovenou odměnu. Kontrola činnosti likvidátora je pro ně obtížná. 

Dalšími problémy jsou nedostatek majetku v likvidovaných společnostech a nutnost 
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hradit náklady z prostředků státu, neobjasněnost otázky okamžiku práva na vyplacení 

odměny likvidátorovi. Výše odměny není žádnou vyhláškou regulována (na rozdíl od 

správce konkursní podstaty), záleží na plné dohodě se subjektem, který likvidátora 

jmenoval. Při stanovení výše se přihlíží ke složitosti likvidace a rozsahu a skladbě 

majetku. V praxi se obvykle vychází z odměny bývalého vedení společnosti.  

 

5) Sestavení vhodného likvidačního týmu, které je důležitým personálním opatřením. 

Likvidátor využívá pracovníky likvidované společnosti, jako např. účetní, pracovníci 

odpovědní za zásoby, externisté a specialisté z poradenské nebo jiné firmy. Rozhodnutí 

musí vycházet z posouzení jejich přednosti, nezaujatosti a odbornosti. Likvidátor 

rozdělí likvidační tým na pracovní skupiny vzhledem k rozsahu likvidačních úkolů a 

jmenuje garanty za tyto okruhy činností. Je velmi důležité vytvořit poradní orgány a 

komise odpovídající za odbornou správnost vypracovaných návrhů a posudků, které se 

uskutečňují po schválení likvidátorem.  

 

6) Sestavení plánu postupného propouštění zaměstnanců, který musí zajišťovat pevné 

dodržování lhůt pro rozvázání pracovního poměru, zabezpečení mzdových prostředků a 

včasné odevzdání dokladů pro důchodové zabezpečení. Příslušný úřad práce také musí 

být informován o počtu uvolňovaných zaměstnanců. 

 

7) Vypracování dodatků o změnách ke všem uzavřeným smlouvám s dodavateli a 

odběrateli, které zpracovává likvidátor a obsahují lhůty, ve kterých musí být dodávky 

vyúčtovány, aby se mohly úhrady uskutečnit včas a nenarušily tak časový plán likvidace 

společnosti. 

 

 Počet likvidací jako zspůsobu ukončení činnosti společností se stále zvyšuje. 

Likvidace vykazují stále stoupající tendenci oproti konkursům, kdy v roce 2006 dosáhl 

jejich počet čísla 3500 (oproti 1200 konkursům). Činnost likvidátora je tedy stále 

častější a vyhledávanější a musí být v jejich činnosti nastavena jasná pravidla. 
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 Závěr 

 
V diplomové práci jsem se zabývala likvidací obchodních společností. Likvidace 

je mimosoudní ukončení podnikání, zrušení a zánik společnosti. Likvidace se 

uskutečňuje od rozhodnutí vlastníka (oprávněného orgánu) o zrušení společnosti až po 

předložení návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Jejím účelem je řádné a 

úplné vypořádání všech majetkových poměrů, vůči věřitelům i dlužníkům společnosti 

(odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, peněžní ústavy a státní orgány) a rozdělení 

likvidačního zůstatku. 

 

Vlastním průběhem likvidace dochází ke zpeněžení hmotných a nehmotných 

složek majetku tak, aby mohly být uspokojeny závazky vůči věřitelům a dalším 

subjektům a vedle toho i k vymáhání pohledávek za dlužníky likvidovaného subjektu. 

Likvidátor sehrává v procesu likvidace klíčovou roli, je při výkonu své funkce nezávislý 

a měl by se snažit o dosažení likvidačního zůstatku, který bude posléze rozdělen 

společníkům. Po jeho jmenování zůstává statutárním orgánům  působnost ve vnitřních 

vztazích společnosti, pravomoc likvidátora je navenek vůči třetím osobám 

neomezitelná.  

 

Pro správně a účinně provedenou likvidaci je nezbytným předpokladem kvalitní 

likvidační projekt. Likvidační projekt se zabývá všemi činnostmi prováděnými při 

likvidaci podniku. Jednotlivé úkony musí být prováděny podle časového harmonogramu 

a v souladu s rozpočtem likvidace. Likvidátor musí především sledovat finanční stránku 

likvidace. Výsledek celého likvidačního procesu není nikdy v jeho průběhu zcela jasný. 

Likvidátor sledováním toku hotovostí a podle změn struktury majetku a zdrojů může a 

měl by zabránit případné insolvenci či předlužení.  

