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Abstrakt 

 Tato práce popisuje proces zrušení a zániku obchodních společností. Je 

zaměřena na likvidaci společností. Cílem bylo popsat postup likvidace společnosti a 

upozornit na možné problémy. V praktické části bakalářské práce popisuji činnosti 

likvidátora ve společnosti s ručením omezeným. Záměrem této bakalářské práce je 

přispět k porozumění dané problematiky. 

 

 

Klí čová slova 

 

Obchodní společnost, obchodní zákoník, likvidace, likvidátor 

 

 

 

 

Abstract 

 This Bachelor´s thesis describes the process of disestablishment and termination of 

trading companies. The thesis is targeted on a companies liquidation. The goal of this thesis 

is to describe the liquidation procedure and to point out the mentioned problems that could 

occur during liquidation. The practical part of this thesis contains activities of liquidator in 

the non-stock company. Focus of the Bachelor´s thesis is to understand these problems. 
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Úvod 

 

 Obchodní zákoník je základním předpisem obchodního práva, který upravuje 

postavení obchodních společností a také družstev v českém právním prostředí. O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toho bylo napsáno mnoho, proto 

leckdy pro podnikatelské subjekty a laickou veřejnost není jednoduché tomuto tématu 

dostatečně porozumět. 

 Charakteristickým znakem české tržní ekonomiky jsou neustále vznikající a 

zanikající obchodní společnosti. Dobré fungování obchodní společnosti je základním 

předpokladem úspěšnosti podnikatele v obchodně právních vztazích. Může ovšem dojít 

ke zrušení obchodní společnosti a posléze jejímu zániku, a to z mnoha různých příčin. 

Impuls ke zrušení společnosti může vycházet přímo od vedení společnosti v návaznosti na 

splnění vytyčených cílů. Může být také důsledkem problémů uvnitř obchodní společnosti, 

platební neschopnosti, vysoké zadluženosti, nedostatečného přizpůsobení na měnící se 

podmínky trhu, nesplněním vytyčených cílů a podobně. Společnosti se mohou ocitnout 

v situaci úpadku, jehož řešením se zabývá zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon). Nová právní úprava přináší celou řadu změn a možností 

řešení úpadku, které nabízí insolvenční řízení, a o tomto se zmíním v teoretické části mé 

práce. 

 V naší právní úpravě nenalezneme ucelený pohled jak na právní, účetní, tak 

daňovou problematiku obchodních společností. Vše je rozčleněno do mnoha různých 

předpisů a důsledkem je nepřehlednost, složitost a komplikovanost celé této úpravy. 

Největší podíl na současném nepřehledném stavu je třeba přičíst zákonodárci. 

 Zhodnocením současné situace nastíním různé možnosti a způsoby, jak ukončit 

podnikání obchodní společnosti. V teoretické části práce vymezím základní pojmy 

nutné pro pochopení problematiky. Uvedu, z jaké právní úpravy se vychází a popíši 

samotný průběh zrušování a zániku obchodních společností. V analytické části práce 

provedu rozbor právní úpravy likvidace společností a postavení likvidátora a v návrhové 

části vytvořím manuál pro likvidátora. 

 Hlavními cíli práce jsou vymezení pojmu likvidace, rozbor právního postavení 

likvidátora a identifikace problémů souvisejících s výkonem jeho funkce. Dále 

srozumitelně a komplexně objasnit základní principy o možnostech zrušení a zániku 
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obchodních společností vyplývajících ze zákonných norem a uvést důležité informace o 

tomto tématu pro subjekty, které se s danou problematikou běžně nesetkávají, ale 

v nečekané chvíli ji budou muset řešit. 

Jelikož je proces zrušení a zániku obchodních společností rozsáhlé téma, věnuji 

se v poslední části mé bakalářské práce pouze likvidaci a především povinnostem 

likvidátora, protože v posledních letech narůstá počet likvidací obchodních společností, 

a je to podle mě dost aktuální téma.  
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1 Teoretická východiska práce 
 

 Obecná pravidla, práva a povinnosti, kterými se mají obchodní společnosti řídit, 

nalezneme v jednotlivých ustanoveních zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis upravuje i problematiku družstev, já 

se ovšem v mé práci budu zabývat pouze obchodními společnostmi. Současná právní 

úprava různých typů obchodních společností je kromě obchodního zákoníku upravena i 

jinými právními předpisy, o kterých bude zmínka v následujících kapitolách.  

 

1.1 Obchodní společnosti 
 
Obchodní společnost je definována dle § 56 odst.1 obchodního zákoníku jako právnická 

osoba založená za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či 

zákon jinak. Obchodní společnosti obecně dělíme následovně [9] : 
 

• osobní - veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), nemusí 

povinně vytvářet základní kapitál 

• kapitálové - společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), musí 

vytvářet základní kapitál v zákonem stanovené výši 

• evropské obchodní společnosti - evropská společnost, evropské hospodářské 

zájmové sdružení 

 

 Ustanovení obchodního zákoníku (dále jen ObchZ) upravující jednotlivé formy 

společností stanoví, v jakém rozsahu ručí společníci za závazky společnosti. 

 Pro osobní obchodní společnosti je typická osobní forma účasti společníků na 

podnikání společnosti. Každý ze společníků má právo podílet se na obchodním vedení 

společnosti a jednat jménem společnosti. Společníci osobních obchodních společností 

ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. U komanditní 

společnosti je to trochu odlišné. U této společnosti ručí celým svým majetkem jen 

komplementáři, kdežto komanditisté ručí do výše svého nesplaceného vkladu. 

 U kapitálových společností je typická majetková účast společníků na podnikání 

společnosti. Společníci kapitálových společností nemají povinnou osobní účasti na 
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společnosti. Musí ovšem vložit do společnosti určitý majetkový vklad, který posléze 

vytváří základní kapitál společnosti. Společníci neručí za závazky společnosti vůbec, 

nebo jen v omezeném rozsahu. [12] 

 

Evropská společnost (evropská akciová společnost) neboli Societas Europaea 

(zkratka SE) je akciovou společností a stejně jako evropské hospodářské zájmové 

sdružení je upravena právem Evropských společenství a též zvláštními právními 

předpisy. 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, upravuje problematiku obchodních 

společností. Nalezneme ji v části druhé, která je rozdělena na dvě hlavy. První z nich 

upravuje obchodní společnosti (§ 56 – 220) a druhá se věnuje družstvům (§ 221 – 260).  

Hlava první se rozděluje na pět dílů. První díl obsahuje obecná ustanovení společná pro 

všechny obchodní společnosti, druhý až pátý díl jsou věnovány jednotlivým formám 

obchodních společností. Obchodní zákoník dále upravuje postavení podnikatelů, 

obchodní závazkové vztahy a jiné vztahy související s podnikáním. 

 

1.1.1 Obchodní rejstřík 
 

 Právní úprava obchodního rejstříku (dále jen OR) v České republice prošla za 

posledních několik let řadou změn. V minulosti byla veškerá ustanovení rejstříku 

obsahově nedostačující a pro podnikatele i laickou veřejnost byla tato problematika hůře 

pochopitelná a dokonce mnohé zápisy v OR neodpovídaly skutečnosti. 

 Taxativní výčet všech zapisovaných údajů a subjektů je vymezen ObchZ a 

dalšími zákony. Obchodní společnosti se po svém založení zapisují do obchodního 

rejstříku. Ve smyslu obchodního zákoníku tedy nabývají právní subjektivitu a stávají se 

podnikateli. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, je každému přístupný a vedou ho 

rejstříkové soudy a to od 1.1.2007 v elektronické podobě. Domnívám se, že právě tato 

možnost poskytuje všem subjektům jednoduchý způsob, jak si zjistit důležité informace 

např. o budoucím obchodním partnerovi, o vymazávané obchodní společnosti a 

podobně. Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s elektronizací obchodního rejstříku 

vydalo vyhlášku č. 562/2006 Sb. o digitalizaci obchodního rejstříku. Zapisují se do něj 

zejména obchodní společnosti, družstva, jiné právnické osoby (např. státní podniky) a 
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zahraniční osoby s výjimkou fyzických zahraničních osob, jejichž bydliště je na území 

členského státu Evropské unie. Co se týká fyzických osob, tak ty se zapisují do rejstříku 

povinně jen tehdy, stanoví-li to obchodní zákoník. 

 Do obchodního rejstříku se zapisuje i zrušení právnické osoby a jeho právní 

důvod a také právní důvod výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Další výčet 

zapisovaných skutečností je ustanoven v § 38g odst.1 ObchZ. 

 Součástí obchodního rejstříku je i sbírka listin, do které jsou zakládány důležité 

dokumenty týkající se podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku. Sbírka listin 

vznikla v roce 1996. Jejím prostřednictvím mají různé instituce k dispozici důležité 

informace o podnikatelských subjektech. Listiny zakládané do sbírky listin jsou 

uvedeny v § 38i ObchZ.  

 

1.1.2 Cíle společnosti 
 
 Je samozřejmostí, že činnost obchodních společností přináší jak značné finanční 

prostředky, tak může zapříčinit i výraznou finanční ztrátu. 

 Hlavním cílem každé společnosti je dosažení maximalizace zisku, dále růst a 

udržení určitého podílu na trhu. Podnikatelé se snaží svou podnikatelskou činnost více 

prohlubovat a zlepšovat v té oblasti, ve které jsou úspěšní. Je pro ně velmi důležité 

dobré fungování obchodní společnosti, což je záruka udržení se na trhu. Snaží se 

průběžně odstraňovat chyby a slabiny ve fungování společnosti, kterých se dopouští. 

Proto by si společnosti měly plně uvědomit své přednosti a myslet na ně, protože jim 

dost pomohou při podnikání. 

 

1.2 Vymezení základních pojmů 
 

1.2.1 Zrušení obchodní společnosti 
 

 Obecná právní úprava procesu zrušení a zániku obchodní společnosti je 

obsažena v § 68 ObchZ. Zrušení a zánik společnosti jsou dva zcela odlišné pojmy. 

Jejich správné rozlišení má podstatný vliv na správné uplatňování daňových a účetních 

předpisů. 
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 Právní úprava procesu vedoucího k zániku obchodní společnosti se nazývá 

zrušení obchodní společnosti. Jde o skutečnost, kdy obchodní společnost končí svůj 

předmět podnikání či předmět činnosti, kvůli kterému byla založena. Obecnou právní 

úpravu zrušení právnických osob upravuje § 20a ObčZ. Závazkový vztah mezi 

zakladateli obchodní společnosti, který vznikne při založení, se zrušením společnosti 

nezanikne, jen se zredukuje jeho obsah. Ke zrušení obchodní společnosti dochází buď 

dobrovolně nebo nedobrovolně (vynuceně).  

 

1.2.2 Způsoby zrušení společnosti 
 

 V české právní úpravě lze rozlišovat dva typy zrušení obchodních společností, a 

to dobrovolné a nedobrovolné.  

 O dobrovolném zrušení společnosti rozhodují zakladatelé či zřizovatelé 

společnosti, která má být zrušena, na základě vlastního uvážení. U nás je bohužel ve 

většině případů na dobrovolné zrušení pohlíženo jako na nutné zlo a ze strany 

podnikatelů často je přistupováno jako k poslední možnosti řešení před úpadkem, 

konkursem. Takový přístup podnikatelů nás přesvědčuje o neujasněných 

podnikatelských záměrech i o neschopnosti podnikatelů. 

Podle § 68 odst.3 ObchZ se společnost zrušuje: 

a) uplynutím doby, na kterou byla založena 

 - je – li v zakladatelském dokumentu napsáno, že je založena na dobu určitou, 

b) dosažením účelu, pro který byla založena 

 - účel musí být jednoznačně vyjádřen v zakladatelském dokumentu, 

c) rozhodnutím společníků nebo orgánu společnosti (je to nejčastější důvod), 

dochází-li ke zrušení obchodní společnosti s likvidací, zrušení nastává ke dni 

uvedeném v rozhodnutí, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, 

d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci, 

e) dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, dochází-li k 

zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo 

v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, 
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f) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. 

V souvislosti se zrušením obchodní společnosti konkursem dodávám to, že se 

společnost ruší též zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

Pokud zbude majetek po zrušení společnosti z důvodů uvedených v odst.3 písm. f), je 

nutné provést jeho likvidaci stanoveným způsobem.  

 

 O nedobrovolné (vynucené) zrušení obchodní společnosti jde tehdy, pokud o 

zrušení společnosti rozhodne soud, a to nastává dnem uvedeným v rozhodnutí, jinak 

dnem, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Může jít o likvidaci, konkurs nebo 

zrušení konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě konkursu nebo 

zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

Z ustanovení § 68 odst.6 ObchZ plyne možnost, že soud může rozhodnout o zrušení 

společnosti a o její likvidaci, jestliže: 

a) v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce 

nebyly zvoleny orgány společnosti nebo společnost po dobu delší než dva roky 

neprovozuje žádnou činnost, 

b) společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti – tzn. že přijde o 

živnostenské oprávnění, 

c) zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti anebo pokud 

společnost nemůže pokračovat v činnosti pro nepřekonatelné rozpory mezi 

společníky – např.každý ze společníků má jiný cíl nebo se nepodílejí na činnosti 

společnosti rovnoměrně a vytýkají si to, 

d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond (u kapitálových 

obchodních společností), 

e) společnost provozuje činnost, kterou jsou oprávněny vykonávat jen fyzické 

osoby, aniž by tuto činnost provozovala pomocí těchto osob, 

f) společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit, kterou ji 

ukládá rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Soud stanoví před rozhodnutím o zrušení společnosti lhůtu k odstranění důvodu, pro 

který bylo zrušení navrženo, je-li odstranění tohoto důvodu možné. 
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1.2.3 Formy zrušení společnosti 
 
V praxi uplatňované formy zrušení společnosti jsou dány platnými právními předpisy. 
 

1. zrušení bez likvidace (s právním nástupcem) - tzn. že všechen majetek, závazky i 

společníci a zaměstnanci přejdou na právního nástupce některým ze způsobů uvedených 

v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev (dříve § 69 až 69h ObchZ). 

Pod pojmem zrušení společnosti bez likvidace rozumíme její plynulý přechod na jejího 

právního nástupce. 

