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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je likvidace podniku a její možná rizika. Diplomová práce se 

v teoretické části zabývá problematikou obecné právní úpravy likvidace obchodní 

společnosti, a to především se zaměřením se na právní postavení likvidátora a jeho 

jednotlivé úkony v rámci likvidačního procesu. Analytická část rozebírá průběh 

likvidace konkrétní společnosti z pohledu likvidátora. Cílem je bezproblémové 

provedení likvidace s co největším přínosem pro společníky. 

Abstract 

The aim of this report is company liquidation and her possible risks.The theoretical 

part of this dissertation deal with the general law business liquidation of the company, 

primarily focused on the legal status of the liquidator and his individual acts within the 

liquidation process.The analytical part analyse the course of liquidation of a particular 

company from the perspective of liquidator. The target is carry out problem-free 

liquidation with the greatest possible benefit for shareholders. 
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ÚVOD 

Likvidace společností by neměla být vnímaná jako negativní konec podnikání. Tento 

názor bohužel u většiny lidí převládá, jelikož likvidaci berou jako ekonomický 

neúspěch podnikatele. Ale není tomu tak. Většina z likvidovaných společností končí 

dobrovolně a to z důvodu, že jejich podnikání bylo založeno za určitým cílem, kterého 

bylo dosaženo. Likvidací pouze dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových 

vztahů likvidované společnosti a rozdíl mezi příjmy a výdaji likvidace znamená „zisk“ 

pro společníky likvidované společnosti.  

Téma likvidace podniku a jeho rizika jsem si zvolil, jelikož je toto téma velice 

zajímavé a nabývá na aktuálnosti, neboť počet likvidovaných firem se každoročně 

zvyšuje. Jedná se o téma, kterému bych se chtěl do budoucna věnovat. V minulosti 

jsem pracoval pro nebankovní sektor, ve kterém jsem se často setkával s insolvencí a 

touto prací jsem chtěl hlouběji poznat a detailněji popsat jednotlivé kroky likvidace. 

Důležité je znát posloupnost jednotlivých úkonů, které musí být splněny, aby 

společnost mohla být ukončena likvidací. 

V diplomové práci se budu zabývat teoretickou částí likvidace společně s právní 

úpravou likvidace. Jako hlavní právní dokument bude v práci použit zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech. V teoretické části bude zachycena podstata likvidace a její formy, osoba 

likvidátora, jednotlivé kroky od zahájení likvidace, předání společnosti likvidátorovi, 

postup likvidace až po ukončení likvidace výmazem společnosti z obchodního 

rejstříku. Další kapitolou v teoretické části budou možná rizika, která mohou být 

důvodem vstupu společnosti do likvidace nebo mohou samotnou likvidaci provázet a 

ohrožovat. 

V praktické části bude vytvořena fiktivní společnost s názvem XYZ, s. r. o., u které 

nejprve provedu analýzu možných rizik, které mohou průběh procesu likvidace zdržet 

nebo dokonce ohrozit. Ve zbylé praktické části budou popsány jednotlivé kroky 

likvidace. 

Na závěr bych chtěl dodat, že likvidace by neměla být krize, pokud je to krize, je to 

insolvence.  
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1.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je popsat institut likvidace vycházející z občanského 

zákoníku, dále rozebrat celkový proces likvidace a postavení likvidátora v něm. 

Pozornost bude také věnována možným rizikům, které jsou spojené se vstupem do 

likvidace nebo se objeví v průběhem procesu likvidace.  

V analytické části se zaměřím na definování a ohodnocení rizik, které mohou 

likvidovanou společnost provázet. V následujících krocích bude podrobně popsán 

postup likvidace z pohledu likvidátora. Cílem bude bezproblémové provedení 

likvidace s co největším přínosem pro společníky. 

1.2 Metodika práce 

Při zpracování diplomové práce jsem vycházel z dostupné literatury, občanského 

zákoníku, zákona o obchodních společnostech a družstvech, pomocí vyhledávání 

informací na internetu, odborných časopisech a také rozhovorů s likvidátorem. Snažil 

jsem se pomocí těchto zdrojů poskládat a zpracovat ucelené informace o likvidaci. 

Podle pokynů a rad likvidátora jsem vypracoval veškeré texty a také tiskopisy, které 

jsou potřebné k likvidaci.  



I. 

TEORETICKÁ 

ČÁST
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1 PROCES LIKVIDACE A JEHO PRÁVNÍ VYMEZENÍ 

Likvidace obchodní společnosti je procesem, který významně ovlivňuje české 

podnikatelské prostředí a který v poslední době ještě nabývá na významu. Tento 

právní institut je ale především laickou veřejností stále ještě chápán jako jev 

ekonomicky negativní. Na likvidaci se pohlíží jako na projev podnikatelského 

neúspěchu, ale nemusí tomu tak ale vždy být. Václav Pelikán ve své knižní publikaci 

Likvidace podniku popisuje, že ve vyspělých tržních ekonomikách je zcela běžné, že 

téměř 60% založených obchodních společností končí svou činnost do tří let od jejich 

založení. Dochází k fúzím, rozdělení, sloučení nebo právě k likvidaci těchto 

obchodních společností.1 

V našem právním prostředí je však před likvidací obchodní společnosti stále ještě 

dávána přednost zachování její existence, většinou však za cenu dalšího prohlubování 

jejích ekonomických problémů. K likvidaci obchodní společnosti se přistupuje 

obvykle proto, že se obchodní společnost dostává do finančních potíží, není 

dlouhodobě schopna hradit náklady své činnosti a plnit své závazky. Rychlou a 

efektivní likvidací se dá předejít předlužení a úpadku. 2 

Proces likvidace by měl probíhat co nejrychleji s cílem zachovat majetek. Po vstupu 

společnosti do likvidace se ukončuje její běžná obchodní činnost, majetek obchodní 

společnosti musí likvidátor zpeněžit, dojde k vypořádání všech závazků společnosti a 

k rozdělení likvidačního zůstatku, pokud nějaký na konci likvidace existuje.3  

1 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 

2 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 

2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 

3 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 
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1.1 Likvidace obecně 

Likvidaci charakterizuje zákon jako mimosoudní souhrnný postup právních, 

ekonomických a administrativních úkonů vedoucích k zániku společnosti. V průběhu 

likvidace je běžná činnost společnosti ukončována a provádí se pouze kroky nezbytné 

k rychlému a výhodnému zpeněžení majetku, vypořádání závazků a k zániku 

společnosti zakončenému výmazem z obchodního rejstříku.4 

Samotný proces likvidace je obecně upraven v občanském zákoníku v souvislosti s §187 

tohoto zákona, ale také v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Podrobnější 

úpravu nalezneme u jednotlivých typů obchodních společností v Obchodním zákoníku. 

Obecně se při likvidaci setkáváme s celou řadou právních předpisů, protože i společnost v 

likvidaci je právním subjektem, navenek i dovnitř vystupujete stále jako „běžná“ 

společnost. Z nejvýznamnějších předpisů využívaných v likvidaci je nutné kromě 

občanského a obchodního zákoníku zmínit i zákoník práce, daňové a účetní předpisy, 

správní a procesně-právní předpisy a případně jiné předpisy a nařízení.  

Jak již bylo zmíněno, u většiny lidí vyvolává slovo likvidace dojem, že podnikání bylo 

neúspěšné, ale není tomu vždy tak, podnik může být zlikvidován, i když žádné 

problémy nemá. V některých případech může být výnos z likvidace podniku pro 

majitele zajímavější alternativou, než samotné pokračování v dosavadní činnosti. 

Pokud stávající vývoj podniku není perspektivní, může podnikatel namísto nízkých 

zisků z podnikání použít příjem z likvidace k založení nové společnosti s lepším 

podnikatelským záměrem. Likvidace ovšem není jediný způsob, kterým se podnikatelé 

„zbavují“ své společnosti, alternativou může být prodej celého podniku. 5 

Jaromír Veber ve své knize definuje likvidaci takto: „Likvidací se rozumí takové 

úkony a procesy, které následují po rozhodnutí společníků nebo orgánů společnosti o 

zrušení společnosti s likvidací nebo po rozhodnutí soudu o zrušení společnosti. Cílem 

                                                 
4 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 

5 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 
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a účelem likvidace je vyjasnit majetkové vztahy zrušené právnické osoby a vypořádat 

je.“6 

1.2 Vymezení pojmu likvidace 

Formy zrušení a zániku obchodních společností upravuje zákon č. 89/2012 

občanského zákoníků, konkrétně § 168 Zrušení a zánik společnosti. Zákon rozlišuje 

tyto dva typy zániku společnosti: 

1.2.1 Bez likvidace 

„Při zániku společnosti rozdělením, sloučením nebo splynutím přechází majetek spolu 

s právy a závazky na jiný subjekt. Při sloučení jedné společnosti s druhou nebo při 

splynutí dvou společností vnikne nová společnost. Při likvidaci společnosti bez 

likvidace přebírá dosavadní majetek subjekt s jinou identifikací. Zanikající společnost 

provede mimořádnou účetní závěrku v rozsahu roční závěrky a vypořádá odvodové  

a daňové povinnosti, včetně souhlasu správce daně.“7 

1.2.2 S likvidací 

Při zrušení společnosti s likvidací musí být jeho majetek zpeněžen a všechny závazky 

řádně uspokojeny. Po dokončení procesu likvidace podává likvidátor návrh na 

příslušný soud na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.  

Společnost s likvidací se ruší v případě: 

• uplynutí doby, na kterou byla založena, 

• dosažení účelu, jenž byla založena, 

• dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby,  

                                                 
6 VEBER, Jaromír et al. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing a.s., 2012, s. 313. 

ISBN 978-80-247-8310-9. 

7 PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 14. ISBN 978-80-247-

3338-8 
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• dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci.8 

1.2.3 Likvidace není insolvence 

V mnoha případech si lidé neuvědomují rozdílnost těchto dvou pojmů. U likvidace se 

postupuje podle občanského zákoníku, který říká, že likvidátor během likvidace 

vypořádá veškerý dostupný majetek společnosti a vyrovná veškeré dluhy společnosti a 

zbylé finanční prostředky (likvidační zůstatek) rozdělí mezi společníky. Oproti 

likvidaci je insolvence, neboli úpadek, řešena zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), který říká, jestliže má dlužník více věřitelů a 

peněžní závazky po splatnosti delší než 30 dnů a není schopen tyto závazky uspokojit, 

má se za to, že je dlužník předlužen (má více věřitelů a souhrn závazků převyšuje 

hodnotu majetku) a je v platební neschopnosti.9 

Způsob řešení úpadku může mít několik podob a to: konkurs, reorganizace či 

oddlužení. O způsobu řešení úpadku dlužníka rozhoduje vždy insolvenční soud a to 

buď na návrh dlužníka či věřitele. 

Pokud budeme chtít rozdílnost těchto dvou pojmů zjednodušit lze říci, že likvidace by 

neměla být krize, pokud je to krize, jedná se s největší pravděpodobností o insolvenci. 

Další odlišností likvidace a insolvence je jejich veřejný průběh. U likvidace je 

v obchodním rejstříku dopsán pouze dovětek „v likvidaci“ a jméno likvidátora a není 

možní sledovat průběh likvidace, kdežto u insolvence jsou veškeré písemnosti, které 

určuje zákon, zveřejněny v insolvenčním rejstříku vedeného Ministerstvem 

spravedlnosti a je možné si z něj pořizovat kopie a výpisy. 10 

                                                 
8 Srov. Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 

9 Srov. HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-555-8. 

10 Srov. ADAMÍK, Petr, Jana PILÁTOVÁ a Jaroslav RICHTER. Likvidace obchodních společností. 2. 

vyd. Olomouc: ANAG, 2005. Účetnictví (Anag). ISBN 80-7263-271-X. 
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2 VSTUP SPOLEČNOSTI DO LIKVIDACE 

Vstup společnosti do likvidace je dle občanského zákoníku §187 ke dni, ke kterému 

byla zrušena. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, zrušení společnosti může být dáno 

uplynutím času nebo dosažením účelu, o zrušení může stejně tak rozhodnout orgán 

společnosti nebo společníci, ale také se může jednat o rozhodnutí soudu. 

Rozhodujícím okamžikem vstupu společnosti do likvidace je den jejího zrušení, pokud 

zákon nestanovuje jinak. Tímto dnem získává firma společnosti dovětek „v likvidaci“ 

a tato skutečnost vstupu společnosti do likvidace a rozhodný den se zapisují do 

obchodního rejstříku. Návrh na provedení změn v obchodním rejstříku podává osoba, 

která jedná za společnost v den, kdy k rozhodnutí o zrušení společnosti dochází. Za 

společnost s ručením omezeným (s. r. o.) podává návrh jednatel, u akciové společnosti 

(a. s.) představenstvo. Dle §192 občanského zákoníku může návrh na provedení změn 

provést i likvidátor, což je nejčastější situace. 11 

Návrh lze podat dle §187 odstavec 1 občanského zákoníku listinným nebo 

elektronickým formulářem, který je dostupný na www.justice.cz. Součástí formuláře 

musí být úředně ověřený podpis oprávněné osoby tento návrh podat. K návrhu se 

přikládají listiny o skutečnostech, které se týkají požadované změny. V případě 

likvidace doklad o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, kterým je notářský 

zápis z valné hromady společnosti a údaje týkající se osoby likvidátora. Pokud dochází 

ke zrušení společnosti rozhodnutím soudu, stává se podkladem pro zápis do 

obchodního rejstříku právě toto rozhodnutí.12 

2.1.1 Předání společnosti likvidátorovi 

V občanském zákoníku není stanoven způsob předání a převzetí majetku likvidované 

společnosti likvidátorem ani pravidla, která upřesňuji nakládání s tímto majetkem po 

                                                 
11 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 

12 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 
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dobu likvidace. Občanským zákoníkem ve své podstatě nedefinuje všechny kroky 

potřebné k úspěšnému provedení likvidace.  