 

V souvislosti s vlastním průběhem likvidace se objevují v praxi některé 

problémy, které prodlužují a komplikují likvidaci společnosti.  Mimo jiné se jedná o to, 

že není přesně určen termín ukončení likvidace a z něho vyplývající okamžik ukončení 

účetnictví, není přesně stanovena výše odměny likvidátora, nejsou specifikovány typy 

smluv, které může likvidátor použít a neexistuje definice obvyklé ceny.  
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Jedním ze zásadních problémů, které se týkají praktického provádění likvidace 

podniku, je převod majetku před vstupem společnosti do likvidace na jinou společnost. 

Takový převod majetku by mohl mít povahu trestného činu poškozování věřitele podle 

§ 256 trestního zákona. Úkony lze napadnou formou odpůrčích žalob. 

 

Pokud likvidátor zaznamená na základě účetní závěrky předlužení, musí podat 

návrh na konkurs. Pokud je konkurs prohlášen, likvidátor pokračuje ve své činnosti 

pouze v rozsahu, v jakém nepřešla na správce konkurzní podstaty, také musí 

spolupracovat se správcem. V praxi mohou vzniknout mezi likvidátorem a správcem 

konflikty z důvodu jejich rozdílného postavení a střetu cílů činností. Těmito problémy 

se zabývá Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR, která sdružuje 

likvidátory a správce konkursních podstat. Komora spolupracuje s Ministerstvem 

spravedlnosti.   

 

V českých podmínkách je likvidace často využívána jako předstupeň konkursu, 

mezidobí, poskytující čas navíc. Tento postup je nesprávný. Výsledkem likvidace by 

mělo být uspokojování věřitelů v plné výši a rozdělení likvidačního zůstatku mezi 

vlastníky. V případě konkursu se jedná o poměrné uspokojení věřitelů, vlastníkům 

nezbude nic. Celý proces takové „likvidace“ a návazného konkursu se protáhne na 

období několika let, což zdaleka nepřidá na důvěře věřitelů a kultivaci podnikatelského 

prostředí u nás. 

 

V souvislosti s právní úpravou likvidace, a insolventního práva obecně, lze 

očekávat pokračující snahy o určitou koordinaci mezi jednotlivými státy, a to nejen 

v rámci Evropské unie, ale i na celosvětové úrovni. 

 

Na rozdíl od požadavků na správce konkursní podstaty  či požadavků na 

likvidátora v zahraničí nejsou u nás zákonem přímo určeny podmínky pro výkon funkce 

likvidátora. Jako základní předpoklad je označována plná způsobilost k právním 

úkonům a mnozí autoři se přiklání k názoru, že by likvidátor měl splňovat tytéž 

požadavky, které jsou kladeny na osoby zastávající funkce ve statutárních orgánech. 

Vzhledem k rozhodujícímu vlivu likvidátora na průběh celého procesu likvidace by 
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bylo vhodné zakotvit v právní úpravě určité minimální požadavky na vzdělání a 

zkušenosti likvidátora, které by usnadnily také případnou argumentaci při 

nespokojenosti s likvidátorem. Nelze totiž vždy spoléhat na snahu statutárního orgánu 

jmenovat likvidátorem osobu pro tuto funkci vhodnou jak po charakterové i profesní 

stránce. 

 

V naší historii byl přístup práva, morálky a veřejného mínění k podnikání 

poněkud odlišnější než dnes. Kladl důraz především na odpovědnost podnikajícího 

subjektu a jeho povinnosti vůči okolí – věřitelům, obchodním partnerům. Jevy, se 

kterými dnes spojujeme ekonomickou krizovou situaci v obchodních společnostech jako 

například platební neschopnost, druhotná platební neschopnost, předlužení atd., byly 

chápány jako důsledek špatného podnikatelova chování a také odpovídajícím způsobem 

odsuzovány.  

 

Dnes již v podvědomí lidí existuje určitá benevolentnější představa o těchto 

skutečnostech, jsou chápány téměř jako přirozený konec podnikání. Na druhé straně je 

nutné si uvědomit, že pro podnikatelské klima jako celek není žádoucí vést firmy až do 

situace předlužení s následkem bankrotu. V rámci podnikání se musí vytvořit takové 

právní a ekonomické podmínky, pro zcela seriózní ukončení podnikatele v takové 

podobě, aby uspokojily všechny ty, kteří s tímto podnikáním přišli do styku.  
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