 Obchodník zákoník zaznamenal v minulých letech podstatné změny ve vztahu 

k obchodním společnostem (např. vzájemné vztahy, přeměny společností…), jednou 

z nich byla rozsáhlá novela, která nabyla účinnosti 1.1.2001. Důležitější změnou byla 

ovšem změna ObchZ v souvislosti s účinností zákona č. 125/2008 Sb. od 1.7.2008, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím tohoto zákona o přeměnách 

obchodních společností a družstev. 

 

2. zrušení s likvidací (bez právního nástupce) – po zrušení obchodní společnosti 

následuje majetkové vypořádání 

 

 Z ustanovení § 68 odst.8 ObchZ vyplývá možnost, že se společníci nebo orgán 

společnosti mohou rozhodnout zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím 

vstupu do likvidace, a to musí učinit, dokud nebylo započato s rozdělováním 

likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a 

likvidátor je povinen předat všechny doklady o likvidaci statutárnímu orgánu 

společnosti. V případě, že likvidátora jmenoval soud, rozhoduje o zrušení rozhodnutí o 

zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace na návrh společníků či příslušeného 

orgánu společnosti soud. Soud nezruší rozhodnutí o zrušení společnosti, pokud by tím 

došlo k zásahu do práv nebo právem chráněných zájmů kteréhokoliv ze společníků nebo 

třetích osob. 
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1.2.4 Neplatnost společnosti 
 

 V § 68a ObchZ je uvedena obecná úprava a právní úkony vztahující se 

k neplatnosti společnosti. Neplatnost společnosti nastává v okamžiku, kdy se společnost 

zakládá, a vzniknou ji v této souvislosti určité nedostatky, které mají negativní 

následky. Tyto problémy nastanou tedy ještě předtím, než společnost vznikne jako 

právnická osoba. Pojem neplatnost společnosti je odlišný od pojmu zrušení společnosti. 

Zrušení společnosti probíhá v době, kdy už společnost podniká. 

 V právní úpravě je také uvedeno, že neplatnost společnosti může prohlásit jen 

soud, a že okamžikem právní moci rozhodnutí vstupuje společnost do likvidace. Podle 

odst. 4 neplatností společnosti nejsou dotčeny právní vztahy, do nichž neplatná 

společnost vstoupila. Tzn. že společníci jsou povinni splatit své nesplacené vklady. 

 

1.2.5 Zánik obchodní společnosti 
 

 Zrušení i zánik společností je objektivním procesem, který má mnoho aspektů 

(např.organizační, právní, ekonomický, psychologický, politický...). Zánik společnosti 

není možné chápat jako jednorázový akt, ale jako proces mající dva právní vrcholy - 

rozhodnutí o zrušení společnosti a výmaz z obchodního rejstříku. Všechny právní úkony 

spojené se zrušením a zánikem musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. 

 Společnost zaniká dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku dle § 68 odst.1 

ObchZ a předchází tomu zrušení s likvidací nebo bez ní. Likvidace se neprovádí, pokud 

se společnost zrušuje z důvodů uvedených v § 68 odst.3 písm. f), nebo v případech, kdy 

nemá majetek. Zánik obchodní společnosti nemusí pro podnikatele znamenat 

katastrofou, pomineme-li finanční dopady. Obtíže společnosti mohou mít různou 

hloubku a závažnost. Může jít o nerentabilnost podniku, dále pak podnik vykazující 

pokles objemu výroby, problémy v sociální (ztráta motivace) a finanční oblasti. To vše 

nakonec může vést k zániku společnosti. Důležité je, aby si podnikatel z neúspěchu 

svého podnikání vzal ponaučení a v budoucnosti stejné chyby neopakoval. [10] 
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1.2.6 Obchodní společnosti a daňové povinnosti 
 

 Zrušení obchodní společnosti je právní proces, který má i daňové dopady. Celý 

proces odvodu daní u obchodních společností řeší zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů (dále jen ZDP) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Oba právní 

předpisy uvádí řadu povinností, jenž se té které obchodní společnosti týkají. Pro 

podnikatele je velmi důležité si uvědomit, že je nutné sledovat aktuální změny v daných 

předpisech a promítnout je do praxe.  

 Obchodní společnosti se zdaňují daní z příjmu právnických osob (dále jen PO), 

daní z příjmu fyzických osob (dále FO) se zdaňují podíly společníků v.o.s. a 

komplementářů k.s. Ostatní daně, které jsou společnosti povinny platit, jsou daň z 

přidané hodnoty, daň silniční, ekologická a daň z nemovitostí. 

 

 SSaazzbbaa  ddaanněě  PPOO  ZZáákkllaaddnníí  ssaazzbbaa  DDPPHH  SSnníížžeennáá  ssaazzbbaa  DDPPHH  

22000077  24% 19% 5% 

22000088  21% 19% 9% 

22000099  20% 19% 9% 

 
Tabulka 1: Sazby daní dle ZDP a zákona o DPH 

 

Daňové přiznání k dani z příjmu PO a k dani z přidané hodnoty se obvykle podává k 

31.3. následujícího roku, pokud není povolen odklad se splátkou daně do 30.6. toho 

roku. 

 

1.2.7 Obchodní společnosti a účetnictví 
 

 Podnikatelé v ČR jsou povinni vést podvojné účetnictví a obchodní společnosti 

jako právnické osoby k nim patří. Ukládá jim to zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

kterým jsou vymezeny jako účetní jednotky1. Zákon o účetnictví je základním právním 

předpisem pro vedení účetnictví. Ministerstvo financí kromě toho vydává i různé 

vyhlášky, pokyny a sdělení, kterými se provádějí některá ustanovení zákona o 

                                                 
1 Jedná se o právně vymezený a organizačně uzavřený celek, který zpracovává účetní informace. [4]  



 20 

účetnictví. Jedná se  o vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Dále české účetní 

standardy pro podnikatele (č. 001 – 023) a popřípadě Mezinárodní účetní standardy 

v konsolidaci. 

 Obchodní společnosti jako účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne 

svého vzniku až do dne zániku. Své zpracované účetní informace poskytují za účetní 

období, což je v podmínkách ČR dvanáct po sobě jdoucích měsíců (např.kalendářní 

rok). Informace zpracují do účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát…). 

Účetnictví musí zobrazovat pravdivé informace o ekonomické činnosti a situaci účetní 

jednotky. Účetnictví je provázáno s celou řadou dalších zákonů.  
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2 Zrušení a zánik společnosti bez likvidace 
 

 Pod pojmem zrušení obchodní společnosti bez likvidace rozumíme její plynulý 

přechod na právního nástupce, tzn. v případě fúze, rozdělení společnosti a převodu 

jmění na společníka. Další případy zrušení a zániku obchodní společnosti bez likvidace 

jsou řešeny pomocí zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání a dle zákona č. 

182/2006 Sb., insolvenčního zákona.  

 

2.1 Přeměny obchodních společností 
 

 Pro obchodní společnosti je někdy vhodné, ať už z ekonomického či právního 

hlediska, změnit jejich strukturu, a tím pádem dochází k tzv.přeměnám obchodních 

společností. Variant přeměn obchodních společností je hodně. Např. z jedné velké 

společnosti vznikne více malých nebo naopak z několika menších společností se utvoří 

jedna velká. Tato problematika přeměn obchodních společností je s účinností od 

1.7.2008 upravena v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev. Předtím byla ustanovena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku a to 

v § 69 – 69g. V zákoně o přeměnách společností právě nalezneme základní metody 

přeměn společností jako je fúze, rozdělení, převod jmění na společníka a změna právní 

formy. 

 

2.1.1 Systematika nové právní úpravy 
 

 Systematika právní úpravy přeměn obchodních společností, řešená v ObchZ, 

byla poměrně nedostačující. Důsledkem toho došlo k novelizaci právní úpravy přeměn 

obchodních společností. Zákon byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem 

Parlamentu ČR a stal se tedy účinným od 1.7.2008. Nový zákon je systematický, 

poměrně komplexní a nově upravuje také problematiku přeshraničních fúzí. Jen musím 

zmínit jednu skutečnost a to, že zákon ne zcela upravuje daňové a účetní aspekty. 

 Zákon o přeměnách společností je oproti dřívější úpravě této problematiky 

v ObchZ přehledný. Jeho první část obsahuje obecná ustanovení platná pro všechny 
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druhy přeměn obchodních společností a družstev obecně, část druhá popisuje úpravu 

fúzí (vnitrostátních i přeshraničních), část třetí rozdělení, část čtvrtá převod jmění na 

společníka a část pátá změnu právní formy. Právní úprava fúzí a změny právní formy je 

zvlášť rozdělena na obecnou úpravu společnou pro všechny obchodní společnosti a na 

zvláštní úpravu pro jednotlivé formy společností. 

 

2.1.2 Druhy přeměn společností 
 

 Druhy přeměn, jejichž taxativní výčet je obsažen v zákoně o přeměnách 

obchodních společností a družstev, jsou: 

• fúze, 

• rozdělení, 

• převod jmění na společníka, 

• změna právní formy společnosti. 

 

 Společnost, která v důsledku přeměny zaniká, označuje zákon jako zanikající a 

společnost na níž přechází jmění, společností nástupnickou. 

 Přeměnit obchodní společnost je možné v případě, nachází-li se obchodní 

společnost v likvidaci (důvody vstupu společnosti do likvidace jsou uvedeny v § 4 

odst.1). Je důležité, aby společníci nebo příslušný orgán společnosti rozhodnutí o vstupu 

společnosti do likvidace zrušili. Likvidace je pak ukončena dnem, kdy společníci nebo 

příslušný orgán obchodní společnosti schválili přeměnu.  

 Přeměna obchodní společnosti je dále přípustná také tehdy, pokud je společnost 

účastníkem insolvenčního řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek obchodní 

společnosti, a v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku společnosti. 

 Pokud bylo rozhodnuto o úpadku osoby zúčastněné na přeměně obchodní 

společnosti, pak může dojít k přeměně obchodní společnosti jen za podmínek 

stanovených insolvenčním zákonem.  
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2.1.3 Důležité zásady u přeměn společností 
 
 Další zásadou právní úpravy je to, že právní účinky přeměny společnosti 

nastávají dnem provedení zápisu přeměny do obchodního rejstříku na základě 

rozhodnutí rejstříkového soudu. Důležitým faktem je také zásada ochrany věřitelů, 

společníků a třetích osob zúčastněných společností. Věřitelé a společníci mají právo na 

veškeré informace o přípravě a způsobu přeměny společnosti. Orgány společností mají 

teda povinnost vypracovat zprávy, které společníkům poskytnou informace ohledně 

právních a ekonomických důsledků přeměny. Dozorčí rada má za úkol zajistit 

přezkoumání přeměny a vyhotovit o tom zprávu Věřitelé mají především právo na 

dodatečné zajištění pohledávek, jestliže se zhorší jejich dobytnost. 

 

2.1.4 Vedení účetnictví 
 

 Konečnou účetní závěrka sestavuje společnost jako řádnou nebo mimořádnou 

účetní závěrka ke dni, který předchází rozhodnému dni přeměny. Jestliže se vyžaduje 

konečná účetní závěrka při změně právní formy, sestavuje se ke dni, který předchází 

dni, ke kterému je změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku. Zahajovací 

rozvahu sestavuje společnost k rozhodnému dni přeměny. Jestliže se vyžaduje 

zahajovací rozvaha při změně právní formy, sestavuje se ke dni, k němuž byla změna 

právní formy zapsána do obchodního rejstříku. 

 Vyžaduje-li zákon o přeměnách společností ocenění jmění obchodní společnosti 

posudkem znalce, není to důvodem pro změnu ocenění v účetnictví obchodní 

společnosti, ledaže zvláštní právní předpis stanoví něco jiného. 

 

2.2 Fúze 
 

 Jednou z mnoha změn, kterou nový zákon ustanovil je ta, že zrušil „smlouvu“ o 

fúzi, a nahrazuje ji projektem fúze. Dále ustanovil, že za fúzi sloučením se považuje i 

fúze dvou s.r.o. se vznikem a.s. a naopak, a že nejde o změnu právní formy. 
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 Fúze může mít formu vnitrostátní nebo přeshraniční fúze. Může se uskutečnit 

formou sloučení nebo splynutí. Sloučením se rozumí zánik obchodní společnosti nebo 

více obchodních společností, kterému předchází její zrušení bez likvidace. Jmění, práva 

a povinnosti z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti přecházejí na 

jinou obchodní společnost. Tzn. že nová společnost nevzniká a veškeré jmění přechází 

na jednu ze zanikajících společností. Naopak splynutím se rozumí zánik dvou nebo více 

obchodních společností, kterému předchází jejich zrušení bez likvidace. Zanikající 

společnosti jsou v pozici zakladatele nástupnické společnosti, na kterou přechází jejich 

veškeré jmění, práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. 

 Za fúzi sloučením se též považuje, jestliže se slučuje zanikající akciová 

společnost nebo společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností 

nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem. Při sloučení 

jsou zúčastněnými obchodními společnostmi zanikající i nástupnická společnost. Při 

splynutí jsou zúčastněnými obchodními společnostmi pouze zanikající společnosti. [7] 

 Pojem fúze tedy vyjadřuje obecné označení pro sloučení nebo splynutí 

obchodních společností, při kterém jedna nebo více společností zanikne bez likvidace a 

její jmění, závazky, společníci a zaměstnanci přecházejí na nástupnickou společnost. 

Právní účinky sloučení čí splynutí nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku. 

Pod pojmem vnitrostátní fúze rozumíme fúzi mezi obchodními společnostmi se sídlem 

na území České republiky a přeshraniční fúzí rozumíme fúzi jedné nebo více 

obchodních společností s jednou nebo více zahraničních korporací. Fúzi lze uskutečnit i 

tehdy, kdy je společnost v úpadku, a kdy byl na její majetek prohlášen konkurz nebo 

povoleno vyrovnání. 

 

 Nestanoví-li zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev, nebo zvláštní zákon něco jiného, pak společníci zanikajících obchodních 

společností se stávají společníky nástupnické obchodní společnosti. Také ukládá tu 

povinnost, že zanikající a nástupnické obchodní společnosti musí mít při fúzi stejnou 

právní formu. 