Ke dni zrušení obchodní společnosti předává dosavadní statutární orgán veškerý 

majetek obchodní společnosti včetně všech práv a povinností, pohledávek a závazků 

jmenovanému likvidátorovi. Hospodářský stav obchodní společnosti ke dni 

předcházejícímu dni vstupu do likvidace se podle § 17 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví dokládá mimořádnou účetní závěrkou, která zahrnuje především rozvahu 

a výkaz zisků a ztrát.13 Tyto materiály by měly být podepsány statutárním orgánem 

likvidované společnosti a osobou vedoucí účetnictví. V případě, že tyto doklady 

statutární orgán bez zbytečného odkladu nepřipraví, přechází tato povinnost na 

likvidátora. 

Součástí každé účetní závěrky je kontrola zúčtování daní a odvodů na zdravotní a 

sociální pojištění. Likvidátor požádá finanční úřad a příslušné orgány zdravotního a 

sociálního pojištění o vystavení příslušných potvrzení. O předávaném majetku se 

sepisuje předávací protokol, obsahující pokud možno pravdivý soupis majetku 

společnosti vstupující do likvidace. 14 Předávací protokol by měl obsahovat především 

údaje označující pozemky a stavby, umělecká díla a sbírky, dlouhodobý nehmotný 

majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, zejména zřizovací výdaje, 

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill, zásoby, 

kterými jsou skladovaný materiál, nedokončené výrobky, polotovary, výrobky a 

zvířata a skladované zboží, dále pak finanční majetek a pohledávky.  

Dále se sepisují závazky k dodavatelům, bankovní a jiné půjčky a úvěry a další známé 

závazky. Součástí předávacího protokolu je také seznam všech zaměstnanců a jejich 

platové nároky. Předávací protokol dále obsahuje údaje o spisové a technické 

dokumentaci, údaje o předkupních právech, věcných břemenech, údaje o závadách 

plynoucích z dřívější činnosti a údaje o případných soudních a jiných sporech.15 
                                                 
13 Sbírka zákonů České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra - tiskárna, 1993-. ISSN 1211-1244. 

14 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 14. ISBN 978-80-

247-3338-8 

15 Srov. ADAMÍK, Petr. Likvidace obchodních společností. Olomouc: ANAG, 2010, sv. Účetnictví 

(ANAG). ISBN 9788072635979. 
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2.1.2 Plán postupu likvidace 

Likvidační plán je vhodné sestavit zejména při likvidaci větších obchodních 

společností, především když už je dopředu zřejmé, že průběh likvidace bude 

komplikovaný a bude probíhat v delším časovém období. Podle velikosti podniku, 

struktury jeho majetku, práv a závazků se stanoví pořadí a předpokládané termíny 

jednotlivých úkonů likvidace.16 

Plán postupu likvidace by měl obsahovat především otázky předání a převzetí 

podniku, sestavení zahajovací rozvahy, plánu a rozpočtu likvidace, oznámení o vstupu 

společnosti do likvidace, předpokládané řešení pracovněprávních záležitostí, 

propouštění zaměstnanců, zajištění bezpečnosti spravovaného majetku, určení způsobu 

prodeje majetku, vypořádání závazků vůči bankám, finančnímu úřadu, institucím 

zdravotního a sociálního pojištění a vůči zaměstnancům, forma archivace dokumentů 

či vymáhání pohledávek, dále pak otázky spojené s návrhem na rozdělení likvidačního 

zůstatku, s vypracováním účetní závěrky ke skončení likvidace a předpokládaný 

termín podání návrhu na výmaz obchodní společnosti z obchodního rejstříku. 

Současně s předběžným plánem postupu likvidace je tedy vhodné sestavit i její 

předpokládaný rozpočet.17 

2.2 Likvidátor, jeho jmenování, kvalifikace, odpovědnost, postavení, 

povinnosti a odměna 

Jmenování likvidátora statutárním orgánem společnosti je definováno v občanském 

zákoníku §191. Pokud stanovy nebo společenská smlouva nestanovují jmenování 

jinak. Může tak být např. stanoveno, že likvidátora jmenuje dozorčí rada nebo 

jednatelé. V případě, že dojde ke zrušení společnosti soudem, jmenuje likvidátora z 

osob zapsaných v seznamu insolvenčních správců nebo fyzickou osobu, která splňuje 

                                                 
16 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 14. ISBN 978-80-

247-3338-8 

17 Srov. ADAMÍK, Petr. Likvidace obchodních společností. Olomouc: ANAG, 2010, sv. Účetnictví 

(ANAG). ISBN 9788072635979. 
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obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců dle 

§191 soud.18 

Při jmenování likvidátora statutárním orgánem je likvidátorův souhlas s výkonem 

funkce nezbytný, u jmenování soudem může být likvidátor jmenován i proti své vůli. 

Toto jmenování se týká jen společníků, statutárního orgánu nebo člena statutárního 

orgánu. Jmenování likvidátora proti své vůli je však v občanském zákoníku §191 

odstavec 3 zmírněno tím, že likvidátor jmenovaný tímto způsobem může soud 

požádat, aby ho z funkce uvolnil, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby funkci 

vykonával.19 

Likvidátorem může být pouze fyzická osoba, pokud nestanoví tento zákon nebo 

zvláštní právní předpis jinak. Likvidátorem tak může být i osoba právnická, nicméně 

musí určit fyzickou osobu, která bude činnost likvidátora vykonávat. Likvidátorů 

může být jmenováno i více.20 

2.2.1 Kvalifikační předpoklady likvidátora 

O kvalifikačních předpokladech likvidátora občanský zákoník nehovoří. Pouze 

v případě, kdy je likvidátor jmenovány soudem musí splnit podmínky pro zápis do 

seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.  

Pro fyzickou osobu platí tyto podmínky:21 

• Je plně způsobilá k právním úkonům. 

• Získala vysokoškolské vzdělání magisterského typu v členském státě nebo jí 

bylo členským státem uznáno. 
                                                 
18 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 

19 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 

20 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 

21 Zákon o insolvenčních správcích. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2004. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62782&nr=312~2F2006&rpp=15#loca

l-content 
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• Složila zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního 

správce (pro advokáty, daňové poradce, auditory, a notáře). 

• Uhradila ministerstvu správní poplatek k zápisu do seznamu ve výši 5.000,- Kč  

a podle §33 insolvenčního zákona uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu. 

• Je trestně bezúhonná. 

Fyzická osoba nesplňuje podmínku bezúhonnosti jestliže:22 

• byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, který byl spáchán v 

souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce. 

• jí byl insolvenčním soudem v posledních 5 letech před podáním návrhu 

zamítnuta žádost o prominutí zbytku jejich dluhů. 

• probíhá insolvenční řízení, ve kterém je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek. 

• byla v posledních 3 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního 

orgánu právnické osoby, která řešila úpadek nebo řeší hrozící úpadek. 

 

Právnická osoba musí splnit tyto podmínky:23 

• Je nahlášen společníka či společníci, kteří jsou statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu a budou činnost insolvenčního správce vykonávat. 

• Společníka, který je nahlášen musí prohlásit, že bude vykonávat činnost 

insolvenčního správce pouze v rámci veřejné obchodní společnosti. 

• Musí mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu na svůj 

náklad. 

Likvidátor, který nebyl jmenovaný soudem, ale povolává jej příslušný organ právnické 

osoby, musí být osoba způsobilá být členem statutárního orgánu, jeho práva  

a povinnosti upravuje §15 občanského zákoníku, nejsou známy překážky pro 

                                                 
22 Zákon o insolvenčních správcích. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2004. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62782&nr=312~2F2006&rpp=15#loca

l-content 

23 Tamtéž. 
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provozování živnosti, na jeho majetek či na majetek společnosti, v níž působí nebo 

působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, vyhlášeno insolvenční řízení.24 

2.2.2 Postavení likvidátora 

Právní postavení likvidátora není dostatečně vysvětleno v zákoně. Likvidátor je 

členem statutárního orgánu likvidované obchodní společnosti. Likvidátor se při 

výkonu své funkce řídí v zásadě občanským zákoníkem a také zákonem o korporacích. 

Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého jmenování. 25 

Vzhledem k tomu, že likvidátor je k obchodní společnosti v postavení člena 

statutárního orgánu, má povinnost pod hrozbou vlastní majetkové odpovědnosti 

vykonávat tuto funkci s náležitou péčí tak, aby likvidované společnosti nevznikla 

škoda. 26 Oproti insolvenčnímu správci, který musí být pojištěný, se likvidátor 

vystavuje riziku majetkové odpovědnosti, jelikož není možné v jeho případě uplatit 

pojištění z majetkové škody.  

2.2.3 Odpovědnost likvidátora 

Za řádný výkon své funkce odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu. Likvidátor, 

jako orgán společnosti nese odpovědnost za dodržování právních předpisů. V rámci 

trestněprávní odpovědnosti se jedná o možné porušení - trestné činy proti hospodářské 

kázni, zpronevěra, podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod či porušování povinnosti 

při správě cizího majetku.  

„Likvidátor je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře. Tato 

povinnost vyjadřuje obecný standard chování, který je likvidátor povinen při plnění 

svých práv a povinností dodržovat. Poruší-li likvidátor povinnost jednat s péčí 

řádného hospodáře, je při splnění dalších předpokladů povinen k náhradě škody či 

                                                 
24 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 

25 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 

26 Právní postavení likvidátora. EPRAVO.CZ [online]. 2010 [cit. 2014-01-18]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-postaveni-likvidatora-76.html 
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k vydání prospěchu, který takto získal. Krom toho je porušení péče řádného hospodáře 

možno sankcionovat odvoláním likvidátora soudem, případně orgánem, který jej 

jmenoval.“27 

Rozhodne-li likvidátor o prodeji nemovitosti, která je součástí likvidační podstaty, je 

povinen postupovat při prodeji postupovat s péčí řádného hospodáře.  

2.2.4 Povinnosti likvidátora 

Likvidátor vykonává jménem společnosti jen úkony, která směřují k likvidaci 

společnosti vypořádáním majetkových poměrů. Mezi povinnosti likvidátora patří:28  

• Oznámení vstupu společnosti do likvidace všem známým věřitelům a zároveň 

provede bez zbytečného odkladu zveřejnit dvakrát po sobě s alespoň 

dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou 

pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 

tři měsíce.29 

• Sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy ke dni vstupu společnosti do 

likvidace spolu se soupisem jmění. Účetní závěrku předcházející dni vstupu do 

likvidace sestavuje statutární orgán. Nebyla-li sestavena statutárním orgánem, 

přechází tato povinnost na likvidátora. 

• Zaslání soupisu jmění každému společníkovi a věřiteli společnosti, kteří o to 

požádají a to oproti úhradě. 30 

• Likvidátor uspokojí v průběhu likvidace přednostně mzdové nároky 

zaměstnanců společnosti a to pouze v případě, že nedošlo v průběhu likvidace 

k zjištění úpadku. 

                                                 
27 JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2014, s. 184, Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2. 

28 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 

29 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 

30 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 
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• Sestavení zprávy o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního 

zůstatku bez zbytečného odkladu mezi společníky. Zprávu předloží 

společníkům nebo příslušnému orgánu ke schválení.  

• Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestaví účetní 

závěrku. Neschválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku není 

překážkou pro výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 

• Pokud není schopen uspokojit pohledávky stejného pořadí v plné výši, uhradí 

se poměrně. 

• Nedojde-li v přiměřené době ke zpeněžení majetku, nabídne jej věřitelům k 

úhradě dluhů. Pokud věřitelé odmítnou převzít majetek k úhradě dluhu, 

přechází tento majetek dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku na 

stát. 

• Předložit zprávu o naložení s majetkem společníkům ke schválení. Neschválení 

zprávy není překážkou pro výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Ke dni 

zpracování zprávy o naložení s majetkem sestaví likvidátor účetní závěrku.31 

2.2.5 Odměna likvidátora 

Likvidátorovi z řad společníků nebo osob, jež jsou členem statutárního orgánu, náleží 

za výkon funkce odměna. Tuto odměnu určuje orgán, který likvidátora jmenoval, a na 

jeho uvážení je rovněž případné poskytnutí zálohy, obvykle v případě delší doby 

trvání likvidace.32
 

Jmenuje-li likvidátora orgán společnosti, obvykle s ním společnost uzavírá smlouvu o 

výkonu funkce, v níž jsou kromě výše odměny či způsobu jejího určení upraveny i 

další práva a povinnosti likvidátora. Není-li tato smlouva mezi společností a 

likvidátorem uzavřena, řídí se vztah mezi nimi přiměřeně ustanoveními občanského 

zákoníku o mandátní smlouvě. Při stanovení výše odměny je vhodné zohlednit 

složitost likvidace, rozsah a skladbu majetku a závazků společnosti, ale i skutečnost, 

                                                 
31 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 

32 Tamtéž.  
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že činnost likvidátora zahrnuje řešení úkolů často náročnějších a konfliktnějších než 

při běžném řízení podniku.33
 

Pokud likvidátora jmenuje soud, řídí se při stanovení jeho odměny nařízením vlády  

č. 351/2013 Sb., který určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem.34 

Tato vyhláška se rovněž použije i v případě, kdy likvidační majetek k odměně 

likvidátora nepostačuje a odměnu likvidátora včetně náhrady jeho výdajů hradí zcela 

nebo zčásti stát. Likvidátorovi náleží kromě odměny také náhrada hotových výdajů a 

náhrada za promeškaný čas. Odměna dle uvedené vyhlášky je stanovena procentuální 

částkou ze základu, kterým je likvidační majetek, tedy majetkový zůstatek, který 

zbude po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace před vypořádáním 

odměny likvidátora. V odměně likvidátora je zahrnuta i náhrada za administrativní a 

jiné práce uskutečněné v souvislosti s prováděním likvidace.35 

Zvláštní úpravu odměny likvidátora obsahuje ve svém ustanovení §70 odstavec 3 

insolvenční zákon pro případ, kdy je na majetek likvidované společnosti prohlášeno 

insolvenční řízení. Likvidátorovi v tomto případě zůstává působnost v rozsahu, v 

jakém nepřešla na insolvenčního správce. V souvislosti se svou činností v 

insolvenčním řízení má likvidátor právo na náhradu nutných výdajů a na přiměřenou 

odměnu, jejíž výši určí na návrh insolvenčního správce insolvenční soud.36 

                                                 
33 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 

osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníků a veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob 

34 Tamtéž.  

35 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 

36 HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-555-8. 
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2.3 Činnosti likvidátora 

Činnosti likvidátora jsou v postavení orgánů společnosti. Likvidátorova působnost, a s 

ní spojená práva a povinnosti, jsou dána celkovým účelem likvidace a jsou omezena 

na úkony směřující k likvidaci společnosti občanským zákoníkem. 

2.3.1  Začátek likvidace 

Na začátku likvidace převezme likvidátor od statutárů společnosti veškeré aktiva 

včetně práv, povinností a závazku. Z tohoto předání se vyhotovuje předávací protokol. 

Zároveň musí likvidátor oznámit vstup společnosti do likvidace pomocí Obchodního 

věstníku, kde alespoň dvakrát s dvoutýdenním odstupem uveřejní inzerát. S funkcí 

likvidátora je spojené právo na poskytnutí součinnosti od třetích osob. Na písemnou 

žádost likvidátora je třetí osoba povinna poskytnout součinnost v rozsahu, v jakém 

jsou povinny ji poskytnout insolvenčnímu správci.37  

Součinnost poskytují veřejné instituce, jako je - finanční úřad, celní správa, katastrální 

úřad, evidence vozidel, zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení a jiné 

orgány státní správy. Pokud některý ze jmenovaných orgánů má k dispozici listiny a 

jiné věcí, které mohou sloužit ke zjištění likvidovaného majetku, jsou povinny je bez 

zbytečného odkladu vydat nebo zapůjčit likvidátorovi.38 

Na žádost orgánu, které jsou povinny poskytnout součinnost, je likvidátor povinen 

doložit rozhodnutí soudu, kterým byl do funkce správce ustaven. Třetí osoby jsou 

povinny součinnost bez zbytečného odkladu poskytnout - nesplní-li tuto povinnost, 

odpovídají věřitelům za škodu, která jim jejich nezodpovědným jednáním vznikla. 

Součinností bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev je 

sdělit likvidátorovi zůstatky účtů a informovat jej o stavech těchto účtů a pohybech., 

                                                 
37 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 

37 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 

38 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 
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dále je povinné likvidátora informovat a podat veškeré informace o úschovách a 

vkladních knížkách likvidované společnosti. 39 

Zásadním prvkem procesu likvidace je i sestavení likvidačního plánu obsahujícího 

chronologicky seřazené termíny významných úkolů a rozhodnutí. Konkrétní podoba 

tohoto plánu je zcela individuální dle velikosti společnosti a struktury jejího majetku, 

práv a závazků. Jeho obsahem jsou obvykle následující úkoly:40 

• předání a převzetí podniku společnosti, 

• sestavení zahajovací rozvahy, plánu a rozpočtu likvidace, 

• oznámení o vstupu obchodní společnosti do likvidace, 

• řešení pracovněprávních záležitostí, 

• jednání s příslušnými orgány (banky, finanční úřady, pojišťovny, státní archív 
apod.), 

• příprava a určení forem prodeje majetku, prodej, 

• vymáhaní pohledávek, prodej pohledávek, 

• vypořádaní závazků vůči zaměstnancům, 

• vypořádaní daní a poplatků, 

• splácení úvěrů a ostatních závazků, 

• návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, 

• vypracování účetní závěrky ke konci likvidace, 

• konečná zpráva o likvidaci, 

• uložení spisového materiálu do archívu,  

• návrh na výmaz obchodní společnosti z obchodního rejstříku.  

                                                 
39 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 

40 Tamtéž.  
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Uvedený obsah likvidačního plánu je spíše rámcový, jednotlivé kroky ovlivňuje kromě 

velikosti a struktury podniku i řada externích vlivů a při sestavení nepředpokládaných 

okolností, jako například spory o vymáhání pohledávek či neúspěch při prodeji 

majetku.41 

2.3.2 Průběh činnosti likvidátora 

Likvidátor společnosti koná takové úkony, které směřují k dosažení úspěšné likvidace. 

Stanovuje správný časový průběh likvidace. Kroky likvidace koná tak, aby bylo 

dosaženo úspory časové i finanční. Cílem je dosažení co nejvyššího likvidačního 

zůstatku a ukončení činnosti. Dále na konci likvidace zajišťuje veškeré nutné podklady 

k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.42 

Likvidátor plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky, přijímá plnění, zastupuje 

společnost před soudy a jinými orgány, dohody o změně a zániku práv a závazků, 

uzavírá smíry, uzavírá nové smlouvy v souvislosti s ukončením nevyřízených 

obchodů, vykonává práva společnosti, k zachování hodnoty majetku společnosti nebo 

jeho využití, nejedná-li se o pokračování činnosti podniku. Likvidátor dále jedná ve 

věcech zápisu do obchodního rejstříku.43 

V průběhu likvidace musí likvidátor nejprve vypořádat mzdové nároky zaměstnanců 

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

mohou být splatné pohledávky za mzdu z pracovního poměru vůči společnosti. 

Přednost na proplacení odměn nemají ti zaměstnanci, kteří vykonávali práce konané 

na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.44 

                                                 
41 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 

42 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 

43 Tamtéž. 

44 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 
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2.3.3 Ukončení činnosti likvidátora 

Po skončení všech úkonů, které jsou nezbytné k provedení likvidace, sestaví likvidátor 

zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého likvidačního zůstatku mezi 

společníky a předloží ji společníkům ke schválení. Neschválení návrhu na rozdělení 

likvidačního zůstatku není překážkou výmazu společnosti z obchodního rejstříku.45 

Způsob, jakým bude likvidační zůstatek rozdělen, určuje u osobních společností a 

společnosti s ručením omezeným společenská smlouva. Pokud jej neurčuje, stanoví jej 

pro jednotlivé formy společností zákon o korporacích.46 

Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestavuje likvidátor 

účetní závěrku. 

Jestliže se likvidátorovi nepodařilo v průběhu likvidace zpeněžit majetek, ten je 

nabídnut věřitelům k úhradě dluhů podle pořadí jejich pohledávek. Pokud věřitelé 

odmítnout převzít majetek k úhradě dluhů, tento majetek přechází dnem výmazu 

společnosti z obchodního rejstříku na stát.47 

Likvidátor sestaví seznam společníků, kterým byl vyplacen likvidační zůstatek. 

Likvidátor by měl mít o rozdělení a vyplacení likvidačního zůstatku průkazné doklady, 

protože podle zákona o účetnictví vede účetní jednotka účetnictví až do svého zániku. 

Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z 

obchodního rejstříku a přiloží potvrzení územně příslušného státního oblastního 

archivu, že s ním bylo projednáno zabezpečení archivu a dokumentů společnosti. 

Podle ustanovení §205 občanského zákoníku provede rejstříkový soud výmaz ke dni 

určenému v návrhu na zápis.48 Nabude-li usnesení o povolení zápisu právní moci 

                                                 
45 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 

46 Srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 

47 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 

48 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 
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později, nebo návrh neobsahuje den, ke kterému má být zápis proveden, provede se 

zápis ke dni právní moci tohoto usnesení. 

2.4 Formy likvidace majetku a pohledávek 

Prodej likvidační podstaty bývá často velmi sledovanou částí procesu celé likvidace. 

Důvod je jednoduchý, jedná o rozprodání aktivního majetku a následný výnos 

z prodeje většinou pokrývá závazky věřitelů. Je zcela na rozhodnutí likvidátora, jaký 

způsob prodeje likvidační podstaty zvolí. Při rozhodování o způsobu prodeje je 

likvidátor pod velkým tlakem, jelikož jeho úkolem je získat co nejvíce finančních 

prostředků z prodávané likvidační podstaty.  

Při prodeji likvidační podstaty lze zvolit několik způsobů:49 

• Poptávkové řízení – jde o převzetí výroby, skladovacích prostor či zařízení 

aktivní firmou se stejným předmětem podnikání.  

• Inzertní nabídku – využití inzerátu v některém periodiku. 

• Výběrové řízení – prodej nejvyšší nabídce. 

• Veřejnou dobrovolnou dražbou – jde o nejprůhlednější prodej, kdy cena 

transparentně vzejde vydražením ve veřejné dražbě. 

• Přímý prodej – jedná se o přímý prodej, kdy společnosti pravidelně sledují 

zveřejněné likvidace a insolvence a oslovují je s možností přímého odkupu 

majetku. Nabízené ceny jsou v tomto případě většinou velmi nízké. 

V některých případech je tento způsob prodeje nejlepší možností, jak prodat 

staré zásoby či zastaralé technické zařízení. 

Likvidace pohledávek, neboli zpeněžení, je obvykle nejvýznamnějším příjmem, někdy 

i dokonce jediným, aktivem likvidované společnosti. Je na uvážení likvidátora, jak 

převede pohledávky na finanční prostředky.50  

Likvidátor má několik možností jak pohledávky zpeněžit. První možností je sloučit 

několik pohledávek do jednoho bloku a nabídnout je k odprodeji. Druhou možností je 
                                                 
49 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 

50 Tamtéž. 
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předání správy pohledávek specializované firmě, která se na základě smlouvy postará 

o jejich vymáhání. Poslední možnost je vymáhání pohledávek samotným likvidátorem. 

Tento proces je ale velice finančně a časově náročný a prodlužuje samotnou dobu 

trvání likvidace. 51 

3 RIZIKO  

Riziko má v dnešní době mnoho výkladů, první zmínka tohoto pojmu se datuje do  

17. století, kdy bylo spojováno s lodní plavbou, vycházející z italského „risico“, které 

označovalo úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. Později bylo riziko spojováno 

s významem ve smyslu možné ztráty, dnes je pojem riziko vnímán jako hrozbu, která 

přináší nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či nezdaru při podnikání.52 

Milík Tichý se své knize Ovládání rizika definuje riziko takto:  

„Názvem „riziko“ se označují kvalitativně dosti rozdílné, byť velice příbuzné pojmy. 

Ukazuje se, že při hledání definic rizika jde o sémantický problém, který není 

univerzálně řešitelný. Záleží velice na odvětví, oboru a problematice, co se pod tímto 

názvem rozumí. Záleží koneckonců i na jazyku, ve kterém se o riziku hovoří nebo píše. 

Existují skupiny definic technických, ekonomických a sociálních.“53 

Eva Kislingerová v knize Oceňování majetku definuje riziko takto:  

„Riziko vyjadřuje stupeň nejistoty spojený s očekávaným výnosem. Tato nejistota má 

prameny jednak ve vývoji a proměnlivosti prostředí – válečné konflikty, politická 

nestabilita, vývoj úrokových sazeb, devizové kurzy, ceny vstupů či změna právních 

norem, ve kterém podniky fungují, jednak ve fungování podniku samotném.“54 

                                                 
51 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 

52 Srov. SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6. 

53 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xxvi, s. 16, 

Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-415-5. 

54 KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, xvi, s. 

104, ISBN 80-7179-529-1. 
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3.1 Analýza rizik 

První krok k procesu snížení rizik je jejich analýza, která je chápána jako identifikace 

možných hrozeb, definování jejich pravděpodobnosti a možného dopadu na aktiva 

likvidovaného podniku. Zjednodušeně řečeno se jedná o stanovení rizik a jejich 

závažnosti. Výsledkem hodnocení rizik by mělo být stanovení určitých kroků pro 

zvládání rizika. 55 

„Základním úkolem procesu rozpoznání rizik je vytvoření rizikových faktorů, které 

mohou (pozitivně i negativně) ovlivnit hospodářské či jiné výsledky sledované 

organizace. Zjistíme a zaevidujeme významná potenciální rizik a provedeme jejich 

klasifikaci do určitých klasifikačních skupin. Vytvoříme tzv. katalog rizik – seznam 

identifikovaných potenciálních rizik, který je základ pro vznik mapy rizik, zohledňující 

dopady a pravděpodobnosti naplnění jednotlivých rizik. Mapa rizik je dvourozměrným 

grafickým znázorněním relativního postavení a významnosti rizik, resp. znázornění 

poloh rizik v souřadnicích „pravděpodobnost“ a „dopad rizika“.“56 
Obrázek 1 - Schematicky znázorněný proces tvorby rizik 

 

Zdroj: SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš.  

a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 126, Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6. 