 Slabým místem se může zdát především ochrana majetkových práv akcionářů, 

společníků a věřitelů, kteří se fúze účastní. Tato záležitost je samozřejmě upravena 

v zákoně o přeměnách obchodních společností. 
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Fúze: zdroj [7] 

přechod majetku na existující spol. 

 

 

zanikající spol. (i více spol.)              nástupnická existující  

              podíl nabudou společníci zanikající spol.  spol. 

 

zánik zápisem fúze do OR 

 
Obrázek 1: Fúze dle § 23c odst.1 písm. a) 

 

přechod majetku na nově založenou spol. 

 

 

zanikající spol. (i více spol.)              nástupnická založená  

    podíl nabudou společníci zanikající spol.  spol. 

 

zánik zápisem fúze do OR 

 

Obrázek 2: Fúze dle § 23c odst.1 písm. b) 
 

 

přechod majetku na jediného společníka 

 

 

zanikající spol. (A)                  nástupnická spol.,  

         která je jediným 

         společníkem „A“ 

 

         podíl nabudou společníci  

         nástupnické spol. 

 

Obrázek 3: Fúze dle § 23c odst.1 písm.c) 
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2.2.1 Účetní souvislosti při fúzi 
 

 Účetní případy fúzí společností definuje zákon o účetnictví a další účetní 

souvislosti nalezneme v zákoně o přeměnách společností. Všechny majetkové převody 

v rámci fúze se musí projevit v účetních dokumentech společností, kterých se fúze týká. 

Účetní knihy zanikající společnosti se uzavřou k jednomu dni, a účetní knihy 

nástupnické se k bezprostředně následujícímu dni (rozhodnému dni2) otevřou. Dnem 

předcházející k rozhodnému dni končí podle § 3 odst.3 ZÚč účetní období všech 

zúčastněných společností (zanikajících i nástupnické). K tomuto dni mají zanikající 

společnosti povinnost sestavit konečnou účetní závěrku a nástupnická společnost sestaví 

na základě konečných účetních závěrek zahajovací bilanci. Pro nástupnickou společnost 

začíná běžet nové účetní období od rozhodného dne fúze a toto období končí posledním 

dnem kalendářního (hospodářského) roku, ve kterém soud zapíše fúzi do obchodního 

rejstříku. 

 Nová právní úprava odstranila povinnost ověření účetních závěrek u akciových 

společností auditorem a nařizuje povinný audit pro všechny zúčastněné společnosti 

(nejen akciové) jen pod podmínkou, že alespoň jedna ze zúčastněných společností má 

povinnost auditu obecně. Významnou a podstatnou změnou je také prodloužení lhůty 

mezi stanoveným rozhodným dnem fúze a podáním návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku z 9 na 12 měsíců. Společnostem tak vznikne větší časový prostor na přípravu 

fúze. 

 

2.2.2 Daňové dopady u fúze 
 

 Veškeré daňové souvislosti jsou definované zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ZDP definuje zdaňovací 

období nástupnické společnosti jako období od rozhodného dne fúze do konce 

kalendářního (hospodářského) roku, ve kterém soud zapíše fúzi do obchodního 

rejstříku. Pokud nedojde k zápisu fúze do OR, platí pro zúčastněné obchodní 

společnosti obecné zdaňovací období a tím je kalendářní či hospodářský rok. Zdaňovací 

                                                 
2 Rozhodný den fúze je časovým okamžikem, od kterého se jednání zanikající společnosti uskutečňují 
z účetního hlediska na účet společnosti nástupnické. [7] 
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období pro daň z příjmů právnických osob se vztahuje jen na nástupnickou společnost. 

Je to dáno tím, že veškeré transakce uskutečněné společností po rozhodném dni fúze 

jsou považovány za transakce, které se uskutečňují jménem nástupnické společnosti. 

Tato zásada platí jak pro účely daně z příjmů právnických osob, tak pro účely 

účetnictví. 

 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se podává za období 

předcházející rozhodnému dni fúze, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, 

není-li rozhodný den prvním dnem zdaňovacího období. Daňové přiznání tedy podávají 

jak zanikající, tak i nástupnická společnost ke dni vyhotovení konečné účetní závěrky, 

tj. ke dni předcházejícímu rozhodný den. Daňové přiznání za období předcházející 

rozhodnému dni fúze se podá nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, 

v němž se koná valná hromada, která rozhodne o fúzi. Je-li rozhodný den přeměny 

současně prvním dnem kalendářního nebo hospodářského roku, podává se daňové 

přiznání v termínu jako za každé jiné zdaňovací období, tj. do 3 nebo 6 měsíců po 

skončení zdaňovacího období (dle ustanovení § 40 odst.3 zákona č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků). Veškeré podrobnosti o náležitostech daňového přiznání stanoví 

tedy ZDP a zákon o správě daní a poplatků. 

 

2.3 Rozdělení 
 

 Zrušuje-li se obchodní společnost bez likvidace, a to na základě rozdělení, 

znamená to pro ni zánik, nestanoví-li zákon o přeměnách společností a družstev něco 

jiného. Právní úprava stanovuje, že v průběhu zrušení společnosti přechází její jmění, 

práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů na jednu nebo více nástupnických 

obchodních společností a její společníci a členové se stanou společníky a členy jedné či 

více nástupnických společností. Zanikající, rozdělované i nástupnické obchodní 

společnosti musí mít při rozdělení stejnou právní formu. 

 

Rozdělení obchodní společnosti dle zákona může mít následující formu: 

a) rozdělení se vznikem nových obchodních společností, 

b) rozdělení sloučením, 

c) kombinace a) a b), 
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d) odštěpením, které může mít formu 

1. odštěpení se vznikem jedné či více nových obchodních společností, 

2. odštěpení sloučením, 

3. kombinace 1. a 2. 

 

Existují tedy různé kombinace a varianty, jaké může společnost při rozdělení zvolit,a 

záleží jen na ni, kterou možnost zvolí jako vhodnou. 

 

2.4 Převod jmění na společníka 
 

 Jedná se o převod celého jmění obchodní společnosti včetně práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů na jednoho z přejímajících společníků3. Jde v podstatě o 

převod celé společnosti. Ve smyslu ustanovení § 340 zákona o přeměnách obchodních 

společností a družstev musí být přejímající společník ke dni podání návrhu na zápis 

převodu jmění do obchodního rejstříku podnikatelem. Společník také vyplatí náhrady 

ostatním společníkům, jelikož převodem jim zaniknou veškeré podíly na společnosti. 

Právní účinky převodu jmění na společníka nastávají ke dni zápisu do obchodního 

rejstříku. 

 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev se zmiňuje také o tom, že 

je-li přejímající společník s.r.o. nebo a.s., pak usnesení valné hromady musí obsahovat:  

 

a) rozhodnutí o převzetí jmění zanikající společnosti, 

b) schválení projektu převzetí jmění, 

c) schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy. 

 

Přejímající společník, který není obchodní společností, musí sestavit a schválit 

zahajovací rozvahu, pokud vede povinně účetnictví k rozhodnému dni.  

 

                                                 
3 Společník obchodní společnosti se sídlem nebo bydlištěm na území kteréhokoliv z členských států, který 
přejímá veškeré jmění zanikající obchodní společnosti postupem podle zákona o přeměnách obchodních 
společností a družstev. [17] 
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2.5 Změna právní formy společnosti 
 

Odlišná forma přeměny společnosti je změna právní formy, protože společnost se 

jako právnická osoba neruší, nezaniká a ani nepřechází její jmění na právního nástupce. 

Změní se jen její vnitřní právní poměry a právní pozice jejích společníků. Lze tedy 

jakoukoliv obchodní společnost po dohodě společníků transformovat na jiný typ 

společnosti, který je vhodnější než ten předcházející. 

 Návrh na zápis změny právní formy společnosti s ručením omezeným nebo 

akciové společnosti do OR může být podán po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne, kdy byla 

změna právní formy společnosti schválena valnou hromadou nebo členskou schůzí. 

 Pokud dochází ke změně právní formy obchodní společnosti na s.r.o., pak 

společenská smlouva neobsahuje údaje o správci vkladu a o způsobech a lhůtách 

splácení vkladů při založení společnosti. Při změně na a.s. není povinností pořizovat 

zakladatelskou smlouvu či zakladatelskou listinu. 

 

 Právní úprava dále ukládá povinnost vyhotovit ke dni zpracování projektu 

změny právní formy mezitímní účetní závěrku, není-li den zpracování změny právní 

formy rozvahovým dnem, a musí být ověřena auditorem, pokud ověření účetní závěrky 

auditorem vyžaduje zvláštní zákon. Údaje, sloužící pro stanovení účetní závěrky, nesmí 

být starší než 3 měsíce ke dni, kdy bude změna právní formy schválena. Povinnost 

sestavit konečnou účetní závěrku při změně právní formy má pouze v.o.s. a dále 

obchodní společnosti, které při změně právní formy podávají daňové přiznání. V 

ostatních případech se sestavuje pouze mezitímní účetní závěrka. Při změně právní 

formy na a.s. nebo s.r.o. musí být konečná nebo mezitímní účetní závěrka ověřena 

auditorem, dále je obchodní společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem 

znalce ke dni zpracování projektu změny právní formy. Dále v případě, kdy po změně 

na a.s. nebo s.r.o. nedosáhne v zahajovací rozvaze vlastní kapitál aspoň stejné výše jako 

základní kapitál, pak musí společníci doplatit peněžní rozdíl společně a nerozdílně bez 

zbytečného odkladu po zápisu změny právní formy do OR. 

 

 Věřitelé obchodní společnosti, která změnila svou právní formu, a kteří mají 

právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, obdrží od statutárního orgánu oznámení 
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o tom, že mohou žádat přiměřené zajištění pohledávek. Statutární orgáne je povinen 

zaslat oznámení bez zbytečného odkladu po dni, kdy se zápis změny právní formy do 

OR stal účinným vůči třetím osobám. 

 

2.6 Insolvence 
 

 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. je 

účinný od 1. ledna 2008, se svými 434 paragrafy představuje zcela novou úpravu 

úpadkového práva na území ČR. Tento zákon nahrazuje zákon o konkurzu a vyrovnání 

(dále ZKV) č. 328/1991 Sb., jehož účinnost trvala od 22. října 1992 do 31. prosince 

2007. Innsolvenčním zákonem se řídí řízení zahájená po 1. lednu 2008. Pro řízení, která 

byla zahájena před tímto datem, platí právní úprava obsažená v zákoně o konkursu a 

vyrovnání. 

 Insolvenční zákon (dále InsZ) v okamžiku nabytí účinnosti způsobil změnu 

v mnoha právních předpisech. V tomto zákoně se hovoří o dvou formách úpadku, 

jednou je úpadek způsobený platební neschopností dlužníka a druhou je úpadek 

z důvodu předlužení dlužníka. A aby byl InsZ v praxi správně aplikován, musí být 

správně pochopena jeho interpretace.  

 Dost podstatnou změnu vidím v tom, že insolvenčním zákonem byla poměrně 

zásadním způsobem posílena pozice věřitelů a díky tomuto zákonu se oproti ZKV dost 

zrychlil celý průběh řízení o úpadku dlužníka. 

 

2.6.1 Úpadek 

Dlužník je v úpadku, jestliže má 

• více věřitelů (nestačí pouhá pluralita závazků), 

• peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a  

• tyto závazky není schopen plnit. 

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže : 

• zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo  
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• je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo  

• není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek 

vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo  

• nesplnil povinnost, kterou mu uložil insolvenční soud, a tou je povinnost 

předložit seznam majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, 

seznam závazků s uvedením svých věřitelů a seznam zaměstnanců. 

Dlužník, který je právnickou osobou je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tzn. má-li více 

věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. 

Hrozící úpadek 

Dlužník může podat návrh na insolvenční řízení nejen tehdy, když se ocitl v úpadku, ale 

i když mu úpadek teprve hrozí. Z toho vyplývá, že jde-li o hrozící úpadek, může 

insolvenční návrh podat jen dlužník a nikoli věřitel. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se 

zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně 

a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. 

2.6.2 Insolvenční řízení 

 Insolvenčním řízením je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek 

nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. V ustanovení § 5 InsZ nalezneme určité 

zásady, které se při řízení musí uplatňovat. Insolvenční řízení probíhá před 

insolvenčním soudem. V první fázi soud rozhoduje, zda jsou splněny podmínky pro 

řešení majetkových problémů dlužníka, a rozhodne o úpadku. V druhé fázi rozhoduje o 

způsobu řešení úpadku a tím se dle InsZ rozumí konkurs, reorganizace, oddlužení a 

zvláštní způsoby řešení úpadku. 

2.6.2.1 Zahájení insolvenčního řízení 

 Lze jej zahájit jen na návrh a zahájí se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně 

příslušnému soudu. Insolvenční návrh musí mít úředně ověřený podpis nebo zaručený 

elektronický podpis. Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo věřitel. 

Insolvenční návrh je povinen podat: 
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a) dlužník, který je právnickou osobou a to:  

• bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl 

dozvědět o svém úpadku 

• byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo 

exekuce proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši 

závazků náležejících k podniku; to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik 

b) zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je 

právnickou osobou v likvidaci. 

 Insolvenční soud má za povinnost neprodleně, maximálně do 2 hodin od 

obdržení návrhu (ust. § 101 InsZ), uveřejnit v insolvenčním rejstříku oznámení o 

zahájení insolvenčního řízení a to formou vyhlášky. Oznámení se doručuje účastníkům 

řízení. 

 Dále soud musí neprodleně vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení instituce 

uvedené v ustanovení § 102 InsZ ( finanční úřad, celní úřad, úřad práce, příslušnou 

okresní správu sociálního zabezpečení, obecný soud dlužníka; soud, správce daně, 

soudního exekutora nebo jiný orgán, u kterého probíhá řízení o výkon rozhodnutí nebo 

exekuce a Českou národní banku za podmínek stanovených v tomto paragrafu).  