                                                 
55 Srov. SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6. 

56 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. 

vyd. Praha: Grada, 2010, s. 126, Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6. 
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3.2 Rizika vyplývající z činnosti likvidátora 

Ke dni jmenování přechází na likvidátora právo jednat jménem společnosti, hospodařit 

s jejím majetkem podle předpisů vztahujících se k likvidaci, vykonávat 

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

právních předpisů a nese odpovědnost v případě jejich porušování. 

S činností likvidátorů se nejčastěji vyskytujících trestné činy nejčastěji, které 

klasifikuje trestní zákoník, např. trestné činy zkreslování údajů o stavu hospodaření a 

jmění podle § 254 zákona57, zpronevěry podle § 206 zákona, podvodu § 209 zákona, 

porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 zákona, poškozování 

věřitele § 222 zákona a zvýhodňování věřitele §223.58 

3.2.1 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 

Jestliže likvidátor nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o 

stavu hospodaření a majetku či uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje v nich, 

nebo dokonce dopomůže k jejich zničení, poškození, učinění neupotřebitelnými nebo 

zatajení a tímto chováním ohrozí majetková práva jiného nebo ohrozí včasné a řádné 

vyměření daně, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, zamlčí podstatné 

skutečnosti v podkladech pro zápis do obchodního rejstříku či pro vypracování 

znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.  

Dále ohrozí nebo omezí jiného na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá 

návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuložení 

listiny do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.59 Toto 

porušení je trestáno odnětím svobody na 1 až 3 roky odnětí svobody nebo peněžitým 

                                                 
57 Srov. PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2014, 229 s. Účetnictví (Anag). ISBN 978-807-2638-772. 

58 Trestní zákon. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2009. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5405 

59 srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 
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trestem. Pokud dojde ke způsobení značné škody na cizím majetku, následuje trest 

odnětí svobody na 2 roky až 8 let60 

3.2.2 Zpronevěra 

Pokud si likvidátor v průběhu likvidace přisvojí cizí svěřenou věc, a způsobí tím větší 

škodu na cizím majetku, je tento čin trestán odnětím svobody až na dvě léta, 

peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Způsobí-li menší škodu nebo spáchá tento 

čin jako osoba, která má zvlášť uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo jako 

člen organizované skupiny, náleží pachateli trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 

roky. V případě škody většího rozsahu je tento čin trestán odnětím svobody na 1 až 5 

let.61 

3.2.3 Podvod 

Jestliže likvidátor obohatí sebe nebo někoho jiného tím, že uvede někoho jiného v 

omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou, je toto jednání trestáno odnětím svobody až na 2 léta, 

zákazem činnosti, propadnutím věci nebo peněžitým trestem.  

Při způsobení nemalé škody se likvidátor vystavuje trestu odnětí svobody na 6 měsíců 

až 3 léta nebo peněžitý trest.62 

3.2.4 Porušování povinnosti při správě cizího majetku 

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

nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, bude 

potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo peněžitým trestem. Odnětím svobody na 6 

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

uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo způsobí-li takovým činem značnou 

                                                 
60 Trestní zákon. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2009. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5405 

61 Tamtéž.  

62 Tamtéž.  
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škodu. Trest odnětí svobody na 2 léta až 8 let se ukládá při způsobení škody velkého 

rozsahu.“63 

3.2.5 Zvýhodňování věřitele 

Jestliže likvidátor zvýhodní jednoho věřitele před druhým, vystavuje se trestu odnětím 

svobody až na 1 rok nebo peněžitým trestem. Odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta 

bude potrestán, způsobí-li činem značnou škodu. Odnětím svobody na 2 léta až 8 let 

bude potrestán, způsobí-li činem škodu velkého rozsahu.64 

3.3  Mapování rizik v přípravném procesu likvidace 

Každá společnost, jak již bylo řečeno na předchozích stranách, je založena za určitým 

účelem. Tento účel může být krátkodobého charakteru, kdy společnosti uplynula doba, 

na kterou byla založena nebo dosáhla účelu, pro který byla založena nebo rozhodnutím 

soudu o jejím zrušení či rozhodnutím vlastníků o ukončení činnosti.  

Během procesu přípravy společnosti na likvidování by mělo dojít ke zmapování 

možných rizik, které připravovanou likvidace mohou prodloužit či dokonce ji ovlivnit 

natolik, že společnost místo v likvidaci skončí v úpadku. Mezi tato rizika můžeme 

zařadit například: 

• tržní riziko, 

• provozní rizika, 

• inovační riziko, 

• komerční riziko, 

• ekonomické riziko, 

• transakční riziko, 

• finanční riziko,  

• legislativní riziko. 

Každé jednotlivé riziko působí na společnost odlišně. Mezi jednotlivými riziky však 

mohou být vazby a snížením jednoho rizika může dojít k zvýšení jiného či mohou 
                                                 
63 Trestní zákon. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2009. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5405 

64 Tamtéž. 
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svojí různou kombinací přispět k rozhodnutí o zahájení insolvenční řízení namísto 

plánované likvidace.65 

3.3.1 Tržní riziko66 

Riziko, kterému se nemůže společnost bránit žádnými prostředky, se nazývá tržní. 

Vychází z existence nebezpečí, které ovlivňuje celou ekonomiku a také stejnou měrou 

bez rozdílu působí na ostatní podniky. Za tržní riziko lze považovat očekávané změny 

úrokových sazeb, politickou nestabilitu v zemi, změnu kurzů měn či očekávanou 

recesi.67 

3.3.2 Finanční riziko68 

Jde o ukazatel, který říká jaké množství cizích zdrojů je zapojeno do financování 

podniku. Podnik za poskytnutí těchto zdrojů platí věřiteli úrok, který se stává pro 

podnik pravidelnou fixní platbou. Úroky se stávají pro podnik nákladem, který má vliv 

na výsledek hospodaření a také pro výpočet daně z příjmů. Při financování cizími 

zdroji vzniká pro podnik tzv. daňový štít, který zvyšuje výnosy pro akcionáře.  

3.3.3 Inovační riziko69 

Každý podnik se rozhoduje o tom, jakou strategii v oblasti inovací zvolit. Rozhodnutí 

o způsobu inovace v oblasti výrobků, procesů a technologií je velice složitý krok, 

který si žádá vysoké náklady. Tento krok může podnik dostat do konkurenční výhody 

před ostatními, ale také může dojít k tomu, že se podnik dostane v procesu inovace do 

slepé uličky  a skončí v úpadku.  

                                                 
65 srov. PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 114 str. 

ISBN 978-80-247-3338-8 

66 Srov. KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 

xvi, 367 s. ISBN 80-7179-529-1. 

67 Tamtéž. 

68 Srov. KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 

xvi, 367 s. ISBN 80-7179-529-1. 

69 Srov. ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 172 s. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-4008-9. 
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Dalším možností je, že podnik adekvátně nereaguje, není schopný reagovat či dokonce 

o nových inovacích není včas informován a své investice vkládá do stálých 

zavedených procesů a výrobků. I tento způsob může vést k úpadku a ukončení 

činnosti. 

3.3.4 Komerční riziko70 

Tento typ rizika vyplývá z neplnění obchodních závazků partnerem nebo špatným 

výběrem partnera pro společné podnikání. Komerční riziko je nejčastěji v oblasti 

dopravců, zasilatelů a pojišťoven, kdy dochází k neuskutečnění předpokládané 

transakce nebo je dosaženo horšího výsledku při realizaci, než se očekávalo. 

3.3.5 Legislativní riziko71 

Obvykle riziko, které by mohlo vést k vstupu podniku do úpadku, je hospodářská a 

legislativní politika vlád, jako jsou změny daňového zákona, zákona o ochraně 

životního prostředí, změna v přístupu k ochraně domácího trhu či ochrany spotřebitele 

a nedostatečnou ochranou duševního vlastnictví – autorská práva, obchodní známka a 

patenty. 

3.3.6 Transakční riziko72 

Transakční riziko je pojem využívaný v mezinárodním obchodě, ale i tento problém 

může způsobit problémy, které povedou do úpadku. Transakční riziko má negativní 

vliv díky plovoucím kurzům na obchod a může tak při zahraničních obchodních 

vztazích podnik vynakládat či získávat jiné hodnoty než bylo jejich původním 

předpokladem. 

                                                 
70 Srov. MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. Mezinárodní obchodní 

operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014, 256 s. ISBN 978-80-247-4874-0. 

71 Srov. ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 172 s. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-4008-9. 

72 Srov. MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. Mezinárodní obchodní 

operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014, 256 s. ISBN 978-80-247-4874-0. 
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3.4 Výskyt možných rizik při likvidaci 

Během procesu likvidování společnosti může dojít k nečekaným událostem, které 

průběh likvidace mohou prodloužit či dokonce ji ovlivní natolik, že likvidovaná 

společnost skončí v úpadku. Riziko může být například: 

• riziko věřitelské, 

• délka trvání likvidace, 

• riziko nedostatku majetku likvidované společnosti, 

• riziko správce daně, 

• riziko nezjištění veškerého majetku podniku, 

• riziko při zpeněžení majetku (zjištěného). 

3.4.1 Riziko věřitelské 

Podle zákona č. 89/2012 Sb. paragrafu 198 oznámí likvidátor všem známým věřitelům 

vstup společnosti do likvidace a to dvakrát po sobě s dvoutýdenním odstupem. V lhůtě 

3 měsíců od druhého zveřejnění mohou věřitelé přihlásit své pohledávky vůči 

likvidované společnosti. Rizikem pro likvidovanou společnost, které může nastat při 

přihlašování pohledávek, je že věřitelé přihlásí veškeré své pohledávky, ale jejich výše 

je vyšší než předpokládaný výtěžek z likvidační podstaty. Poté by měl likvidátor 

zvažovat vyhlášení úpadku společnosti.73 

3.4.2 Délka trvání likvidace 

Ačkoliv délka procesu likvidace společnosti není zákonem stanovena, je délka trvání 

likvidace odvozena od velikosti a předmětu podnikání dané společnosti. Riziko, 

kterému se likvidovaná společnost vystavuje, je zdlouhavý proces, který může vést k 

vyšším nákladům na likvidaci, se kterými nabylo na počátku zahájení likvidace 

počítáno.  

                                                 
73 Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů Česká republika. 2012. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144 
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3.4.3 Riziko nedostatku majetku likvidované společnosti 

V průběhu likvidace společnosti může likvidátor zjistit nedostatek majetku, který by 

nepostačoval na pokrytí veškerých zjištěných závazků likvidované společnosti, vyhlásí 

likvidátor úpad společnosti. Toto riziko může nastat v případě, že zjištěný majetek 

nebyl zpeněžený za očekávanou cenu, ale byl prodán za nižší cenu a díky tomu není 

možné uspokojit všechny věřitele.  

Pokud se v době likvidace nepodaří většinu likvidační podstaty zpeněžit, likvidátor 

uspokojuje v první řadě zaměstnance, v druhé stát a ve třetí až zbylé věřitele, kterým 

je nabídnuto převzetí závazků 

3.4.4 Riziko správce daně 

Běžnou situace, která nastává v průběhu likvidace u mnoho společnosti, je zjištění, že 

správce daně u likvidované společnosti eviduje daňový nedoplatek, se kterým nebylo 

na počátku likvidace počítáno a pokud je jeho výše včetně penále vyšší než je 

zpeněžený majetek, likvidátor by měl neprodleně ohlásit úpadek společnosti.  

Rizikem v této souvislosti může také být to, že likvidátor nevyčká udělení souhlasu ze 

strany správce daně, uhradí veškeré známé závazky a likvidační zůstatek rozdělí 

společníkům a správce daně z důvodu daňového nedoplatku neudělí souhlas 

s výmazem subjektu. 

3.4.5 Riziko nezjištění veškerého majetku podniku 

V průběhu likvidace společnosti může dojít k situaci, že likvidátor není schopný zjistit 

veškerý evidovaný či neevidovaný hmotný či nehmotný majetek ve vlastnictví 

likvidované společnosti, tím se vystavuje riziku, že zjištěný majetek nepostačuje 

k pokrytí všech závazků, vystavuje se likvidovaná společnost prohlášení úpadku.  

3.4.6 Riziko při zpeněžení majetku (zjištěného) 

Při zpeněžování zjištěného majetku není likvidátor vázaný zákonem, proto 

rozhodování o ceně prodávaného majetku rozhoduje likvidátor sám, tedy subjektivně, 

zde vyvstává riziko, že dojde k podhodnocení prodávaného majetku. V případě 

prodeje majetku by se likvidátor měl chovat jako dobrý hospodář a prodávat majetek 

za cenu obvyklou, tak aby likvidační zůstatek byl co nejvyšší.  
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4 O SPOLEČNOSTI 

Obchodní společnost XYZ, s. r. o. byla Krajským soudem v Brně zapsána do 

obchodního rejstříku 3. ledna 2009, pod spisovou značkou C 16979, se sídlem na ulici 

Válečných hrdinů 9/16 v Třebíči. Právní formou obchodní společnosti je společnost 

s ručením omezeným.  

Společníky společnosti jsou: 

• Bc. Denisa Číhalová, bytem Domov 3/4, Třebíč 

o Vklad společníka: 250.000,- Kč, splaceno 100 % 

• Ing. Petr Číhal, bytem Domov 3/4, Třebíč 

o Vklad společníka: 250.000,- Kč, splaceno 100 % 

Oba společníci jsou také zároveň jednatelé společnosti a za společnost jednají 

samostatně. Vždy k napsanému, vytištěnému nebo razítkem předtištěnému 

obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 

Základní kapitál společnosti činí 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) a byl v 

plné výši splacen. (viz. Příloha č. 1, Výpis z obchodního rejstříku) 

Předmětem podnikání společnosti je poskytování softwaru, poradenství v oblasti 

informačních technologií, zpracování dat, hostingové a jiné související činnosti a 

webové portály, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti a výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

Společníci zakládali společnost s cílem poskytovat IT služby pro město Třebíč formou 

outsourcingu. Podnikatelská činnost spočívala v kompletní dodávce informačních 

technologií pro veřejnou a státní správu včetně softwaru a jeho následnou pravidelnou 

údržbu a aktualizaci. (viz. Příloha č. 2, Společenská smlouva o založení společnosti) 

Smlouva s městem byla uzavřena na dobu pěti let od podpisu smlouvy. K 31. prosinci 

2014 však pro společnost významná smlouva skončila a společníci rozhodli, že svoji 

činnost ukončí likvidací a ze získaných finančních prostředků zahájí jiné podnikání.  
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4.1 Rozhodnutí o vstupu do likvidace 

Rozhodnutím společníků ze dne 20. prosince 2014 vstoupila společnost XYZ, s. r. o. 

do likvidace ke dni 1. ledna 2015. Toto rozhodnutí bylo učiněno formou notářského 

zápisu. Cena za vyhotovení notářského zápis, který vyhotovila JUDr. Alena 

Nováková, byla 4.840,- Kč včetně DPH. (viz. Příloha č. 3, Rozhodnutí společnosti o 

vstupu do likvidace) 

Rozhodnutím společníkům byl likvidátorem společnosti jmenován Ing. Josef Heřman, 

se kterým byla uzavřena smlouva o výkonu funkce a byla stanovena výše odměny na 

250.000,- Kč za celý proces likvidace. Ve stanovené odměně likvidátora nejsou 

zahrnuty náklady vyplývající z činností provádění likvidace. Tyto náklady budou 

hrazeny z peněz likvidované společnosti. Ve smlouvě je také zahrnuta povinnost 

podávání pravidelného měsíčního reportu o průběhu likvidace společníkům. Dále musí 

předložit závěrečnou zprávu a příslušné dokumenty k odsouhlasení společníkům. Po 

schválení konečné uzávěrky, vyúčtování nákladů likvidace a souhlasu správce daně 

podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. (viz. Příloha č. 4, Smlouva 

s likvidátorem) 

V prvních dnech po nástupu likvidátora do funkce byl odeslán návrh na zápis změn do 

obchodního rejstříku. Spolu s návrhem byly odeslány také následující přílohy - 

notářsky ověřený zápis o přijetí rozhodnutí společníků o zrušení společnosti s 

likvidací, čestné prohlášení o splnění všech zákonných požadavků na výkon 

likvidátora a také jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku s podpisovým 

vzorem. (viz. Příloha č. 5 – Čestné prohlášení likvidátora) Za podání návrhu na zápis 

do rejstříku byl zaplacen soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. (viz. Příloha č. 6, Návrh 

na zápis změn zapsaných údajů do obchodního rejstříku) 

Zde likvidátor identifikoval možné riziko, které by mohlo mít vliv při podání návrhu 

na zápis změn do Obchodního rejstříku. Tímto rizikem mohlo být špatné vyplnění 

formuláře, nedodání potřebné dokumentace, tak aby změny mohly být včas 

provedeny. Toto riziko se naštěstí neprojevilo, soud přijal žádost a provedl zápis do 

Obchodního rejstříku, a likvidátor mohl pokračovat dále ve své činnosti. 
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4.2 Převzetí potřebné dokumentace a předání podniku 

Vstupem společnosti do likvidace vyzve likvidátor statutáry k předložení mimořádné 

účetní uzávěrky, která předcházela dni vstupu společnosti do likvidace, společně 

předloží podle zákona o účetnictví také inventarizační soupis majetku. Likvidátor také 

požaduje přehled o pohledávkách a závazcích s přesnou identifikací adres, 

identifikačních čísel dlužníků a i věřitelů.  

Dále je nutné, aby likvidátor dostal obchodní knihy, dokumenty k pracovně-právní 

agendě a ostatní dokumenty nutné k zjištění likvidační podstaty. Z předání 

požadovaných materiálů byl vyhotoven předávací protokol, kterým statutár potvrdí 

jejich úplnost a správnost.  

4.2.1 Předávací protokol 

Dne 20. prosince 2014 rozhodli majitelé společnosti XYZ, s. r. o. o vstupu společnosti 

do likvidace. Dne 4. ledna 2015 došlo k sepsání předávací protokolu o převzetí 

dokumentace a majetku společnosti likvidátorem Ing. Josefem Heřmanem. 

V předávacím protokolu bylo uvedeno, že likvidátor převzal od jednatelů společnosti 

veškeré pracovně právní dokumenty, jako byl seznam zaměstnanců včetně jejich 

pracovních smluv, mzdové listy, zápočtové listy a jejich podepsané výpovědi. 

Dále byla předána účetní uzávěrka, která obsahovala výkaz zisku a ztrát a přehled o 

majetku společnosti (aktiva), přehledů zdrojů krytí majetku (pasiva) s datem 

vyhotovení ke dni 31. prosince 2014 a daňové přiznání právnické osoby za rok 2014. 

Součástí účetní závěrky byl také vyhotovený přehled o stavu pokladní hotovosti a 

bankovních účtů, přehled movitého a nemovitého majetku, přehled zásob, kompletní 

seznam všech pohledávek a závazků společnosti a přehled o bankovním úvěru. Při 

předání byly převzaty také veškeré uzavřené platné kupní smlouvy. 

Současně likvidátor vyzval statutáry, aby v nejbližším možném termínu dodali 

všechny účetní a daňové dokumenty předešlých let, které se skládají z účetních 

závěrek, evidenci majetku, inventarizační zápisy, výpisy z peněžních účtů a daňová 

přiznání k daním a také všechny zakladatelské dokumenty.  
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Likvidátor převzal od statutárů společnosti klíče od kanceláří, ve kterých je umístěn 

majetek společnosti a také převzal technický průkaz od firemního vozu společně se 

dvěma klíči. Likvidátor převzal majetek, který bude předmětem prodeje. Soupisy 

majetku byly opatřeny prohlášením statutárů s tím, že jsou úplné a správné a byly 

opatřeny podpisy statutárů s datem. 

Veškeré dokumenty byly předány likvidátorovi ve stanovené lhůtě a ten potvrdil jejich 

úplnost a správnost statutárům svým podpisem.  

Likvidátor se dotazem u společníků ujistil, že není proti likvidované společnosti 

vedeno soudního sporu, či společnost sama nevede soudní spor. 

4.2.2 Indikace rizik na začátku likvidace 

Likvidátor na začátku převzetí společnosti prověřil, zda na společnost nepůsobí 

některá z rizik, která by mohla mít vliv na délku trvání likvidace či dokonce na celý 

úspěšný proces ukončení likvidace. Pokud by došlo k působení rizika, které by mělo 

za následek neúspěšné ukončení likvidace, muselo by dojít k neodkladnému podání 

insolvenčního návrhu. 

Mezi potenciální rizika, kterými se likvidátor na začátku převzetí podniku zabýval, 

patří: 

• riziko soudního sporu vedeného společností či vedou na společnost, 

• poškození věřitele, 

• věřitelské riziko, 

• nedostatek majetku, 

• nedoplatky u správce daně, celního úřadu, sociálního zabezpečení či zdravotní 

pojišťovny, 

• exekuce uvalená na likvidovanou společnost, 

• nezjištění veškerého majetku společnosti, 

• neúplnost předaných dokumentů od společníků,  

• nerozprodání likvidovaného majetku, 

• transakční riziko, 

• neschválení likvidačního zůstatku a zprávy likvidátora, 

• záporný likvidační zůstatek,  
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• zjištění majetku po skončení likvidace – obnovení likvidace. 

Všechna tato rizika mohou v určité míře a určité kombinaci působit na celý proces 

likvidace.  

Analýza rizik na začátku likvidace 

Likvidátor na začátku stanovil stupnici rizika, která stanovuje význam jednotlivých 

rizik a jejich dopad na úspěšné ukončení procesu likvidace. Likvidátor stanovil 

třístupňovou stupnici dopadu rizik takto: 

 
Tabulka 1 - Bodová stupnice rizik 

Body Dopad rizika Popis dopadu 

3 Krizové 
Situace zásadně ovlivní celou likvidace, možný vstup 

společnosti do insolvence. 

2 Střední 
Situace výrazně ovlivní délku likvidace a případný další 

postup.  

1 Zanedbatelné 
Negativní působení na likvidaci, ale nemá vliv na jakékoliv 

omezení procesu. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Významnost rizika stanovil likvidátor pomocí jednoduchého výpočtu.  

V (významnost rizika) = D (dopad) * P (pravděpodobnost) 

V tabulce níže stanovil jednotlivé hodnoty, dle svých předchozích znalostí z likvidací, 

z poskytnutých informací od společníků likvidované společnosti a také z dostupné 

dokumentace společnosti.  

 
Tabulka 2 - Stupnice rizik 

Riziko Dopad Pravděpodobnost 
Významnost 

rizika 

Nedostatek majetku 3 3 9 
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Riziko Dopad Pravděpodobnost 
Významnost 

rizika 

Záporný likvidační zůstatek 3 2,5 7,5 

Zjištění majetku po skončení 

likvidace – obnovení likvidace 
2,7 2,5 6,75 

Věřitelské riziko 3 1,4 4,2 

Nerozprodání likvidovaného 

majetku 
1,8 2,1 3,78 

Nedoplatky u správce daně, 

celní správy, okrasní správy 

sociálního zabezpečení či 

zdravotní pojišťovny 

2,8 1,3 3,64 

Nedoplatky u správce daně, 

celního úřadu, sociálního 

zabezpečení či zdravotní 

pojišťovny 

1,8 2 3,6 

Riziko soudního sporu vedeného 

společností či vedou na 

společnost 

2,2 1,1 2,42 

Soudní spor 2,2 1,1 2,42 

Exekuce uvalená na 

likvidovanou společnost 
2 1,2 2,4 

Neúplnost předaných 

dokumentů od společníků 
1,3 1,5 1,95 

Transakční riziko 1,5 1,2 1,8 

Nezjištění veškerého majetku 

společnosti. 
1,5 1 1,5 
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Riziko Dopad Pravděpodobnost 
Významnost 

rizika 

Poškození věřitele 1 1 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka je seřazena od největšího možného rizika, které by mohlo během likvidace 

nastat. Jednotlivá rizika jsou rozdělena do skupin, které jsou barevně odlišené a 

korespondují s mírou rizika a také s grafickým zobrazením v mapě rizik. 

Mapa rizik 

V mapě rizik jsou zanesená všechna zvolená rizika, která nadefinoval likvidátor. Jedná 

se o rizika, která mohou nějakým způsobem ovlivnit proces likvidace, buď dílčí, nebo 

celkový. Jsou to rizika, která nemůže likvidátor nijak řídit, může je pouze eliminovat. 
 

Obrázek 2 - Mapa rizik 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 ZAHÁJENÍ LIKVIDACE 

Prvotním úkolem likvidátora bylo převzít od jednatelů pokladní hotovost společnosti, 

která činila v den vstupu do likvidace 20.000,- Kč, a také převzal veškeré dokumenty 

o existenci bankovního účtu. Následně kontaktovat banku, u které společnost vedla 

účet, o jejím vstupu do likvidace. Změnil veškerá dispoziční práva, tak aby jediným 

oprávněným, pro nakládání s účtem, byl likvidátor. Zároveň s převodem účtu na sebe 

zrušil veškeré platební karty k příslušnému účtu. Na bankovním účtu bylo v době 

vstupu do likvidace 357.000,- Kč. 

Z předložené účetní závěrky, kterou obdržel od statutárů společnosti, sestavil 

likvidátor zahajovací likvidační účetní rozvahu a bylo vyhotoveno a podáno daňové 

přiznání. Následně likvidátor sestavil rozpočtový plán likvidace a soupis veškerého 

zjištěného jmění společnosti. Ke dni vstupu společnosti do likvidace bylo jmění 

společnosti - kancelářské prostory s nábytkem a výpočetní technikou, software 

potřebný pro činnost, pohledávky za odběrateli, krátkodobý finanční majetek ve formě 

peněz v bance a pokladně, závazky za dodavateli a krátkodobý bankovní úvěr.  