 Insolvenční navrhovatel má právo vzít jeho návrh zpět až do vydání rozhodnutí 

o úpadku nebo až do právní moci jiného rozhodnutí o insolventním návrhu. Pro věřitele 

je ustanoveno, pokud vzal insolvenční návrh zpět, pak jej může pro tu samou 

pohledávku znovu podat po 6 měsících ode dne jeho převzetí.  
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2.6.2.2 Průběh insolvenčního řízení 
 

 
 

Obrázek 4: Znázornění průběhu insolvenčního řízení. [24] 
 

2.6.2.3 Výjimky z působnosti insolvenčního zákona 

Postupu podle insolvenčního řízení, nelze použít, jedná-li se o instituce jakými jsou stát, 

územní samosprávný celek, Česká národní banka, Všeobecná zdravotní pojišťovna 

České republiky, Garanční fond obchodníků s cennými papíry, veřejná vysoká škola, 

veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, politická strana nebo politické hnutí v 

době vyhlášených voleb, finanční instituce po dobu, po kterou je nositelem licence nebo 

povolení a další. 

2.6.2.4 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

 Účinky zahájení insolvenčního řízení nastanou zveřejněním vyhlášky (oznamuje 

zahájení insolvenčního řízení) v insolvenčním rejstříku a trvají zásadně do skončení 

insolvenčního řízení, a jde-li o reorganizaci, do schválení reorganizačního plánu. 
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 Insolvenční soud vyzve věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v 

insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky. Pokud tedy podá insolvenční 

návrh věřitel, pak musí doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu 

připojit přihlášku pohledávky. Přihlášky pohledávek na základě výzvy mohou věřitelé 

podávat až do rozhodnutí o úpadku. 

2.6.2.5 Omezení nakládání s majetkovou podstatou 

 Majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů se označuje pojmem 

majetková podstata. Patří do ní veškerý majetek obchodní společnosti. Některé příklady 

jsou uvedeny v § 206 InsZ. 

  Od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, je 

dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní 

může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení 

tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Omezená dispozice s tímto 

majetkem má tak chránit nároky věřitelů na uspokojení jejich pohledávek. Okamžik 

vzniku majetkové podstaty se liší v závislosti na subjektu, který insolvenční návrh 

podává, tzn. zda-li se jedná o věřitelský či dlužnický návrh. [11] 

2.6.2.6 Předběžné opatření 

 Je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu 

majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit 

předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo 

právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může 

nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného 

správce. Insolvenční soud tedy ustanoví předběžným opatřením předběžného správce, 

pokud tak už neučinil. 

 Předběžný správce je povinen provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a 

k jeho zajištění, přezkoumat dlužníkovo účetnictví nebo evidenci vedenou dle ZDP. 
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2.6.2.7 Moratorium 

 Moratorium poskytuje dlužníkovi možnost, aby se s věřiteli vyrovnal ještě před 

proběhnutím insolvenčního řízení. Dlužník může podat návrh na moratorium i před 

zahájením insolvenčního řízení. Avšak právo na podání návrhu na vyhlášení moratoria 

nemá právnická osoba v likvidaci. Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o 

úpadku a zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. 

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v 

insolvenčním rejstříku.  

Návrh insolvenčnímu soudu na vyhlášení moratoria může podat dlužník, který je 

podnikatelem, a to: 

• do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu nebo  

• do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu insolvenčním soudem, jde-li o 

návrh věřitele. 

 I v době trvání moratoria mohou oprávněné osoby přistoupit k řízení a věřitelé 

uplatnit svá práva přihláškou pohledávky. Účinky těchto úkonů nastanou až zánikem 

moratoria. 

 Moratorium trvá po dobu uvedenou v návrhu na moratorium, nejdéle však 3 

měsíce. Insolvenční soud má právo na návrh dlužníka prodloužit moratorium nejdéle o 

30 dnů. Moratorium zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, nebo před 

uplynutím této doby a to na základě rozhodnutí insolvenčního soudu o jeho zrušení. 

Insolvenční soud zruší moratorium: 

a) navrhne-li to většina věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, uvedených v 

seznamu závazků, nebo 

b) pokud dlužník uvedl v návrhu na moratorium jakékoli nepravdivé údaje, anebo 

vyjde-li během trvání moratoria najevo, že dlužník jeho vyhlášením sledoval 

nepoctivý záměr, zejména přednostní uspokojení jen některých jeho věřitelů. 
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2.6.3 Rozhodnutí o úpadku 

 Je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu 

úpadek hrozí vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku. Náležitosti rozhodnutí o 

úpadku jsou vyjmenovány v ustanovení § 136 InsZ. 

 Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší než 30 

dnů a delší než 2 měsíce od úpadku. Schůzi věřitelů svolá insolvenční soud nejpozději 

do dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku. 

2.6.4 Insolvenční rejstřík 
 

 Insolvenční rejstřík4 je nový informační systém veřejné správy, jehož správcem 

je Ministerstvo spravedlnosti. Je veřejně přístupný a každý má právo do něj nahlížet a 

pořizovat si z něj kopie a výpisy. Pro veřejnost je důležitý z toho důvodu, aby sloužil 

jako jeden ze způsobů doručení všech rozhodnutí insolvenčního soudu. Tento institut je 

značnou inovací v řízení, protože tím došlo ke zrychlení insolvenčního řízení. Obsahuje 

celostátní seznam dlužníků, insolvenčních správců a insolvenční spisy. Jeho 

prostřednictvím insolvenční soud zveřejňuje zejména: 

• rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních 

sporech,  

• veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním 

soudem ohledně dlužníka. 

Pravomocným rozhodnutím o ukončení insolvenčního řízení je dlužník vymazán ze 

seznamu dlužníků a údaje o něm jsou v insolvenčním rejstříku znepřístupněny. 

 

2.6.5 Základní způsoby řešení úpadku 
 
 V této části své práce bych ráda jen ve stručnosti objasnila průběh řešení úpadku 

a to konkursem, reorganizací a oddlužením. Tato problematika je jen částí 

insolvenčního řízení a jedná se o velmi širokou úpravu, kterou nemůžu zcela obsáhnout. 

Pokusím se alespoň objasnit podstatu a základní postupy dle insolvenčního zákona. 

                                                 
4 Je dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti: www.justice.cz 
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 Před přijetím nového insolvenčního zákona rozeznávala právní úprava dva druhy 

řešení dlužníkova úpadku a to konkurs a vyrovnání. V praxi se ale více využívalo 

konkursu než vyrovnání (bylo obtížné). Konkurs ve většině případů znamenal pro PO 

likvidaci, což nebylo v některých případech žádoucí. Insolvenční zákon dává všem 

subjektům včetně obchodních společností na výběr různé způsoby řešení úpadku. Jsou 

jimi konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku (nepatrný 

konkurs a úpadek finančních institucí).  

 Obchodním společnostem dává insolvenční právo možnost dvou způsobů řešení 

úpadku – konkurs nebo reorganizace. Právní úprava InsZ je oproti úpravě ZKV odlišná 

v rozhodnutích o tom kdo, kdy a za jakých podmínek rozhodne o způsobu řešení 

úpadku obchodní společnosti. [11] 

 

2.6.5.1 Oddlužení 
 

 Řešení úpadku obchodních společností nelze provést pomocí oddlužení. 

Důvodem je to, že návrh na oddlužení má právo podat insolvenčnímu soudu jen dlužník 

– nepodnikatel (fyzická osoba). Proto se tímto způsobem řešení úpadku v mé práci dále 

zabývat nebudu. 

 

2.6.5.2 Konkurs 
 
 Úprava konkursu v InsZ navazuje na předchozí právní úpravu zákona o 

konkursu a vyrovnání. Základní změna je ta, že se nejedná o samostatné a pravidelné 

řízení, ale pohlíží se na konkurs jako na jeden z několika možných způsobů řešení 

dlužníkova úpadku. Před prohlášením konkurzu dochází k insolvenčnímu řízení. Podle 

mého názoru insolvenční zákon prakticky převzal právní úpravu o prohlášení konkursu 

ze ZKV a dále ji rozvíjí, přeměňuje, více konkretizuje a má snahu ulehčit praxi při jeho 

použití. 

 Insolvenční řízení je v principu třífázové. V první fázi dochází k rozhodnutí o 

tom, zda je nebo není dlužník v úpadku. Druhá fáze stanoví způsob řešení úpadku. 

V poslední fázi je pak řešen samotný úpadek, u obchodních společností je to konkurs či 

reorganizace. [11] 
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 Prohlášením konkurzu přechází dle § 246 InsZ na insolvenčního správce 

oprávnění nakládat s majetkovou podstatou. Prohlášením konkurzu také zaniknou 

všechny jednostranné právní úkony dlužníka, které se týkají majetkové podstaty 

dlužníka (příkazy, pověření, prokura, plné moci), zanikají i dosud nepřijaté dlužníkovy 

návrhy na uzavření smlouvy týkající se majetkové podstaty a přijaté návrhy dlužníkem, 

týkající se majetkové podstaty. Tyto návrhy může přijmout jen insolvenční správce. 

 Dlužníkovi věřitelé mohou svá práva uplatnit po prohlášení konkursu jen 

způsobem a za podmínek dle InsZ. Jejich pohledávky proti dlužníkovi se prohlášením 

konkurzu stávají splatnými. Tento účinek umožňuje věřiteli uplatnit všechny nároky 

vůči dlužníku najednou a ne v postupných přihláškách podle splatnosti, protože by se 

mohlo věřitelům stát to, že by jim mohla uplynout lhůta pro podání přihlášky.  

 Ráda bych se ještě zmínila k provozu dlužníkova podniku. Obecně prohlášením 

konkursu provoz dlužníkova podniku nekončí. Provoz skončí tehdy, stanoví-li to 

zvláštní zákon upravující zejména obecné podmínky provozování podniku, prodejem 

podniku jednou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty anebo rozhodne-li o 

tom insolvenční soud na návrh věřitelského výboru, byl-li už zvolen nebo jmenován. Z 

toho plyne povinnost správce nadále provozovat úpadcův podnik. 

 Důležitými kroky v procesu konkursu je také zpeněžení majetkové podstaty a 

uspokojení pohledávek jednotlivých věřitelů. U zpeněžení majetkové podstaty se jedná 

o činnost insolvenčního správce za účelem uspokojení jednotlivých věřitelů a to tak, že 

dojde k převedení veškerého majetku, který náleží do majetkové podstaty, na peníze. 

Insolvenční správce to může provést až po právní moci rozhodnutí o prohlášení 

konkurzu a nejdříve až po první schůzi věřitelského výboru. Tohle ustanovení je 

změnou oproti zákonu o konkursu a vyrovnání, protože o způsobu zpeněžení už 

nerozhoduje insolvenční správce se souhlasem soudu, ale se souhlasem věřitelského 

výboru. InsZ stanovuje jednotlivé způsoby zpeněžení majetkové podstaty v § 286. Po 

zpeněžení majetkové podstaty sestaví insolvenční správce konečnou zprávu, která 

obsahuje vyčíslení částky zpeněžení, která bude následně rozdělena mezi věřitele.  

 Poslední fází insolvenčního řízení je zrušení konkursu z důvodů uvedených 

v ustanovení § 308 InsZ. 
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2.6.5.3 Reorganizace 
 
 Reorganizaci definuje InsZ v ust. § 316 odst.1 tak, že jde o postupné 

uspokojování pohledávek věřitelů při zachování dlužníkova podniku, zajištěné 

opatřeními k ozdravění hospodaření podniku podle soudem schváleného 

reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. Hlavním 

cílem reorganizace je zachování provozu podniku společnosti a dlužníka. 

 Aby bylo možné podat návrh na reorganizaci, je nutné, aby úpadce splnil 

zákonná kritéria dle ust. § 316 odst.4 InsZ. Podle tohoto ustanovení je reorganizace 

možná jen u velkých podniků, jejichž obrat přesáhne za poslední účetní období 100 

milionů korun nebo které zaměstnávají více než 100 lidí, nicméně zákon nebrání 

dohodě dlužníka s věřiteli, že se tyto limity nepoužijí. Reorganizace díky těmto 

kritériím tedy nebude patřit mezi běžné formy řešení úpadku, jelikož na to nedosáhne 

moc dlužníků. Tato zákonná kriteria jsou pro dlužníka velkým omezením, proto v § 316 

odst.5 InsZ. existuje výjimka, a ta rozšiřuje okruh dlužníků, kteří tak mohou využít 

reorganizaci jako způsob řešení úpadku. K podání návrhu na reorganizaci je oprávněn 

dlužník nebo věřitel, který uplatnil svůj nárok přihláškou v insolvečním řízení (ust. § 

173 a násl.). Dlužník může podat návrh na povolení reorganizace, nachází-li se v situaci 

hrozícího úpadku, nebo je-li už v úpadku. 

 Průběh reorganizace je stanoven reorganizačním plánem. Vymezuje právní 

postavení dotčených osob. Reorganizační plán je účinný právní mocí rozhodnutí soudu 

o jeho schválení, pokud z rozhodnutí soudu nebo z plánu nevyplývá jiné datum. Velmi 

důležitým ustanovením je § 356 InsZ., jež způsobuje zánik práv všech věřitelů a třetích 

osob. Jsou nahrazeny právy specifikovanými v reorganizačním plánu. Od účinnosti 

reorganizačního plánu nastává fáze plnění plánu. Splnění reorganizačního plánu je 

v okamžiku, kdy došlo k vyřešení úpadku dlužníka splněním všech nároků daných 

reorganizačním plánem. Soud vezme tuto skutečnost na vědomí a vydá rozhodnutí, 

kterým reorganizace skončí. [11] 

 Z toho, co jsem v kapitole o reorganizaci popsala, je zřejmé, že tento způsob 

řešení úpadku není vhodný pro malé a střední společnosti z důvodů nákladovosti a 

zdlouhavosti. Více bych tyto formy úpadku (konkurs, reorganizace) dlužníka 

nerozváděla z důvodu jejich složitosti a mnohých specifik. 
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2.7 Právní úprava zrušení dle jednotlivých typů společností 
 

 V následujícím podkapitolách uvedu jen nezbytné informace týkající se zrušení 

jednotlivých typů společností tak, aby poskytly souhrnný a stručný přehled povinností 

(popřípadě i práv).  

 

2.7.1 Veřejná obchodní společnost 
 

 Nejjednodušším typem obchodní společnosti je veřejná obchodní společnost. 

K jejímu zrušení může dojít bez likvidace nebo s likvidací. Při zrušení bez likvidace se 

uplatňují obecné formy zrušení, které jsou právně upraveny v ObchZ (ust. § 88 - § 90) a 

v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.  

 Jako příklad zrušení bez likvidace uvádím fúzi v.o.s. Prvním krokem této 

přeměny je vypracování projektu fúze. Ten musí být schválen všemi společníky ve 

formě notářského zápisu a včetně účetních dokladů doručen každému společníku 

nejméně dva týdny přede dnem, kdy má společník fúzi schválit. Návrh na zápis 

nástupnické společnosti do obchodního rejstříku musí být podepsán všemi budoucími 

společníky. 

 Při zrušení v.o.s. s likvidací může nastat v některých případech situace, že se 

zbývající společníci mohou změnou společenské smlouvy dohodnout, že společnost 

bude nadále trvat i bez společníka, jehož se důvod zániku týká. Pokud není tato dohoda 

o změně společenské smlouvy uzavřena do tří měsíců od zrušení společnosti, pak 

společnost vstoupí do likvidace. Při likvidaci mají společníci právo na podíl na 

likvidačním zůstatku, který si mezi sebe rozdělí nejprve do výše hodnoty svých 

splacených vkladů, a zbytek rovným dílem.Společenská smlouva může upravit toto 

rozdělování jinak. Společenská smlouva může opět upravit rozdělení likvidačního 

zůstatku jiným způsobem. 
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2.7.2 Komanditní společnost 
 

 U komanditní společnosti platí stejné principy při jejím zrušení bez likvidace 

jako u v.o.s. Komanditista není oprávněn vystoupit ze společnosti. Pokud komanditista 

zemře, tak se společnost neruší a jeho podíl na společnosti se dědí, není-li ve 

společenské smlouvě stanovena výjimka. 

 Příkladem zrušení k.s. bez likvidace je např. převod jmění na komplementáře. Za 

situace, kdy zanikne účast všech společníků ve společnosti s výjimkou jednoho 

komplementáře, se může tento komplementář rozhodnout převzít veškeré jmění 

společnosti a toto své rozhodnutí musí učinit do tří měsíců ode dne, kdy nastal důvod 

pro zrušení společnosti. Rozhodnutí bude mít formu notářského zápisu. Tím pádem 

bude společnost zrušena bez likvidace. K návrhu na zápis převodu jmění do OR se 

přikládají: stejnopis notářského zápisu s přílohou projektu o převzetí jmění, souhlas 

příslušných státních orgánů (je-li vyžadován) a také konečná účetní závěrka zanikající 

společnosti. 

 Komanditní společnost lze zrušit i s likvidací. Účast komanditisty ve společnosti 

zaniká prohlášením konkurzu na jeho majetek, zamítnutím insolvenčního návrhu pro 

nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí nebo vydáním 

exekučního příkazu k postižení obchodního podílu komanditisty. Ustanovení § 103 

ObchZ. bylo zrušeno, tzn. že už nelze po zániku účasti všech komanditistů změnit na 

základě dohody komplementářů komanditní společnost bez likvidace na veřejnou 

obchodní společnost.  

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

zůstatku, každý ze společníků má právo na vrácení částky ve výši splaceného vkladu. 

Rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky se řídí podle ustanovení § 104 ObchZ. 

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

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

vkladů, se rozdělí mezi společníky podle stejných zásad jako zisk. Ve společenské 

smlouvě může být stanoven jiný způsob rozdělení likvidačního zůstatku. 

 



 42 

2.7.3 Společnost s ručením omezeným 
 

 Ke zrušení společnosti s ručením omezeným může dojít buď bez likvidace nebo 

s likvidací. Příkladem zrušení bez likvidace je např. rozdělení. Je samozřejmostí, že při 

rozdělení s.r.o. vyplývají společnosti určité povinnosti. Je nutné vypracovat opět projekt 

rozdělení, který musí mít podporu alespoň tří čtvrtin hlasů společníků přítomných na 

valné hromadě. Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo 

požadovat od všech společností (zanikající i nástupnická) veškeré informace o majetku 

a závazcích přecházejících na jednotlivé nástupnické společnosti. Pokud mu nebudou 

informace z jakéhokoliv důvodu poskytnuty, může se jich domáhat u soudu. 

 Společnost s ručením omezeným se zrušuje i s likvidací. Mimo obecné důvody 

uvedené v § 68 ObchZ. se může s.r.o. zrušit i z důvodů uvedených ve společenské 

smlouvě. Nepřipouští-li společenská smlouva, aby o zrušení společnosti s likvidací 

rozhodla valná hromada, pak se společnost zrušuje rozhodnutím všech společníků. Toto 

rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu. Společníci se také mohou domáhat u 

soudu zrušení společnosti z důvodů a za podmínek stanovených ve společenské 

smlouvě. K řízení o tomto způsobu zrušení společnosti je příslušný krajský soud, v 

jehož obvodu má společnost sídlo. Každý společník s.r.o. má nárok na podíl na 

likvidačním zůstatku a ten se určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li ovšem 

společenská smlouva něco jiného. [22] 

 

2.7.4 Akciová společnost 
 

 Ke zrušení akciové společnosti může opět dojít buď bez likvidace nebo 

s likvidací. V případě, že bylo v akciové společnosti definitivně rozhodnuto o zrušení 

bez likvidace formou přeměny společnosti, je důležitým krokem vypracování jejího 

projektu. Musí se též ocenit majetek a závazky společnosti. Jako příklad uvádím fúzi. 

Ke sloučení je potřebné schválení projektu fúze všemi zúčastněnými společnostmi, ke 

schválení je třeba souhlasu akcionářů, kteří disponují třemi čtvrtinami hlasů z akcionářů 

přítomných na valné hromadě. V určitých případech musí být návrh smlouvy schválen i 

státním orgánem. Projekt vnitrostátní fúze musí obsahovat též náležitosti uvedené v § 

70 a § 100 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Představenstvo 
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každé ze zúčastněných společností má povinnost zpracovat písemnou zprávu o fúzi a 

zprávu o přezkoumání fúze. Jestliže to odsouhlasí všichni akcionáři nebo pokud se 

společnost slučuje jen se svým jediným akcionářem, pak představenstvo nemusí tyto 

zprávy zpracovávat. Projekt fúze přezkoumává znalec jmenovaný soudem. 

 Zrušení akciové společnosti s likvidací je možné jen na základě usnesení valné 

hromady.K jeho přijetí je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny a notářský zápis. 

Společnost se zrušuje dnem uvedeným v usnesení valné hromady nebo dnem, kdy valná 

hromada přijala toto usnesení. 

Likvidátor 

Likvidátora jmenuje valná hromada bez zbytečného odkladu po té, co rozhodla o 

zrušení společnosti, jinak tak učiní soud. Valná hromada rozhoduje i o odvolání 

likvidátora. Likvidátor může být jmenován i jinou valnou hromadou než tou, která 

rozhodla o zrušení společnosti. V praxi je spíše obvyklé, že likvidátora jmenuje ta valná 

hromada , která rozhodla o zrušení společnosti s likvidací. Návrh na zápis likvidace do 

OR lze podat až po jmenování likvidátora. 

Likvidační zůstatek 

Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. 

Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy byl 

schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku. Pokud likvidační zůstatek nestačí k 

úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se na část připadající vlastníkům prioritních akcií a 

ostatních akcií v rozsahu určeném stanovami akciové společnosti. 

 Likvidátor vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem, aby vrátili listinné 

akcie nebo zatímní listy v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí. Pokud tak akcionáři 

neučiní, budou akcie prohlášeny za neplatné. Po vrácení listinných akcií vznikne 

akcionářům nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku. Likvidátor je povinen 

akcie zničit. V praxi může mít zničení akcií podobu protokolu o provedení likvidace 

akcií nebo čestného prohlášení likvidátora. Je vhodné, aby měl při tomto úkonu svědky. 

Akcionář má také nárok na vyplacení podílu ze zaknihovaných akcií a to ke dni, kdy 

byly akcie společnosti zrušeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů. K rozdělení 

likvidačního zůstatku mezi akcionáře může dojít až poté, co společnost uspokojila 

všechny své věřitele. Pokud nastane situace, že se některý z věřitelů přihlásí až po 
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ukončení likvidace a po rozdělení likvidačního zůstatku, použije se ustanovení § 56 

odst. 6 ObchZ. 

Výmaz z OR 

Závěrečným krokem je výmaz společnosti z OR rejstříkovým soudem, jen jestliže je 

prokázáno, že byly všechny akcie společnosti zničeny, prohlášeny za neplatné nebo 

zrušeny. [16] 

 

2.8 Výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku 
 

 K výmazu dochází na základě rozhodnutí o zániku obchodní společnosti a je 

závěrečnou fází jejího zániku. Tento právní krok má své důsledky. 

Zdroj: [22] 

a) Výmaz právnické osoby bez likvidace 

• jmění zanikající společnosti přechází na právního nástupce v důsledku fúze, 

převodu jmění, rozdělení.  

• návrh na výmaz podává zanikající právnická osoba, jejím jménem tak činí její 

statutární orgán (jeho zmocněnec)  

• podpis osoby podávající návrh musí být úředně ověřen  

• zaplacení správního poplatku ve výši 3 000 Kč 

 

b) Výmaz právnické osoby po likvidaci 

• právnické osobě nezbyl žádný majetek  

• návrh na výmaz podává zanikající právnická osoba, jejím jménem likvidátor  

• jako doklady slouží listiny z průběhu likvidace, hlavně zpráva o průběhu 

likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, schválení 

dokladů předkládaných společníkům, obchodní věstník se zveřejněním vstupu 

společnosti do likvidace  

• podpis osoby podávající návrh musí být úředně ověřen  

• zaplacení správního poplatku ve výši 3 000 Kč 
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3 Analýza problému likvidace obchodních společností 
 

 V teoretické části mé práce jsem popsala jednotlivé způsoby zrušení obchodních 

společností, a to bez likvidace a s likvidací. Analytickou část práce chci věnovat 

rozboru likvidace, a to se zaměřením na společnost s ručením omezeným. 

 Likvidace je jedním ze zákonných způsobů zániku společnosti, při kterém jsou 

mimosoudně vyrovnávány majetkové a právní poměry zanikající obchodní společnosti. 

Při zrušení společnosti s likvidací musí být majetek společnosti zpeněžen a je nutné 

vypořádat všechny závazky vzniklé i v průběhu likvidace.  

 Zrušení společnosti s likvidací je právně upraveno především v zákoně č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník a také v jiných právních předpisech. Obecně se 

k likvidaci obchodní společnosti přistupuje z rozhodnutí vlastníka (dobrovolné zrušení - 

§ 68 odst.3 ObchZ) nebo ve více případech o tom rozhoduje soud (nedobrovolné 

zrušení - § 68 odst.6 ObchZ). V § 68 odst.2 ObchZ jsou uvedeny důvody, kdy se 

likvidace nevyžaduje. [1] 

 Když nějaká společnost vstoupí do likvidace, neznamená to, že je předlužovaná, 

a že jí bezprostředně hrozí úpadek. Proto bych ráda upozornila na skutečnost, že laické 

veřejnosti se často pletou důležité pojmy jako je likvidace a konkurs. Zásadní rozdíl 

těchto pojmů je v tom, že společnost v likvidaci oproti společnosti v konkursu funguje 

dále jako doposud až do svého výmazu z OR, např. odvádí daně, podává daňová 

přiznání, vede účetnictví a podobně. 

 V návrhové části mé práce, tedy ve čtvrté kapitole, se zabývám problematikou 

likvidace s.r.o. z rozhodnutí soudu a činností likvidátora v této likvidované společnosti. 

Rozhodla jsem se pro s.r.o., jelikož v minulých letech v České republice stoupl počet 

likvidací právě těchto společností na rozdíl od počtu konkurzů, který se značně snížil, a 

také proto, že s.r.o. je nejtypičtější obchodní společností v České republice a nejlepší 

formou podnikání. 

 

3.1 Začátek likvidace 
 
 Do likvidace vstupuje společnost ke dni, k němuž je zrušena. V případě 

likvidace na základě pravomocného rozhodnutí orgánu společnosti je to den uvedený 
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v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, popřípadě den přijetí tohoto 

rozhodnutí. V případě likvidace společnosti soudem se jedná o den určený v rozhodnutí 

soudu, popřípadě den, kdy nabylo rozhodnutí právní moci. Vstup do likvidace se 

zapisuje do OR a tento návrh podává likvidátor. Řízení vede věcně a místně příslušný 

krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo. Po celou dobu průběhu likvidace je 

společnost opatřena dovětkem „v likvidaci“. Ten, kdo o likvidaci rozhodl (soud nebo 

vedení společnosti), má právo své rozhodnutí zrušit až do okamžiku, kdy je započato 

s rozdělováním likvidačního zůstatku.  

 

3.2 Průběh likvidace 
 
 V průběhu likvidace je možné proti společnosti vést např.exekuci, konkurs, 

insolvenční řízení. Problematika úpadku, prohlášení konkurzu a především 

insolvenčního zákona je v současné době dost aktuální, proto jsem se insolvenci 

věnovala podrobně již v předchozích kapitolách. Po několika letech příprav nabyl totiž 

dnem 1.1:2008 účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 

(InsZ), který tímto zrušil zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání (ZKV). InsZ 

poskytne nové cesty pro dlužníky, příslib uspokojivějšího řešení pro věřitele, ozdravení 

ekonomického prostředí a právních vztahů mezi dlužníky a věřiteli. Na řízení pro 

konkurs a vyrovnání zahájená před účinností InsZ se použijí předpisy dle ZKV a naopak 

v nově zahájených případech (tzn. po 1.1.2008) o úpadku se použije InsZ. Rozhodným 

momentem je tedy datum zahájení řízení. Jednou z důležitých změn, kterou InsZ 

přinesl, je vedle konkursu i další způsob řešení úpadku a to reorganizace (toto řešení má 

přinést věřitelům vždy lepší výsledek než konkurs). Bohužel tento způsob nelze u 

obchodních společností v likvidaci použít. InsZ stanovuje některé nové lhůty pro 

rozhodování soudů, zároveň i lhůty pro některá podání účastníků, a proto je důležité, 

aby měl likvidátor o všem přehled. Dosavadní práva a povinnosti likvidátora InsZ 

zásadním způsobem nemění. 