Likvidátor při převzetí také zaznamenal stavy měřiče plynu, elektrické energie a vody 

v kancelářských prostorech, kde společnost sídlí z důvodu oddělení nákladů 

vyplývajících se vstupem společnosti do likvidace.  

5.1.1 Zahajovací likvidační rozvaha 

Zahajovací rozvaha byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Rozvaha byla sestavena ke dni 1. ledna 2015, kdy společnost 

vstoupila do likvidace. Částky v rozvaze jsou uváděny v celých tisících. (viz. Příloha  

č. 7, Zahajovací likvidační rozvaha) 

 

5.1.1.1 Zjednodušený přehled - Aktiva 

Příjmová část likvidace obsahuje příjem za prodej dlouhodobého hmotného majetku 

ve výši 2.760.000,- Kč, Z toho částka za prodej kancelářských prostor společnosti byla 

stanovena soudním znalcem na 2.435.000,- Kč. Dále prodej movitých věcí a soubory 

movitých věcí za částku 325.000,- Kč. Tato částka je složena z prodeje automobilu 

Peugeot Partner (r. 2010, najeto 195.000 km) za tržní cenu 140.000,- Kč, souboru 
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vybavení kanceláří v hodnotě 185.000,- Kč. Poslední příjmovou položkou jsou oběžná 

aktiva, která čítají částku 1.454.000,- Kč a je složena z pohledávek z obchodních 

vztahů, zásob a finančních prostředků společnosti.  

 
Tabulka 3 – Zjednodušený přehled aktiv 

Označení AKTIVA Roky 

2014 2013 

  AKTIVA CELKEM  4.562 5.406 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 0   

B.   Dlouhodobý majetek  3.108 3.394 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  80 107 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek   3.028 3.287 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek   0 0 

C.   Oběžná aktiva   1.454 2.012 

C. I.   Zásoby  250 300 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky   375 574 

C. III.   Krátkodobé pohledávky   452 632 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek   377 506 

D. I.   Časové rozlišení   0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.1.1.2 Zjednodušený přehled - Pasiva 

Ve výdajové části se počítá s výdaji v celkové výši 1.945.000,- Kč. Tato částka 

zahrnuje náklady na mzdy zaměstnanců 681.600,- Kč, provozní náklady na 

kancelářské prostory ve výši 10.000,- Kč, uhrazení závazků z obchodní činnosti 

v částce 1.400.000,- Kč a doplacení bankovního úvěru 200.000,- Kč. Zbylé náklady ve 

výši 330.000,- Kč se skládají z těchto položek: Odměna likvidátora 250.000,- Kč, 
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náklady likvidace (poplatky) 60.000,- Kč, rezerva pro případ neočekávaných výdajů 

20.000,- Kč. 

 
Tabulka 4 – Zjednodušený přehled pasiv 

Označení PASIVA Roky 

2014 2013 

 PASIVA CELKEM    4.562 5.406 

A.   Vlastní kapitál    2.962 3.017 

A. I.   Základní kapitál  500 500 

A. II.   Kapitálové fondy    0 0 

A. III.   Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku  

50 50 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let   2.467 565 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 

-55 1.902 

B.   Cizí zdroje       1.600 2.389 

B. I.   Rezervy    0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky   0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) 1.400 1.869 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120) 200 520 

C. I.   Časové rozlišení (ř. 122 + 123) 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.1.3 Zjednodušený výkaz zisku a ztrát 
Tabulka 5 – Zjednodušený výkaz zisku a ztrát 

Označen
í 

TEXT Roky 

2014 2013 

I. Tržby za prodej zboží  5.361 7.627 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 3.212 3.426 

+ Obchodní marže   2 149 4 201 

II. Výkony   26 42 

B.   Výkonová spotřeba    75 75 

+ Přidaná hodnota   2 100 4 168 

C.   Osobní náklady 1 723 1 705 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu  0 0 

F

. 

  Zůst. cena prodaného dl. majetku a mat.  0 0 

H.   Ostatní provozní náklady 120 305 

* Provozní výsledek hospodaření -33 1 951 

  *   Finanční výsledek hospodaření -22 -49 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost    0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   -55 1.902 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   -55 1.902 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   -55 1.902 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.1.2 Rozbor rozvahy 

Z rozvahy je zřejmé, že společnost vlastní majetek ke dni likvidace ve výši 4.562.000,- 

Kč. Odhad reálné hodnoty tohoto majetku, který vykazuje známky běžného 
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opotřebení, je cca 4.134.235,- Kč. Odhadovaná částka by měla postačit na pokrytí 

všech výdajů likvidované společnosti.  

𝑀𝑀í𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐éℎ𝑐𝑐 𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑐𝑐𝑧𝑧ž𝑐𝑐𝑒𝑒í 2013 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑧𝑧í 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑐𝑐𝑧𝑧𝑐𝑐 13
𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝑟𝑟 13

=
2.389.000
5.406.000

~0,4419 

𝑀𝑀í𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐éℎ𝑐𝑐 𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑐𝑐𝑧𝑧ž𝑐𝑐𝑒𝑒í 2014 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑧𝑧í 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑐𝑐𝑧𝑧𝑐𝑐 14
𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝑟𝑟 14

=
1.600.000
4.562.000

~0,3507 

Likvidátor z výše uvedeného výpočtu zjistil, že společnost není předlužená a má 

dostatek financi na pokrytí všech známých závazků a není tedy povinen podat návrh 

na úpadek příslušnému soudu. V této fázi likvidace vyloučil likvidátor riziko 

předlužení, které by společnost poslalo do úpadku. Samozřejmě není vyloučené, že ve 

fázi přihlašování požadavků věřitelů se tato situace nezmění.  

5.1.3 Soupis jmění 

Ke dni vstupu do likvidace byl likvidátorem sestaven soupis jmění. Soupis jmění může 

požadovat oproti peněžní náhradě každý přihlášený věřitel. 

5.1.4 Předpokládaný rozpočet likvidace 

 
Tabulka 6 - Přehled předpokládaných příjmů z likvidace 

Příjmy Částka 

1. Dlouhodobý majetek 2.760.000,- Kč 

1.1. - Prodej kancelářských prostor 2.435.000,- Kč 

1.2. - Prodej automobilu zn. Peugeot 140.000,- Kč 

1.3. - Prodej vybavení kanceláří 185.000,- Kč 

2. Oběžná Aktiva 1.454.000,- Kč 

2.1. - Zásoby 250.000,- Kč 

2.2. - Pohledávky z obchodních vztahů 827.000,- Kč 

2.3. - Finanční prostředky (účet + pokladna) 377.000,- Kč 



 

53 

 

Předpokládané příjmy celkem: 4.214.000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Likvidátor předpokládal celkové příjmy likvidace ve výši 4.214.000,-. Tato částka 

byla pouze orientační, z které musel likvidátor vycházet pro výpočet, zda je společnost 

likvidní. Reálné příjmy ukáže až prodej majetku a vymožení pohledávek.  

 
Tabulka 7 - Přehled předpokládaných výdajů likvidace 

Výdaje Částka 

1. Uhrazení mezd zaměstnanců, vč. Odvodů a 

odstupného 

681.600,- Kč 

2. Provozní náklady kanceláří  10.000,- Kč 

3. Závazky z obchodní činnosti 1.400.000,- Kč 

4. Bankovní úvěr 200.000,- Kč 

5. Náklady na likvidaci 330.000,- Kč 

5.1. - Odměna likvidátora 250.000,- Kč 

5.2. - Poplatky v průběhu likvidace 60.000,- Kč 

5.3. - Rezerva 20.000,- Kč 

6. Náklady na účetní služby 15.000,- 

Předpokládané výdaje celkem: 2.636.600,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové výdaje likvidace jsou předpokládány ve výši 2.636.000,- Kč, což dokazuje 

tabulka níže. V přehledu výdajů jsou zahrnuty kromě úhrad mezd zaměstnanců, 

vyrovnání závazku a bankovního úvěru, ale také náklady spojené s likvidací.  

 
Tabulka 8 - Předpokládaný likvidační zůstatek 

Položka Částka 

1. Předpokládané příjmy + 4.214.000,- Kč 
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2. Předpokládané výdaje  - 2.636.600,- Kč 

Předpokládaný likvidační zůstatek: 1.577.400,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z předpokládaného likvidačního rozpočtu bylo patrné, že příjmy z likvidační podstaty 

by měly činit 4.214.000,- Kč a převyšovat závazky společnosti, které byly ve výši 

2.636.600,- Kč. Potenciální likvidační zůstatek, který podle § 36 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů podléhal 15 procentnímu zdanění, byl 

1.577.400,- Kč. Likvidační zůstatek byl rovnoměrně rozdělen mezi společníky, jelikož 

jejich obchodní podíl byl v poměru 50 na 50. Potenciální likvidační zůstatek byl vůči 

vstupnímu vkladu společníků vyšší.  

5.1.5 Vypovězení všech smluv 

Veškeré platné smlouvy, které měla společnosti XYZ, s. r. o. v likvidaci uzavřené, 

byly v průběhu likvidace ukončeny. Některé nebylo možné ukončit okamžitě, jelikož 

nebyly vypořádány závazky vůči těmto společnostem. Po uhrazení dluhu byly všechny 

smlouvy ukončeny. Při vypovídání smluv bylo nutné počítat s rizikem, že smlouvy 

budou vypovězeny oproti vyplacení. Likvidátorovi se však podařilo, vyjednat hladké 

ukončení některých smluv a společnosti nevznikly žádné více náklady.  

5.1.6 Zaměstnanci a vypořádání  

Společnost XYZ, s. r. o. v likvidaci měla 10 stálých zaměstnanců, polovina 

zaměstnanců ukončila pracovní poměr dohodou se 2 měsíčním odstupným k 31. 

prosinci 2014. Zbylých 5 zaměstnanců nepřistoupilo na podmínky, a proto jim byla 

k poslednímu prosinci 2014 předána výpověď z pracovního poměru, dle paragrafu 52 

zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, z důvodu rušení zaměstnavatele likvidací. 

Zaměstnancům ve výpovědi běžela dvouměsíční výpovědní lhůta, která končím 29. 

února 2015 a zaměstnancům náleželo zákonem stanovené odstupné ve výši tří 

měsíčních průměrných výdělků. 

Zaměstnanci byly po dobu výpovědní lhůty k dispozici likvidátorovi, kterým jim 

zadával práci. Průběžné museli všichni zaměstnanci vybrat všechnu zákonem 
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stanovovanou dovolenou, která jim za aktuální rok příslušela a to nejdéle do konce 

výpovědní lhůty.  

 
Tabulka 9 - Přehled mzdových nákladů na zaměstnance 

Mzdové náklady Částka 

1. Mzdové nároky zam-ců 240.000,- Kč 

2. Sociální pojištění (25 %) 60.000,- Kč 

3. Zdravotní pojištění (9 %) 21.600,- Kč 

4. Odstupné (3 měsíce * 5 zam-ců) 360.000,- Kč 

Mzdové náklady celkem: 681.600,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Veškeré pracovněprávní vztahy byly k 29. únoru 2015 ukončeny a 10. března 2015 

došlo k finančnímu vypořádání ze strany likvidované společnosti, která zaměstnancům 

zaslala poslední únorovou výplatu společně se tříměsíčním odstupným. Veškeré 

doklady, jako je výstupní list, zápočtový list, potvrzení zaměstnavatele pro účely 

nároku na podporu v nezaměstnanosti a potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 

2016, byly všem zaměstnancům předány proti podpisu. 

Zde se likvidátor vystavoval riziku, že dojde k soudnímu sporu se zaměstnanci či 

zaměstnancem. Důvodem byl spor o doplacení mzdy z roků předešlých. Z dokumentů, 

které měl likvidátor u sebe, bylo patrné, že možnost tohoto rizika je minimální. 

Společnost řádnému zaměstnanci nedlužila a případný soudní spor by vyhrála, ale 

došlo by v tomto případě k prodloužení likvidace. 

5.2 Oznámení likvidace všem známým věřitelům 

Po zpracování předpokládaného rozpočtu likvidace oznámil likvidátor všem známým 

věřitelům vstup společnosti „XYZ, s. r. o. v likvidaci“ do likvidace doporučeným 

dopisem s doručenkou a nechal výzvu pro věřitele zveřejnit v Obchodním věstníku a 

to dvakrát za sebou s dvoutýdenním odstupem. Cena za jedno elektronické podání a 

zveřejnění v Obchodním věstníku bylo 1.089,- Kč, celkem tedy bylo za zveřejnění 
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likvidátorem zaplaceno 2.178,- Kč včetně DPH. (viz. Příloha č. 8, Objednávka 

zveřejnění textu v Obchodním věstníku) 

 
Obrázek 3 - Oznámení o vstupu společnosti do likvidace v Obchodním věstníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zároveň na konci ledna písemně kontaktoval likvidátor příslušné instituce, jako 

finanční úřad, celní správu, zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního 

zabezpečení a požádal je o součinnost při ověřování případných nedoplatků na daních, 

zdravotním či sociálním pojištění za zaměstnance. Z  poskytnutých informací 

uvedenými institucemi bylo zřejmé, že nevykazují vůči likvidované společnosti žádné 

nedoplatky ani sankce. V případě, že by společnost vykazovala nedoplatky vůči 

některé z uvedených institucí a tyto nedoplatky by byly vyšší než majetek společnosti, 

vystavovala by se společnost riziku insolvenčního návrhu. (viz. Příloha č. 9, Dopis 

všem věřitelům, Příloha č. 10, Dopis celnímu úřadu) 

5.3 Zpeněžení likvidační podstaty 

Likvidátorovým úkolem bylo zpeněžit veškerý majetek společnosti co 

nejhospodárněji, musí se chovat jako správný hospodář a správce cizího majetku. 