 Všechny informace týkající se insolvenčních řízeních poskytuje insolvenční 

rejstřík, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Nový rejstřík navazuje na dosavadní 

registr úpadců, ale nenahrazuje ho. Oba systémy fungují vedle sebe s tím, že řízení 

zahájená do 1.1.2008 budou evidovaná pouze ve starém registru úpadců. 
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 Jestliže likvidátor zjistí předlužení společnosti podle ustanovení § 72 odst.2 

ObchZ, má povinnost podat insolvenční návrh. To neplatí v případech podle § 68 odst.3 

písm.f) ObchZ. Pokud bez zbytečného odkladu poté, co likvidátor zjistí jakékoli znaky 

úpadku, nepodá návrh na prohlášení konkursu, respektive insolvenční návrh, pak je 

odpovědný věřitelům za veškeré škody, které se prokážou. Je-li likvidátorů více, 

odpovídají za škody společně a nerozdílně. [8] 

 Funkční období i funkce orgánů společnosti zůstávají nezměněny s tím, že jejich 

působnost přechází ve významné míře na likvidátora, a ten má za úkol podávat 

průběžné zprávy o postupu likvidace právě vlastníkům společnosti. Jednotlivé úkony 

likvidátora v průběhu likvidace popíšu ve čtvrté kapitole mé práce.  

 

3.3 Skončení likvidace 
 
 Konečným cílem je zánik likvidované společnosti, pokud již došlo k vypořádání 

veškerých majetkových poměrů mezi společností a jejími věřiteli včetně státu, ke 

zpracování účetní závěrky, k rozdělení případného likvidačního zůstatku a archivaci 

dokumentů, pak do 30 dnů po skončení likvidačního procesu podá likvidátor návrh na 

výmaz společnosti z obchodního rejstříku (včetně příloh). Výmaz je zpoplatněn 

správním poplatkem ve výši 3 000 Kč dle přílohy zákona č. 549/1991 Sb.  

 

3.4 Likvidace společnosti s ručením omezeným 
 
 Společnost může být zrušena dle obecných důvodů v § 68 ObchZ, dále z důvodů 

uvedených ve společenské smlouvě a dohodou společníků ve formě notářského zápisu, 

pokud společenská smlouva nesvěřuje zrušení společnosti do působnosti valné 

hromady. Společníci se též mohou u soudu domáhat zrušení společnosti na základě 

důvodů a podmínek uvedených ve společenské smlouvě, které si sami dohodnou. 

Z úpravy obchodního zákoníku o s.r.o. vyplývají zvláštní okolnosti, kdy dojde ke 

zrušení s.r.o. s likvidací na základě rozhodnutí soudu, a jsou vymezeny následovně
5: 

                                                 
5 Pelikán, V. Likvidace podniku. Praha: Grada Publishing, 2007. s.15. 
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• § 113 odst.6 ObchZ – pokud nedojde k převodu volného obchodního podílu 

vyloučeného společníka a valná hromada nerozhodne do 6 měsíců ode dne, kdy 

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

nebo nerozhodne o převzetí obchodního podílu ostatními společníky, 

• § 119 ObchZ – pokud všechny obchodní podíly přejdou do rukou jednoho 

společníka a on do 3 měsíců nesplatí všechny peněžit vklady nebo nepřevede část 

obchodního podílu na jinou osobu, a 

• § 135 odst.2 ObchZ a § 138 odst.2 ObchZ – pokud jednatel či člen dozorčí rady 

zemře, odstoupí z funkce nebo jinak skončí své období a nedojde ke jmenování 

nového do 3 měsíců. 

 

 Ke dni vstupu s.r.o. do likvidace dochází k omezení působnosti jednatelů, která 

přechází z podstatné části na likvidátora. Jednatelé tak ztrácejí působnost jednat jménem 

společnosti. Skončí-li ovšem funkce likvidátora, aniž by byl jmenován nový, přebírají 

jednatelé veškeré povinnosti do doby, než dojde k jmenování nového likvidátora.  

 Likvidátorem může být jen fyzická osoba. Výjimkou je jmenování likvidátora 

soudem dle ustanovení § 71 odst.2 ObchZ, protože je-li likvidátorem PO, musí určit FO, 

která bude jejím jménem vykonávat likvidátora a bude zapsána v obchodním rejstříku. 

Neučíni-li tak do 10 dnů od vykonatelného rozhodnutí o jmenování likvidátora, 

převezme funkci likvidátora statutární orgán nebo jeho členové. [2] 

 Z ustanovení § 125 odst.1 písm. i) ObchZ vyplývá, že likvidátora je povinna 

jmenovat valná hromada (kromě případů, kdy jej jmenuje soud)6. Valná hromada je 

nejvyšším orgánem s.r.o. a tvoří ji společníci. Podle § 125 odst.3 ObchZ může valná 

hromada rozhodovat v jakékoli věci týkající se společnosti, nemůže však na sebe převzít 

jednatelské oprávnění, které náleží pouze jednatelům. 

 Pokud o likvidaci s.r.o. rozhodl soud, pak jmenuje likvidátora právě tento soud, 

který o zrušení společnosti rozhodl, a likvidátor se svým jmenováním do funkce musí 

souhlasit. Není-li ochoten likvidátor tuto funkci vykonávat, může soud jmenovat 

likvidátorem některého ze společníků nebo jednatele s.r.o. i bez jejich souhlasu. Ti se 

této funkce vzdát nemohou. Jestliže likvidátor zemře nebo se vzdá své funkce, jmenuje 

se nový likvidátor stejným způsobem jako ten předchozí. Nelze-li jmenovat likvidátora 

                                                 
6 Štenglová, I., Plíva, S. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Praha: C.H.Beck, 2009. s.467. 
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způsoby podle § 71 odst.1 až 4 ObchZ, pak soud vybere likvidátora ze seznamu 

insolventních správců. Soud rozhoduje i o odvolání likvidátora, stanovuje jeho odměnu 

za výkon funkce dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 479/2000 Sb. (§ 2 - § 6), o 

odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora (insolvenčního sporu) a člena orgánu 

společnosti jmenovaného soudem. Soud má tedy právo vyplatit likvidátorovi zálohu na 

jeho odměnu včetně náhrad hotových výdajů účelně vynaložených při provádění 

likvidace (např.soudní poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, 

znalecké posudky, opisy, překlady...). Odměna se určí z majetkového zůstatku , který 

zbude po provedení všech úkonů. Nedostačuje-li likvidační zůstatek zcela nebo z části 

k úhradě odměny, náleží mu odměna 1000 Kč. Společníkům nebo jednatelům 

jmenovaných do funkce likvidátora soudem odměna nenáleží. 

3.5 Likvidátor 
 
 Postavení likvidátora a rozsah jeho pravomocí jsou vymezeny zejména 

ustanoveními § 70 až § 75 ObchZ. Likvidátor sehrává v procesu likvidace významnou 

úlohu. Jmenováním do funkce na něj přechází působnost statutárního orgánu jednat 

jménem společnosti a je právně odpovědný za průběh likvidace. Je tím oslabena 

pravomoc jednatelů s.r.o. jednat za společnost. Je-li jmenováno více likvidátorů a 

z jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto působnost každý likvidátor. Likvidátor je 

sice v průběhu likvidace orgánem společnosti, ale jeho působnost jednat jménem 

společnosti se zužuje jen na úkony směřující k její likvidaci.  

 Likvidátorovi jmenovanému soudem přísluší právo na poskytnutí součinnosti od 

třetích osob. Součinnost spočívá v tom, že orgány a osoby k ní povinné poskytují 

likvidátorovi údaje o majetku likvidované společnosti a některé další údaje nutné pro 

výkon jeho činnosti. Likvidátor je povinen třetím osobám doložit rozhodnutí soudu, 

kterým byl do funkce ustaven. 

 Likvidátor má povinnost pojistit si odpovědnost za škody vzniklé výkonem 

funkce. Zápis likvidátora do obchodního rejstříku má deklaratorní účinky. Návrh na 

změnu zápisu v OR podává soud, který o likvidaci rozhodl. V návrhu se v přílohách 

připojí doklad o jmenování likvidátora a čestné prohlášení likvidátora s jeho úředně 

ověřeným podpisem. Návrh se podává na formulářích, které jsou k dispozici u soudů a 

na internetu na serveru Ministerstva spravedlnosti České republiky www.justice.cz. [16] 
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3.5.1 Kvalifikace likvidátora 
 
 V České republice oproti zahraničí nejsou zákonem předepsány žádné 

kvalifikační předpoklady, které by likvidátor měl splňovat. Profese likvidátora je 

mimořádně náročná, a proto je zřejmé, že by měl likvidátor disponovat nutnými 

schopnostmi, znalostmi, kvalifikací a být plně způsobilý k právním úkonům. 

K profesionalitě likvidátora patří morální, lidské, manažerské schopnosti, odborné 

znalosti (orientace v zákonných normách, jednání s úřady apod.) a zkušenosti 

s krizovým řízením obchodní společnosti.  
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4 Vlastní návrhy řešení 
 

 Ve třetí kapitole jsem se věnovala likvidace obchodních společností, v této 

kapitole se pokusím navrhnout jakýsi manuál pro likvidátora, aby věděl, jak má 

postupovat při likvidaci společnosti, a to komplexně, nejen jak má postupovat pro 

rejstříkové soudy, ale i daňově a účetně. Předložím zde pokyny pro likvidátora, který je 

ustanoven do funkce z rozhodnutí soudu a má na starosti likvidaci společnosti s ručením 

omezeným. Je nutné zdůraznit, že likvidátor má povinnost postupovat v souladu se 

zákonem, protože za svou činnost nese odpovědnost. Mám na mysli především trestní 

odpovědnost dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

protože mu hrozí trestní stíhání např. při porušování povinností při správě cizího 

majetku, při zpronevěře, při poškozování či zvýhodňování věřitele a podobně. 

 Vzhledem k rozhodujícímu vlivu likvidátora na průběh procesu likvidace by 

bylo vhodné zakotvit v právní úpravě určité minimální požadavky na jeho vzdělání 

a zkušenosti, které by usnadnily vyjasnění případných konfliktů a nejasností po 

ukončení jeho činnosti v likvidaci. Nelze totiž vždy spoléhat na snahu statutárního 

orgánu či soudu jmenovat likvidátorem osobu, která je z jejich pohledu pro tuto funkci 

vhodná po profesní stránce. Také existuje poměrně dost případů, kdy má společnost 

pouze mizivý majetek, a může se pak stát, že likvidátor po zjištění stavu majetku 

odstoupí z funkce. Tento nežádoucí jev bohužel odstranit nelze. 

 V současné době existuje v České republice mnoho společností, které jsou stále 

evidovány v OR, přesto nevykonávají podnikatelskou činnost, nekomunikují s úřady a 

podobně. Po konzultaci s likvidátorem, který svou funkci vykonává již osmým rokem, 

jsem se dozvěděla, že v českých právních podmínkách je existence problémových 

společností (viz popsáno výše) nežádoucí, a proto se počty likvidací z rozhodnutí soudu 

zvyšují. Proto jsem se rozhodla věnovat návrhovou část mé práce všem likvidátorům 

s.r.o., kteří vykonávají likvidaci na základě rozhodnutí soudu a pokusím se těm, kteří již 

funkci likvidátora ustanoveného soudem vykonávali nebo ji vykonávat budou, 

komplexně popsat práva a povinnosti, které s touto profesí souvisí. V následující části 

kapitoly tedy vypracuji pokyny pro likvidátora. 
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4.1 Ustanovení funkce likvidátora z rozhodnutí soudu 
 
 Jmenování likvidátora soudem je upraveno v § 71 odst.2 ObchZ. Pokud byla 

funkce likvidátora určena z moci soudní, pak obdrží doporučený dopis, ve kterém je 

obvykle uveden termín 15 dní, do kterého se rozhodne, zda funkci přijímá, anebo má 

možnost se odvolat. Odvolání je nejčastěji kvůli zdravotním důvodům. V případě 

souhlasu s ustanovením likvidátora vyhotoví soud usnesení a jedno vyhotovení zašle na 

adresu likvidátora. Následuje zápis o zrušení společnosti s likvidací do obchodního 

rejstříku soudem, který musí být opatřen kolkem v hodnotě 1 000 Kč. Rozhodnutí soudu 

o zápisu likvidace společnosti uvádím v příloze č. 1.  

 

4.2 Oznamovací povinnost vstupu do likvidace 
 
 Likvidátor oznámí vstup s.r.o. do likvidace všem známým věřitelům (viz příloha 

č. 2), finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám 

formou inzerce v Obchodním věstníku, regionálním či jiném tisku. Zveřejnění vstupu 

do likvidace je možné prostřednictvím e-mailu: ov@economia.cz nebo pošlete 

objednávku na adresu Redakce obchodního věstníku v Praze, popřípadě osobně 

navštívíte pracoviště vydavatelství Economia a.s. (Moravské nám.13, Brno). V této 

objednávce uvedete identifikační údaje s.r.o. s dodatkem „v likvidaci“, Vaše jméno, 

příjmení a adresu. Přiložíte k tomu notářsky ověřené Usnesení o vstupu s.r.o. do 

likvidace a jmenování likvidátora. Tuto inzerci (výzvu) pro věřitele, aby přihlásili své 

pohledávky, po dvou týdnech zopakujete. Tři měsíce od data druhého zveřejnění mají 

věřitelé možnost přihlašovat pohledávky.  

 Doklad o uveřejnění v Obchodním věstníku je nutné uschovat, jelikož ho 

likvidátor bude potřebovat při podání návrhu o výmaz z obchodního rejstříku. 

 

4.3 Přihlašování pohledávek 
 
 V předchozím bodě byla zmíněna lhůta pro přihlášení pohledávek, která nesmí 

být kratší než tři měsíce. Obchodní zákoník neupravuje důsledky toho, když věřitelé 

přihlásí své pohledávky po této lhůtě. Přihlášení pohledávek věřiteli se nedotýká nijak 
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existence pohledávky. Přihláška pohledávky do likvidace je jednostranným právním 

úkonem. Musí být zjevné, kdo ho učinil a čeho se pohledávka týká. Pohledávky mohou 

být z obchodních, občanskoprávních či pracovněprávních vztahů. U každé z těchto 

pohledávek existuje určitá promlčecí lhůta. Likvidátor nemá předepsáno žádné pořadí 

uspokojování pohledávek (výjimkou jsou mzdové nároky zaměstnanců) na rozdíl od 

insolvenčního řízení podle InsZ. Likvidátor by měl vždy vycházet ze splatnosti 

pohledávek, kdyby to nerespektoval, hrozilo by mu totiž trestní stíhání za zvýhodňování 

věřitele.  

 Likvidátor tedy v průběhu likvidace uspokojí přednostně mzdové nároky 

zaměstnanců společnosti, není-li povinen podat insolvenční návrh. Mzdovými nároky 

zaměstnanců se rozumí jejich splatné pohledávky za mzdu z pracovního poměru vůči 

společnosti jako zaměstnavateli. Nepřihlášené pohledávky lze uplatnit až do zániku 

společnosti.  

 Pokud likvidátor zná seznam konkrétních věřitelů, je lepší napsat jim dopis o 

likvidaci s.r.o. a o možnosti uplatnění jejich pohledávek, protože to zrychlí jeho práci. 

Oznámení o vstupu společnosti do likvidace a výzva k přihlášení pohledávek je opatření 

směřující k ochraně věřitelů. 

 

4.4 Podklady pro likvidaci 
 
 V další fázi potřebuje likvidátor získat důležité podklady ke své činnosti (účetní 

doklady – stav majetku, závazků, pohledávek, veškeré účetnictví nejčastěji za 

posledních pět let…). Tyto podklady si vyžádá od statutárního orgánu, protože jednatelé 

jsou odpovědni za vedení účetnictví. Jednatelé jsou povinni veškeré podklady 

poskytnout, protože jim tato povinnost vyplývá ze zákona z ustanovení o součinnosti 

třetích osob. Další možností, jak získat potřebné doklady, je ve sbírce listin, jinak u 

příslušného správce daně. 

 

4.5 Účetní problematika likvidované společnosti 
 
 Všechny důležité podklady k činnosti získá likvidátor opět ve sbírce listin. Ke 

dni vstupu do likvidace má povinnost sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a 
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soupis jmění, jelikož je odpovědný za vedení účetnictví po dobu likvidace dle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zahajovací účetní rozvahu 

sestaví v ocenění dle účetnictví společnosti před vstupem do likvidace. Účetní závěrku 

ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace sestavuje statutární orgán. Pokud tomu tak 

není, je povinností likvidátora ji sestavit dle § 74 odst.1 ObchZ. Účetní závěrku sestaví 

buď v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrka ze zákona podléhá 

ověření u některých účetních jednotek. Likvidátor je ještě povinen provést inventarizaci 

majetku a závazků.  

 

4.6 Program likvidace společnosti 
 
Likvidační plán 

Při likvidace větší společnosti je vhodné sestavit si likvidační plán, tzn. vymezit si 

v chronologickém pořadí důležité termíny postupných kroků, úkolů a rozhodnutí. Jaké 

úkoly bude plán obsahovat je jen na individuálním rozhodnutí likvidátora. Plán je pouze 

předběžný, v průběhu likvidace dochází často k různým změnám a zpracovává se na 

jeden až dva měsíce. 

Likvidační tým 

Pro úspěšný likvidační proces je žádoucí, aby byl sestaven likvidační tým, který bude 

mít své zásady. Proto by měl likvidátor tomuto kroku věnovat maximální pozornost. 

K nejčastějším členům týmu patří likvidátor, právník, účetní, daňový poradce, 

personalista, zástupce vedení likvidované společnosti popřípadě společník, externí 

poradenská firma (specializovaná na krizová řízení). Tým se tedy skládá jak ze 

zaměstnanců likvidované společnosti, tak z externích specialistů. Počet členů týmu 

záleží na velikosti společnosti. U malých společností likvidátorovi postačí hlavní 

účetní.[1] 

 

4.7 Průběžné hodnocení vývoje likvidace 
 
 V průběhu likvidace je důležité zapisovat si všechny kroky, protože soud bude 

po likvidátorovi vyžadovat informace o postupu likvidace (buď průběžně nebo v závěru 

likvidace). Veškeré náklady musí být řádně evidovány včetně např. vyplacení záloh na 
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odměnu likvidátora dle vyhlášky č. 479/2000 Sb. nebo záloh na náhradu hotových 

výdajů. Je nutné evidovat i přihlášky od věřitelů, odeslané dopisy a podobně. 

 

4.8 Povinnosti vůči příslušným orgánům 
 

 Likvidátor při likvidaci společnosti plní řadu povinností vůči orgánům jako je 

správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční úřad a také vůči dalším 

subjektům jako je např. banka. 

 

Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna 

Na inzerci v Obchodním věstníku zareaguje příslušná zdravotní pojišťovna a správa 

sociálního zabezpečení. Zašlou likvidátorovi doručené dopisy a informují ho o zahájení 

kontroly. Proto je efektivnější a rychlejší, když zpočátku likvidace zajde likvidátor na 

zdravotní pojišťovnu a na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení, aby se 

informoval o zaměstnancích, případných dluzích a podobně. Je vhodné sdělit písemně 

těmto úřadům adresu likvidátora, na kterou budou doručovat zásilky. 

 Zdravotní pojišťovna i správa sociálního zabezpečení posléze pozvou likvidátora 

na slibovanou kontrolu. Zdravotní pojišťovna mu předtím zašle oznámení o kontrole 

placení pojistného na zdravotní pojištění, takže potom při kontrole bude požadovat 

seznam zaměstnanců. Zaměstnanec zdravotní pojišťovny vypočítá případná penále 

z prodlení a sepíše protokol z kontroly. Správa sociálního zabezpečení provede též 

kontrolu, sdělí likvidátorovi případné nedoplatky, penále či předlužení s.r.o.  

 Společnost likvidovaná z rozhodnutí soudu většinou nedisponuje majetkem, 

proto vymáhané pohledávky zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení 

nebývají uspokojeny. O výsledcích provedených revizí byste měli informovat 

společníka společnosti. 

 

Finanční úřad 

Finanční úřad může od likvidátora požadovat rozvahy, výsledovky a daňová přiznání 

např. za předchozích pět let. Vaší povinností je požádat příslušný finanční úřad (správce 

daně) po uplynutí třech měsíců od druhého zveřejnění v Obchodním věstníku a po 

vypracování účetní závěrky a daňového přiznání ke dni ukončení likvidace s.r.o. o 
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souhlas s výmazem společnosti z OR. Předtím si ještě vyžádejte soupis daňových 

nedoplatků.  

 

Banka 

Po vstupu společnosti do likvidace zajde likvidátor do banky, kde předloží výpis z OR o 

jmenování likvidátora, a pak může začít s bankou jednat. Po prostudování úvěrových 

smluv s.r.o. může likvidátor s bankou uzavřít dohodu o úvěrových podmínkách po dobu 

likvidace, o změně dispozičního oprávnění k účtu, sloučit či zrušit některé účty, a to tím 

způsobem, který bude pro průběh likvidace vhodný a bezpečný. Právo hospodařit 

s prostředky na účtech má tedy v průběhu likvidace pouze likvidátor. 

 

4.9 Pracovněprávní důsledky 
 
 Likvidace se týká i procesu ukončení pracovněprávních vztahů, proto je důležité 

znát některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů. V této souvislosti je důležité znát úpravu skončení pracovního poměru. 

Ukončit pracovní poměr mohou oba účastníci, tzn. jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, 

popřípadě likvidátor. Zákoník práce umožňuje skončení pracovního poměru dohodou, 

výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby, 

smrtí zaměstnance. Nejčastěji likvidátor ukončí pracovní poměr v likvidované 

společnosti dohodou či výpovědí z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. a) a c) 

zákoníku práce, který vedl k rozvázání pracovního poměru. Většinou se jedná o důvod, 

který spočívá ve zrušení společnosti likvidací. Zaměstnavatel, popřípadě likvidátor má 

povinnost vyplatit zaměstnancům zákonné odstupné, zpravidla ve výši trojnásobku 

výdělku zaměstnance, není-li v kolektivní smlouvě něco jiného. [5] 

 

4.10 Závazky a pohledávky likvidované společnosti 
 
 Likvidátor si zjistí informace o veškerém hmotném a nehmotném majetku 

likvidované společnosti, který co nejrychleji a nejhospodárněji zpeněží, aby se zbytečně 

neprodlužovala likvidace a nevznikaly zbytečné náklady. Zda společnost vlastní nějaký 
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nemovitý majetek zjistíte jednoduše na katastrálním úřadu nebo na katastru nemovitostí 

na www.statnisprava.cz.  

 Jestliže se likvidátorovi podaří dohledat jakýkoli majetek společnosti, pak 

provede jeho zpeněžení, a uhradí všechny závazky. Rozhodující je dořešení všech 

závazků a pohledávek tak, aby nezůstaly v účetnictví. Úkolem likvidátora je i případné 

vymáhání pohledávek. 

 V závěru dojde k rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky dle § 75 a § 

153 ObchZ. Není možné jakékoli poskytování záloh na likvidační zůstatek. Společníci 

mají právo, pokud nesouhlasí s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, domáhat se 

přezkoumání návrhu u soudu a to ve lhůtě tří měsíců. Neschválení návrhu na likvidační 

zůstatek nebrání výmazu společnosti z OR (§ 75 odst.1 ObchZ). Když společníci již 

neexistují nebo nekomunikují, má likvidátor povinnost uložit likvidační zůstatek u 

příslušného soudu do úschovy.  

 

4.11 Formy zpeněžení majetku 
 
 Čím více majetku likvidovaná s.r.o. bude vlastnit, tím náročnější bude cyklus 

přeměny majetku na peníze. Jako vhodná varianta způsobu zpeněžení majetku je jeho 

rozčlenění a prodej po částech, protože prodej majetku jako celku by rozhodně nebyl 

úspěšný. Rozčleněním se myslí např. na atraktivní, méně atraktivní a neprodejný 

majetek. V této souvislosti je jen ve vlastním zájmu likvidátora, jakou vhodnou strategii 

a formu prodeje majetku zvolí. Má na výběr veřejnou dražbu, veřejnou soutěž, výzvu 

k podávání návrhů na uzavření smlouvy a přímý prodej. [8] 

 

4.11.1 Veřejná dražba 
 
 Veřejnou dražbu upravuje zákon č. 26/2000 Sb., v platném znění. Dražbu 

provádí dražebník a likvidátor s ním uzavírá smlouvu o provedení dražby. Dražby se 

mohou dělit na dobrovolné nebo nedobrovolné. V případě likvidací se jedná většinou o 

dobrovolnou dražbu na návrh likvidátora. Likvidátor se spoléhá na zkušenosti 

dražebníků, kteří zpracují dražební vyhlášku, zajistí příslušná oznámení, zorganizují 

dražbu a předání předmětu dražby vydražiteli. Před dražbou vždy složí vydražitel 
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dražební jistotu. Pokud pak v dražbě získá danou věc, přechází na něj vlastnictví k této 

věci, uhradí cenu dosaženou vydražením a případnou úhradu zbytku vydražené částky 

zaplatí v termínu stanoveném zákonem. Při prodeji nemovitostí formou veřejné dražby 

hradí vydražitel daň z převodu nemovitostí, což je pro likvidátora výhodné. Protokol o 

dražbě a písemnosti s ní související připravuje a archivuje dražebník. 

 

4.11.2 Veřejná soutěž 
 
 Podmínky veřejné soutěže jsou ustanoveny v § 281 až § 288 ObchZ. Vyhlašuje 

se pro neomezený počet neurčitých osob, které mají povinnost podat písemný návrh na 

uzavření kupní smlouvy a splnit veškeré podmínky soutěže. Ve veřejné soutěži figuruje 

vyhlašovatel soutěže a navrhovatel, jejichž podmínky jsou poměrně složité, proto je pro 

likvidátora vhodnější využít služeb specializovaných firem, které se veřejnou soutěží 

zabývají.  

 

4.11.3 Výzva k podávání návrhů na uzavření smlouvy 
 
 Výzva k podávání návrhů na uzavření smlouvy je obdobou veřejné soutěže, ale 

v určitých věcech se liší. Nemusí být např. vyhlášena pro neurčité osoby. Výzva 

neobsahuje všechny potřebné náležitosti, které má veřejná soutěž. Doporučuje se využít 

ji pro prodej jednoúčelově použitelných strojů, jednoúčelově použitelných zásob, 

pohledávek a podobně.  

 

4.11.4 Přímý prodej 
 
 Posledním způsobem zpeněžení majetku společnosti je jeho přímý prodej. Na 

straně prodávajícího je likvidátor a na straně kupujícího konkrétní osoba, která kupuje 

určitou část majetku společnosti. Přímý prodej je vedle veřejné dražby častou formou 

zpeněžení majetku, ovšem i zde existují určitá rizika např. prodej majetku za nižší cenu, 

než je jeho účetní cena nebo než byl znalecký odhad. Případné problémy řeší likvidátor. 
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4.12 Valná hromada 
 
 Má-li společnost s ručením omezeným zapsané společníky v OR, pak likvidátor 

svolá valnou hromadu k projednání likvidace, výmazu z OR a rozdělení likvidačního 

zůstatku. Stanoví se termín likvidace a způsob rozdělení likvidačního zůstatku. 

K danému termínu likvidátor uzavře účetnictví, vypracujete rozvahu, výsledovku, 

daňové přiznání, přílohy a zprávu o likvidačním zůstatku.  

 

4.13 Příprava archivace 
 
 Je důležité zabezpečit předání a uložení důležitých dokumentů získaných či 

vytvořených po dobu likvidace Státnímu oblastnímu archivu dle zákona č. 499/2004 

Sb., o archivnictví, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 646/2007 Sb. 