Likvidátorovým úkolem je zpeněžení likvidační podstaty s co nejvyšším výnosem.  
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Likvidátor při způsobu oceňování vycházel z tržních cen a také ze znaleckých nebo 

odborných posudků a jako nejtransparentnější způsob prodeje majetku zvolil, po 

dohodě s jednateli společnosti, výběrové řízení. Zde se likvidátor vystavoval velkému 

riziku, pokud by zvolil jinou netransparentní metodu prodeje majetku.  

Předmětem prodeje byly nemovitosti - kancelářské prostory, které byly znaleckým 

posudkem oceněny na 2.435.000,- Kč. Za znalecký posudek likvidátor zaplatil 

soudnímu znalci Ing. Josefu Novotnému částku 4.800,- Kč. Zbylá likvidační podstata 

bude prodávaná po balíčcích – kancelářský nábytek, opotřebovaná výpočetní technika, 

automobil a zásoby, které jsou tvořeny výpočetní technikou.  

Likvidátor se domluvil s majiteli společnosti na těchto cenách, za které nabídne 

majetek k prodeji formou výběrového řízení: 

• Kancelářské prostory – 2.435.000,- Kč – cena nemovitosti vychází ze 

znaleckého posudku 

• Kancelářský nábytek – 45.000,- Kč – stáří nábytku je 5 let, běžné známky 

opotřebení. Pořizovací cena 236.000,- Kč 

o Tvořen: 6 regálů, 12 kancelářských otočných židlí, 14 konferenčních 

židlí, 12 pracovních stolů, 1 konferenční stůl 

• Kancelářská výpočetní technika – 140.000,- Kč – jedná se o soubor 8 PC 

Lenovo včetně komponentů a běžných uživatelských softwaru (Microsoft 

Office, Adobe Acrobat Reader, AVG antivirus), 4 notebooky Lenovo, 1 server 

Dell a 2 multifunkčních zařízení Kyocera, běžné uživatelské opotřebení 

• Automobil Peugeot Partner – 140.000,- Kč, oceněno porovnávacím 

způsobem, automobil vykazuje známky běžného opotřebení, rok výroby 2010, 

najeto 195.000 km, pravidelně servisovaný 

• Skladové zásoby – výpočetní technika – 185.000,- Kč – 5 notebooků Lenovo, 

2 multifunkční zařízení Dell a 4 tablety Lenovo, nerozbalené zboží 

Likvidátor pro prodej majetku zvolil známý server ProKonzulta, který je na trhu od 

roku 1997 a nabízí širokou škálu služeb v oblasti veřejných dražeb. Výhodou tohoto 

portálu je jeho mediální rozsah a jeho uživatelské složení. 
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Veřejná nabídka prodeje majetku likvidované společnosti byla na portálu zveřejněna  

1. února 2015 po dobu 30 dní. Po tuto dobu bylo možné ve dvou termínech uskutečnit, 

po telefonické domluvě s likvidátorem, prohlídky movitých i nemovitých věcí. Ve 

zmíněných dvou termínech využilo možnosti 11 zájemců.  

Dále likvidátor zveřejnil svoje nabídky nemovitých i movitých věcí na 

www.burzaspravcu.cz 

Výběrového řízení bylo 1. března 2015 ukončeno s kladným výsledkem. Zájem o 

nemovitost projevilo celkem 5 zájemců, automobil – 13 zájemců, výpočetní techniku – 

3 zájemci, skladové zásoby – 6 zájemců a kancelářský nábytek – 1 zájemce. V tabulce 

níže jsou uvedené nejvyšší nabídky za nabízené movité či nemovité věci. 

 
Tabulka 10 – Nejvyšší nabídky veřejné nabídky 

Položka Zájemce Nejvyšší nabídka v celých Kč 

Nemovitost – kanceláře ABC, s. r. o. 2.567.800,- Kč 

Automobil Peugeot Partner Auto C, s. r. o. 176.900,- Kč 

Soubor nábytku Jan Novák 140.000,- Kč 

Soubor výpočetní techniky Město Třebíč 150.000,- Kč 

Skladové zásoby Město Třebíč 205.000,- Kč 

Celkem za prodej likvidační podstaty: 3.239.700,- Kč 

Zdroj: Vlastí zpracování 

Prodej majetku likvidované společnosti vynesl celkem 3.239.700,- Kč, což bylo více, 

než se předpokládalo. Likvidátor s jednotlivými zájemci (kupujícími) uzavřel kupní 

smlouvy s podmínkou zaplacení dohodnuté částky na účet podniku do 14 dnů od 

podpisu smlouvy.  

Za zprostředkování a administrování této služby byla společnosti ProKonzulta 

zaplacena částka 32.397,- Kč, což představuje 1 % kupní ceny nejvyšších nabídek.  
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5.3.1 Zpeněžení pohledávek 

Likvidátor kontaktoval 3. února 2015 všechny dlužníky a informoval je o skutečnosti, 

že společnost vstoupila k 1. lednu 2015 do likvidace. Všechny povinné vyzval, aby své 

splatné závazky splatili do 30 dnů od doručení doporučeného dopisu s dodejkou. 

Pokud tak do uvedených 30 dnů neučiní, bude jejich pohledávka postoupena třetí 

osobě. Riziko, kterému byla společnost, potažmo celá likvidace, vystavena bylo 

neuhrazení pohledávek ani pomocí třetí osoby, zde měla likvidovaná společnost oporu 

v zákoně, který říkal, že je možné pohledávky postoupit věřiteli jako plnění závazku.  

Společnost XYZ, s. r. o. v likvidaci vykazovala dlouhodobé pohledávky v celkové 

výši 375.000,- Kč, mezi tyto pohledávky patřily: 

 
Tabulka 11 - Seznam dlouhodobých pohledávek 

Seznam dlouhodobých pohledávek Dlužná částka v Kč 

Faktura č. 345/14, splatná 4. srpna 2013   125.000,- Kč 

Faktura č. 389/14, splatná 9. října 2013 76.000,- Kč 

Faktura č. 403/14, splatná 12. listopadu 2013 174.000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Společnost vykazovala krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 452.000,- 

Kč, těmi byly: 

 
Tabulka 12 - Seznam krátkodobých pohledávek 

Seznam krátkodobých pohledávek Dlužná částka v Kč 

Faktura č. 124/15, splatná 12. března 2014  89.788,- Kč 

Faktura č. 259/15, splatná 9. června 2014 76.234,- Kč 

Faktura č. 305/15, splatná 12. července 2014 174.099,- Kč 

Faktura č. 345/15, splatná 6. září 2014 111.879,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ve stanovené lhůtě se likvidátorovi podařilo od dlužníků získat celkem 451.901,- Kč, 

což byly uhrazené faktury č. 403/13, č. 124/14, č. 259/14 a č. 345/14. Zbylé 

neuhrazené faktury č. 345/13, č. 389/13, č. 305/14 v celkové částce 375.099,- Kč, byly 

postoupeny třetí straně, která zajistí jejich vymáhání. Bohužel se jedná o krok 

ztrátový, ale po dohodě s jednateli společnosti, kteří chtějí likvidaci ukončit v krátkém 

čase, bylo přikročeno k tomuto způsobu zpeněžení pohledávek. 

Se společností Vymáhání, s. r. o. byla uzavřena smlouva a dohodnuta procentní 

odměna za vymožení a to v poměru: 

• Dlouhodobé pohledávky (straší jak jeden rok) odměna 45 % z vymožené 

částky 

• Krátkodobé pohledávky (stáří do jednoho roku) odměna 23% z vymožené 

částky 

Společnosti Vymáhání, s. r. o. byly v průběhu dubna až června vymoženy zbylé 

pohledávky (faktury č. 345/13, č. 389/13, č. 305/14). Za tuto službu byla zaplacena 

společnosti Vymáhání, s. r. o. odměna ve výši 130.493 Kč, což odpovídá předem 

sjednaným procentním sazbám, jež je vyčteno v tabulce níže. 

 
Tabulka 13 - Vymáhané pohledávky 

Dlouhodobé 

pohledávky 

Procentní 

sazba 

Dlužná 

částka v Kč 

Částka za 

vymožení 

Zbytek 

pohledávky 

Faktura č. 345/13  45 % 125.000,- Kč 56.250,- Kč 68.750,- Kč 

Faktura č. 389/13 45 % 76.000,- Kč 34.200,- Kč 41.800,- Kč 

Faktura č. 305/14 23 % 174.099,- Kč 40.043,- Kč 134.056,- Kč 

Celkem: 375.099,- Kč 130.493,- Kč 244.606,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost XYZ, s. r. o. v likvidaci tak získala po zaplacení služeb za vymáhání ze 

zbylých pohledávek celkem 244.606,- Kč, což představuje 65,21 % z vymáhaných 

faktur.  
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Celkem tedy byly vypořádány všechny pohledávky a jejich součet činní 696.507,- Kč. 

5.3.2 Věřitelé a jejich pohledávky 

Všichni známí věřitelé byli vyzvání doporučeným dopisem s doručenkou a také 

formou zveřejnění v Obchodním věstníku a to dvakrát za sebou se čtrnácti denním 

odstupem. Od druhého zveřejnění, které bylo dne 12. února 2015, běžela 3 měsíční 

lhůta na podávání přihlášek věřitelů. Dnem 12. května 2015 vypršela lhůta pro 

přihlášení pohledávek. Do této doby se přihlásilo celkem 7 věřitelů, kteří uplatňují 

nároky na likvidovanou společnost ve výši 2.066.003,- Kč. Přihlášky podaly tyto 

subjekty: 

1. Computer, a. s. přihlásil pohledávku za dodávku IT technologií ve výši 

792.888,- Kč, tato pohledávka byla podložena fakturou číslo 15567 ze dne  

26. září 2014.  

2. CPC, s. r. o. přihlásila pohledávku za dodávku IT technologií včetně 

aktualizace software ve výši 995.669,- Kč, tato pohledávka byla podložena 

fakturou číslo 56674 ze dne 3. června 2014. 

3. Internet pro všechny, s. r. o. přihlásil pohledávku za dodávku internetových 

služeb ve výši 25.677,- Kč, tato pohledávka byla podložena fakturami číslo 

153-145, 156-678, 154-559, 157-544, 159-456, 1512-334.  

4. E.OM, s. r. o. přihlásil pohledávku za dodávku energii na odběrné místo 

Válečných Hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč, ve výši 12.655,- Kč podložené 

fakturou číslo 1234432 ze dne 12. prosince 2014. 

5. První banka, a. s. přihlásila pohledávku za překlenovací bankovní úvěr, 

uzavřený dne 12. května 2014 se splatností 1 rok od podpisu smlouvy s fixním 

úrokem 8,9 %, ve výši 216.000,- Kč. Tato pohledávka byla podložena 

smlouvou o úvěru č. 1256445. 

6. V-Mobile, a. s. přihlásil pohledávku za mobilní služby ve výši 12.565,- Kč, 

tato pohledávka byla podložena fakturou č. 9998694 ze dne 15. prosince 2014.  
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7. Salon Peugeot Třebíč, v. o. s. přihlásil pohledávku za opravu automobilu 

Peugeot Partner, SPZ 3J9 3929, ve výši 10.539,- Kč, tato pohledávka je 

podložena fakturou ze dne 2. prosince 2014. 

 

Likvidátor prozkoumal právní důvody přihlášených pohledávek a formální náležitosti.  

 
Tabulka 14 - Přehled věřitelů a jejich přihlášených pohledávek 

Název věřitele Výše přihlášené 

pohledávky 

Oprávněnost pohledávky 

Computer, a. s. 792.888,- Kč Částečně oprávněná, 

z pohledávky bylo 200.000,- Kč 

zaplaceno zálohovou fakturou 

dne 15. září 2014. Nárokové 

592.888,- Kč 

CPC, s. r. o. 995.669,- Kč Částečně oprávněná, 

z pohledávky bylo 230.000,- Kč 

zaplaceno zálohovou fakturou 

dne 20. června 2014. Nárokové 

765.669,- Kč 

Internet pro všechny, s. r. o. 25.677,- Kč Oprávněná, 25.677,- Kč 

E.OM, s. r. o. 12.655,- Kč Oprávněná, 12.655,- Kč 

První banka, a. s. 216.000,- Kč Oprávněná, 216.000,- Kč 

V-Mobile, a. s. 12.565,- Kč Oprávněná, 12.565,- Kč 

Salon Peugeot Třebíč, v. o. s. 10.539,- Kč Oprávněná, 10.539,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že věřitelé přihlásili více, než jsou jejich oprávněné 

nároky. Toto bylo zohledněno krácením některých přihlášených pohledávek a 

doloženo potřebnou dokumentací. Oprávněné nároky všech přihlášek jsou ve výši 

1.635.993,- Kč. Riziko, kterému se likvidovaná společnost vystavovala, bylo 



 

63 

 

přihlášení více věřitelů s vyššími nároky, než bylo počítáno. V případě, že by se tak 

stalo, společnost by na sebe musela vyhlásit úpadek a vstoupit do insolvence.  