Jestliže je ve společnosti s ručením omezeným přítomný zaměstnanec spisovny nebo 

archivu, pak likvidátorovi může pomoci ověřit stav všech archiválií a dokumentů 

v likvidované společnosti. Pokud takový zaměstnanec není, požádejte někoho 

z likvidačního týmu nebo si najměte externí firmu, která tuto činnost vykonává. Firma 

zanalyzuje současný stav archivu, dopraví si veškeré písemnosti do skladovacích 

prostorů, roztřídí je, zařadí, uloží, popřípadě některé projdou skartací a sepíše protokol o 

archivaci. Potvrzení o zabezpečení dokumentů a archiválií předložíte jako přílohu 

k žádosti o výmaz společnosti z OR.  

 

4.14 Ukončení likvidace 
 
 Jakmile likvidátor ukončí všechny úkony (zpeněžení majetku, vypořádání 

pohledávek, uspokojení věřitelů…) má dle § 40 odst.9 zákona č. 337/1992 Sb. 

povinnost ke dni ukončení činnosti vypracovat účetní závěrku a nejpozději do konce 

následujícího měsíce podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Také má 

povinnost sestavit konečnou zprávu o průběhu likvidace, kterou předá společníkům k 

odsouhlasení, a jejíž součástí bude návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Konečná 

zpráva o likvidace je stručným zhodnocením průběhu a výsledků likvidace a činnosti 

likvidátora. Ve zprávě uvede, kde jsou archivovány dokumenty společnosti. 
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 Způsob, jakým bude likvidační zůstatek rozdělen, určuje u s.r.o. společenská 

smlouva. Pokud jej neurčuje, stanoví jej obchodní zákoník. Dle § 153 ObchZ má při 

zrušení s.r.o. každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku a tento podíl se 

určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva něco jiného. 

Pořídíte seznam společníků, kterým bude vyplacen podíl na likvidačním zůstatku. 

 Zpráva o průběhu likvidace se zakládá do sbírky listin (§ 38i odst.1 písm. d) ) a 

to v elektronické formě. Do 30 dnů od skončení likvidace je likvidátor povinen podat 

rejstříkovému soudu návrh na výmaz s.r.o. z OR. K návrhu pro rejstříkový soud připojí 

doklad o uveřejnění oznámení o vstupu do likvidace, potvrzení od státního oblastního 

archivu o zabezpečení dokumentů a archiválií likvidované s.r.o. a konečnou zprávu o 

průběhu likvidace. Návrh na výmaz z OR se podává na formuláři, který je k dispozici u 

soudu, který vede obchodní rejstřík, nebo v elektronické podobě na webových stránkách 

www.justice.cz. Seznam příloh k návrhu na výmaz, který ovšem není zcela úplný, 

protože některé soudy vyžadují i další podklady, je dostupný na shora uvedených 

webových stránkách. 

 Dále likvidátor je povinen poslat žádost příslušnému správci daně o souhlas 

s výmazem s.r.o. a to s dostatečným předstihem než dojde k ukončení likvidace. V praxi 

často narazíte na problém, že správce daně po předání účetní závěrky a přiznání k dani 

z příjmů má na vydání souhlasu s ukončením činnosti lhůtu tři měsíce, což má za 

následek prodloužení průběhu ukončení likvidace společnosti. Po nabytí právní moci 

usnesení soudu o výmazu s.r.o. uložíte zbytek spisového dokumentu do archivu. 

 Funkce likvidátora skončí pravomocným rozhodnutím soudu o výmazu s.r.o. 

z obchodního rejstříku a zproštěním jeho funkce. 

 

4.15 Obnovení likvidace 
 
 Podle ustanovení § 75b ObchZ. dojde k obnovení likvidace, pokud se po 

skončení likvidace společnosti zjistí dosud neznámý majetek nebo se objeví potřeba 

jiných nezbytných opatření souvisejících s likvidací. Soud na návrh státního orgánu, 

společníka, věřitele či dlužníka rozhodne o zrušení zápisu o jejím výmazu a o obnovení 

likvidace společnosti nebo o jejím vstupu do likvidace a jmenuje likvidátora. Po právní 

moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku, že došlo k obnovení 
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společnosti, že společnost je v likvidaci, a osobu likvidátora. V případě obnovení 

likvidace sestavuje likvidátor ke dni zápisu do obchodního rejstříku podle § 75b odst.1 

nebo odst.2 ObchZ zahajovací rozvahu a následně provede všechny potřebné kroky, po 

jejichž splnění může dojít k rozhodnutí o výmazu společnosti z OR. [16] 
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Závěr 
 

 V bakalářské práci jsem se zabývala procesem zrušení a zániku obchodních 

společností se zaměřením na likvidaci a činnosti likvidátora. Likvidace je mimosoudní 

ukončení podnikání obchodní společnosti. Uskutečňuje se od rozhodnutí statutárního 

orgánu popřípadě soudu po podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 

Účelem likvidace je řádné a úplné vypořádání všech závazků a pohledávek a rozdělení 

likvidačního zůstatku mezi společníky. 

 Hlavní cíle bakalářské práce byly rozpracovány do několika dílčích kapitol, 

které se věnují danému tématu v menších celcích. Nejprve je vymezen obsah procesu 

zrušení a zániku obchodních společností, dále je rozebrána zvláštní úprava likvidace u 

jednotlivých typů obchodních společností a analýza problému likvidace obchodních 

společností a funkce likvidátora. Poslední část práce je věnována osobě likvidátora a 

jeho činnostem při likvidaci s.r.o.  

 Vedle nastínění úpravy obsažené v obchodním zákoníku a souvisejících 

právních předpisech, bylo cílem podchycení jednotlivých právních úprav, jejich 

přehledný popis a rozebrání problematiky nejen z právního, ale i daňového a účetního 

pohledu, jelikož oborem mého studia je daňové poradenství. Jedním z předpokladů 

práce bylo poukázat na nejdůležitější skutečnosti, týkající se právního postavení 

obchodních společností při jejich zrušení a zániku, které je nutno znát, dále čeho se 

vyvarovat a ujasnit si, jaké mají obchodní společnosti práva a povinnosti. 

 V práci jsem se zaměřila především na důležité části obchodního zákoníku 

týkající se likvidace obchodních společností a na části insolvenčního zákona, které řeší 

úpadek prostřednictvím insolvenčního řízení. Insolvenční řízení je právě definováno 

v insolvenčním zákoně, který je novou právní úpravou, a také poměrně dost 

diskutovanou problematikou. U likvidace obchodní společnosti jsem se snažila 

upozornit na některé nedostatky a problémy, se kterými se likvidátor často setkává, a 

kterých je nutno se vyvarovat. 

 Při zpracování bakalářské práce bylo i pro mě poměrně těžké sehnat ucelené 

informace o likvidaci obchodních společností a především o všech důležitých úkonech, 

které musí likvidátor provést. Jak jsem zmínila v úvodu, bohužel největší podíl na 

nepřehledném stavu je třeba přičíst zákonodárci. 
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 Mám za to, že práce bude přínosem pro mnohé podnikatelské subjekty, veřejnost 

a jakékoli obchodní společnosti, které stojí před problémem svého zrušení a následného 

zániku a usnadní jim tak orientaci v této nesporně důležité oblasti obchodního práva. 

Stanovený cíl práce byl podle mého názoru splněn.  



 64 

SEZNAM ZDROJŮ 

 

Literatura 

[1] ADAMÍK, P., PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 3. 

aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2008. 167. ISBN 978-80-7263-455-2. 

[2] BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2.vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2006. 677 s. ISBN 80-7179-441-4. 

[3] BŘEZINOVÁ, H. a MUNZAR, V. Účetnictví I. Praha: Institut Svazu účetních. 

2003. 470 s. ISBN 80-86716-00-7. 

[4] FEDOROVÁ, A. Účetnictví: studijní materiál pro bakalářský studijní program 

oboru Daňové poradenství. Brno: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2007. 93 s. 

ISBN 978-80-214-3363-2. 

[5] KRATOCHVÍLOVÁ, H. Zrušení firem. Likvidace a úpadek se vzory podání. Praha: 

C.H.Beck, 2002. 175 s. ISBN 80-7179-675-1. 

[6] MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008. 16. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008. 

208 s. ISBN 978-80-247-2385-3. 

[7] MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti – daně, účetnictví právo. Praha: GRADA 

Publishing, 2009. 207 s. ISBN 978-80-247-3000-4. 

[8] PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 6. aktualiz. vyd. Praha: GRADA Publishing, 

2007. 108 s. ISBN 978-80-247-2243-6. 

[9] PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo 2, Společnosti obchodního 

práva a družstva. Praha:ASPI, 2006. ISBN 80-7357-149-8. 

[10] PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti (průvodce zánikem společnosti). 

EUROUNION Praha, 2003. ISBN 80-7317-018-3. 

[11] RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. 471 

s. ISBN 978-80-7357-329-4. 

[12] ŠEVČÍK, D. Společnost s ručením omezeným :Vzory podání a listin. Právní úprava 

po novele. Praha: Prospektrum, 2001. 286 s. ISBN 80-7175-099-9. 

[13] ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S. a kol. Obchodní zákoník: komentář. 12.vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2009. 1397 s. ISBN 978-80-7400-055-3. 

 

 



 65 

Zákony ČR (ve znění pozdějších předpisů) 

[14] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

[15] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

[16] Zákon č. 513/1991. Sb., obchodní zákoník. 

[17] Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 

[18] Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 

[19] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

[20] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).  

 

Směrnice vydané státními orgány 

[21] Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 

jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 

 

Internetové adresy 

[22] Orientace v právních úkonech [cit. 2009-04-10]. Dostupné z WWW:  

< http://www.businessinfo.cz/ > 

[23] Právník.cz: Evidence úpadců [cit. 2009-04-29]. Dostupné z WWW:  

< http://www.pravnik.cz/ > 

[24] Týdeník ekonom. Test předlužení. [cit. 2009-03-25]. Dostupné z WWW:  

< http://ekonom.ihned.cz/ > 

[25] Vzory podání pro obchodní rejstřík [cit. 2009-04-30]. Dostupné z WWW:  

< http://www.ucetnikavarna.cz/ > 

[26] Zákony, judikatura, komentáře, právní předpisy, poradna. [cit. 2009-04-30]. 

Dostupné z WWW: < http://www.epravo.cz/ > 

[27] Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Formulář pro výmaz z obchodního 

rejstříku [cit. 2009-04-30]. Dostupné z WWW: <http://portal.justice.cz> 

 



 66 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

a.s.   akciová společnost 

DPH   daň z přidané hodnoty 

FO   fyzická osoba 

InsZ   insolvenční zákon 

k.s.   komanditní společnost 

ObčZ   občanský zákoník 

ObchZ  obchodní zákoník 

OR   obchodní rejstřík 

PO   právnická osoba 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

v.o.s.   veřejná obchodní společnost 

ZDP   zákon o dani z příjmů 

ZKV    zákon o konkurzu a vyrovnání 

ZÚč   zákon o účetnictví 

 

 

SEZNAM TABULEK, OBRÁZK Ů, PŘÍLOH 

 

Tabulka č. 1: Sazby daní dle ZDP a zákona o DPH 

 

Obrázek č. 1: Fúze dle § 23c odst.1 písm.a) 

Obrázek č. 2: Fúze dle § 23c odst.1 písm.b) 

Obrázek č. 3: Fúze dle § 23c odst.1 písm.c) 

 

Příloha č. 1: Vzor – rozhodnutí soudu o zápisu likvidace firmy 

Příloha č. 2: Vzor – oznámení věřitelům 

 



 67 

PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1:  rozhodnutí soudu o zápisu likvidace firmy 
 

                   XY 0300/0300 

Usnesení 

 

 Městský soud v Brně rozhodl v právní věci návrhu na zápis změny obchodní 

firmy ABC, s.r.o., se sídlem Šumavská 15/3, Brno – Královo Pole, PSČ 123 45, IČO: 

2345644 do obchodního rejstříku takto: 

 V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně v oddílu XY, vložce 

číslo 0300 

se vymazává: 

 

 Obchodní firma: ABC, s.r.o. 

se zapisuje: 

 

 Obchodní firma: ABC, s.r.o. v likvidaci 

 Způsob jednání za společnost: 

 Likvidátor jedná za společnost po dobu likvidace tak, že k napsanému nebo 

otištěnému názvu obchodní firmy, s dovětkem „v likvidaci“, připojí svůj podpis. 

 

 Likvidátor: Ing. Miloš Vykoukal, r.č. 010200/020 

   Vychodilova 78/16, Brno 

   PSČ 123 45 
 

 Den změny zápisu: 24.dubna 2009 

 Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému soudu v Brně, prostřednictvím Městského soudu v Brně.  

 

V Brně dne 24.dubna 2009 

       ....................................................... 
       Natálie Veselá – soudní tajemnice 
 

 Za správnost: Karel Nový 
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Příloha č. 2:  oznámení věřitelům 

 

Adresát: 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
 
V Brně dne ......................... 
 
 
Věc: Oznámení o likvidaci obchodní společnosti 
 
Rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne ................... 2009, je společnost 

.................................................  se sídlem: ....................................................... zrušena a 

dnem 1.3.2009 vstupuje do likvidace. 

 
 
Citovaným rozhodnutím jsem byl jmenován likvidátorem této společnosti se všemi 

právy a povinnostmi statutárního zástupce 

 

Ve smyslu ust. § 73 Obch. zák. Vás žádám, abyste veškeré své pohledávky uplatnili 

písemně s doložením všech relevantních právních dokladů ( kopie faktur, smluv, 

dokladů...atp. ) k přihlašovaným pohledávkám nejpozději do tří měsíců od shora 

uvedeného data vstupu společnosti do likvidace. Upozorňuji Vás, že pořadí 

uspokojování uznaných a přihlášených pohledávek věřitelů - se řídí příslušnými 

právními normami. 

 
Pohledávky či jiná práva – přihlašujte v uvedené lhůtě na adresu likvidátora níže: 
 
Ing. Miloš Vykoukal 

Vychodilova 78/16, Brno 

PSČ 123 45 

 

S pozdravem 

 

....................................................... 
Ing. Miloš Vykoukal, likvidátor 
 