K poslednímu červnu 2015 byly veškeré oprávněné závazky vypořádaný. Společnost 

tedy k 1. červenci nevykazuje žádné závazky.  

5.4 Archivace dokumentů 

Likvidátor kontaktoval místní příslušný archiv, aby podle§ 11 zákona č. 499/2004 sb. 

o archivnictví a spisové službě zajistil vyjádření o výběru archiválií mimo skartační 

řízení. Bez tohoto potvrzení, které vydává státní archiv, nebude možné učinit výmaz 

z obchodního rejstříku. (viz. Příloha č. 11, Dopis místně příslušnému archivu) 

Místní příslušný archiv požadoval pro archivaci tyto dokumenty:  

1. dokumenty o vzniku společnosti  

2. dokumenty o zániku podnikatelského subjektu  

3. zakladatelské dokumenty,  

4. rozhodnutí o zrušení, likvidaci a zániku právního subjektu,  

5. návrh na výmaz z obchodního rejstříku, 

6. notářské zápisy z jednání orgánů podnikatelského subjektu,  

7. výroční zprávy a zprávy o auditu 

8. dokumenty o majetku či ochranných známkách, 

9. finanční dokumenty, účetní záznamy a statistiky. 

Zbylé dokumenty, kterými jsou vydané faktury, dodací listy a mzdové listy byly 

uchovány po nezbytně nutnou dobu v komerční spisovně Archiko, která je kompletně 

zpracovala a uschovala za částku 15.679,- Kč včetně DPH. 

5.5 Bilance likvidované společnosti 

K 1. červenci 2015 likvidátor vypořádal veškeré závazky společnosti, ukončil všechny 

platné smlouvy a prodal veškerý majetek, který společnost vlastnila. V následující 
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tabulce jsou zrekapitulovány příjmy a výdaje společnosti XYZ, s. r. o. v likvidaci 

během likvidace. Výsledek je rozdíl mezi příjmy a výdaji, neboli likvidační zůstatek. 
Tabulka 15 - Rekapitulace příjmů 

Položka Částka 

1. Finanční prostředky 377.000,- Kč 

1.1. Peníze 20.000,- Kč 

1.2. Účty v bankách 357.000,- Kč 

2. Prodej majetku 3.239.700,- Kč 

2.1 Nemovitost 2.567.800,- Kč 

2.2. Automobil Peugeot 176.900,- Kč 

2.3. Nábytek 140.000,- Kč 

2.4. Výpočetní techniky 150.000,- Kč 

2.5. Skladové zásoby 205.000,- Kč 

3. Pohledávky 827.000,- Kč 

3.1. Krátkodobé pohledávky 375.000,- Kč 

3.2. Dlouhodobé pohledávky 452.000,- Kč 

Celkem 4.443.700,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou vypsány veškeré náklady, které musel likvidátor během 

procesu likvidování společnosti zaplatit. 

 
Tabulka 16 - Rekapitulace výdajů 

Položka Částka 

1. Notářský zápis 4.840,- Kč 

2. Odměna likvidátora 250.000,- Kč 

3. Soudní poplatek za podání návrhu 4.000,- Kč 
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4. Zaměstnanci 681.600,- Kč 

5 Oznámení v Obchodním věstníku 2.178,- Kč 

6. Administrace prodeje majetku 32.397,- Kč 

7. Náklady na vymáhání pohledávek 130.493,- Kč 

8. Vypořádání závazků 1.635.993,- Kč 

9. Soukromá spisovka  15.679,- Kč 

10. Účetní služby 25.000,- Kč 

11. Znalecký posudek 4.800,- Kč 

12. Doplatek za energie 4.980,- Kč 

3.2. Listovní služby 980,- Kč 

Celkem 2.792.940,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a závěrečná zpráva 

Likvidátor po provedení všech úkonu, které jsou nezbytné k úspěšnému provedení 

likvidace, sestavil zprávu o průběhu likvidace, která obsahuje návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku (čistého, po zaplacení daně) mezi společníky a předloží ji 

společníkům ke schválení. Riziko neschválení zprávy o průběhu likvidace a návrhu na 

rozdělení likvidačního zůstatku bylo sice málo pravděpodobné, ale bylo nutní s ním 

počítat. Mohlo též dojít také k soudnímu sporu mezi společníky.  

 
Tabulka 17 - Likvidační zůstatek 

Položka Částka 

1. Příjmy z likvidace 4.443.700,- Kč 

2. Výdaje likvidace 2.792.940,- Kč 

Hrubý likvidační zůstatek 1.650.760,- Kč 

Daň 15 % 247.614,- Kč 

Čistý likvidační zůstatek 1.403.146,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společníci na své mimořádné valné hromadě schválili návrh na rozdělení likvidačního 

zůstatku, který navrhoval, že každý ze společníků obdrží polovinu z čistého 

likvidačního zůstatku, která tvoří 701.573,- Kč pro každého. (viz. Příloha č. 12, 

Rozhodnutí nejvyššího orgánu o schválení zprávy likvidátora) 

Společníci na valné hromadě rovněž schválili 7. září 2015 mimořádnou účetní závěrku 

ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a zprávu o průběhu 

likvidace společnosti XYZ, s. r. o. v likvidaci a návrhu na rozdělení likvidačního 

zůstatku, kterou jim předložil likvidátor. 
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6.1 ZÁVĚREČNÁ ÚČETNÍ ROZVAHA 

Před zpracováním mimořádné konečné závěrky učinil likvidátor tyto kroky: 

• kontaktoval finanční úřad a požádal je o stav daňového účtu, aby měl jistota, že 

subjekt nic nedluží, ani nebude žádné plnění ze strany úřadu, 

• zkontroloval, zda v likvidované společnosti nezůstal žádný majetek, který 

nebyl zpeněžen a je evidován (riziko: nález majetku v budoucnu by mohl vést 

k obnovení likvidace), 

• zkontroloval, zda případní bývalí pracovníci ještě nejsou evidováni na správě 

sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny a v případě, že ano, zrušil 

jejich registrace, 

• provedl závěrečnou kontrolu všech závazků, včetně nutných výdajů likvidace, 

• zkontroloval, zda nezbyl nějaký věřitel a zda byl uspokojen plně nebo s ním 

byla učiněna dohoda, 

• zkontroloval, jestli nezůstala platná nějaká smlouva, která by s sebou nesla 

finanční plnění v budoucnu, 

• zkontroloval, zda subjekt není účasten soudního sporu, (viz. Příloha č. 13, 

Čestné prohlášení likvidátora o neexistenci soudních sporů), 

• nechal zrušit účet v bance, kterému předcházel souhlas finančního úřadu 

s výmazem. 

• požádal o zrušení registrace k daním na finančním úřadě. (viz. Příloha č. 14, 

Žádost o souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu) 

Závěrečná účetní rozvaha byla schválena na mimořádné valné hromadě spolu se 

zprávou likvidátora a návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku. Mimořádná účetní 

rozvaha byla zpracována včetně výkazu zisku a ztrát. Společně s daňovým přiznáním, 

žádostí o souhlas s ukončení činnosti daňového subjektu a výmazem z veřejného 

rejstříku byla odevzdána do 15 dnů na příslušný finanční úřad. Na finanční úřad byla 

současně odevzdána také zpráva likvidátora, ze které bylo patrné rozdělení 

likvidačního zůstatku společníkům. 
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6.1.1 Zjednodušený přehled – Aktiva 

Účetní společnost zpracovala podle podkladů účetní rozvahu. Z přehledu aktiv je 

patrné, že společnost měla na konci likvidace na účtu peníze, které představovaly 

likvidační zůstatek, které byly rozděleny mezi společníky. (viz. Příloha č. 15, 

Mimořádná závěrečná účetní rozvaha) 
 
Tabulka 18 - Závěrečná rozvaha - aktiva 

Označení AKTIVA Roky 

2015 2014 

  AKTIVA CELKEM  1.651 4.562 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 0  

B.   Dlouhodobý majetek 0 3.108 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 0 80 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 0 3.028 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

C.   Oběžná aktiva   1.651 1.454 

C. I.   Zásoby 0 250 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky   0 375 

C. III.   Krátkodobé pohledávky   0 452 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek   1.651 377 

D. I.   Časové rozlišení   0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.1.2 Zjednodušený přehled - Pasiva 

Z přehledu pasiv je zřejmé, že společnost uhradila veškeré své závazky a zůstatek je 

tedy nulový.  
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Tabulka 19 – Závěrečná rozvaha - Pasiva 

Označení PASIVA Roky 

2015 2014 

 PASIVA CELKEM    1.651 4.562 

A.   Vlastní kapitál 1.651 2.962 

A. I.   Základní kapitál 500 500 

A. II.   Kapitálové fondy 0  

A. III.   Rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 

50 50 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 2.412 2.467 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 

-1.311 -55 

B.   Cizí zdroje 0 1.600 

B. I.   Rezervy 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky   0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) 0 1.400 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120) 0 200 

C. I.   Časové rozlišení (ř. 122 + 123) 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.1.3 Zjednodušený výkaz zisku a ztrát 

Společnost na konci likvidace nebyla nucena platit daně ze zisku právnických osob, 

jelikož její provozní výsledek v likvidovaném roce byl záporný. 
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Tabulka 20 - Závěrečná rozvaha - výkaz zisku a ztrát 

Označení TEXT Roky 

2015 2014 

I. Tržby za prodej zboží  0 5.361 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 0 3.212 

+ Obchodní marže 0 2 149 

II. Výkony 0 26 

B.   Výkonová spotřeba 511 75 

+ Přidaná hodnota -511 2.100 

C.   Osobní náklady 682 1.723 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu  3.240 0 

F.   Zůst. cena prodaného dl. majetku a mat.  3.358 0 

H.   Ostatní provozní náklady 0 120 

* Provozní výsledek hospodaření -1.311 -33 

  *   Finanční výsledek hospodaření 0 -22 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost    0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   -1.311 -55 

*** Výsledek hospodaření za účet. období (+/-) -1.311 -55 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   -1.311 -55 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.2 Návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku 

Likvidátor, po provedení všech úkonů a po souhlasu finančního úřadu s ukončením 

činnosti daňového subjektu, zahájil přípravu podkladů, které jsou důležitou součástí 

návrhu na výmaz společnosti. Mezi tyto dokumenty patří: 
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• Zpráva likvidátora o naložení s majetkem – byla předložena nejvyššímu orgánu 

ke schválení. 

• Účetní závěrka ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace a účetní závěrka ke 

dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.  

• Zahajovací likvidační účetní rozvaha a soupis jmění ke vstupu do likvidace. 

• Doklad o zveřejnění rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do 

likvidace – jsou jím výpisy z Obchodního věstníku. 

• Rozhodnutí společníků o schválení zprávy likvidátora o naložení s majetkem -

 jednalo se o poslední zasedání nejvyššího orgánu, na kterém schválili 

likvidaci. 

• Souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku -

 jedná se o souhlasy celního a finančního úřadu.  

• Prohlášení likvidátora o neexistenci soudních nebo jiných právních sporů - bez 

ukončených soudních sporů nelze subjekt vymazat. 

• Potvrzení územně příslušného státního oblastního archivu o projednání 

zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti. 

• Prohlášení, že byly zajištěny listiny k uchování: konečné zprávy o průběhu 

likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky zanikající 

společnosti, po dobu deseti let na adrese likvidátora, které ukládá § 94 odst. 2 

zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 

Po shromáždění všech dokladů a přípravě vyplněného formuláře z www.justice.cz 

návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku je likvidátor odešle na příslušný 

soud, který rozhodne o výmazu společnosti z rejstříku. (viz. Příloha č. 16, Návrh na 

výmaz z obchodního rejstříku) 

 

6.3 Zpráva likvidátora o naložení s majetkem a o průběhu likvidace 

Statutáři společnosti XYZ, s. r. o. v likvidaci rozhodli 20. prosince 2014 o zrušení 

společnosti s likvidací a vstupu společnosti do likvidace a to k 1. lednu 2015.  
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6.3.1 Průběh likvidace 

• Subjekt  byl na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu ze dne 20. prosince 2014 

zrušen s likvidací ke dni 1. ledna 2015 a k tomuto dni vstoupil do likvidace. 

Příslušné dokumenty z jednání nejvyššího orgánu společnosti jsou 

archivovány. 

 

• Ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace byla vyhotovena mimořádná 

účetní uzávěrka i závěrka, byla odevzdána v řádném termínu (do jednoho 

měsíce) správci daně a od 1. ledna 2015 byly zavedeny účetní knihy subjektu 

s dovětkem „v likvidaci“ 

 

• Likvidátor byl ustanoven: Ing. Josef Heřman, Kubešova 832/12, 674 01, 

Třebíč. S likvidátorem byla uzavřena smlouva za provedenou likvidaci od 

počátku prací až po podání úspěšného návrhu na výmaz subjektu z veřejného 

rejstříku.  

 

• V souladu s ustanovením Občanského zákoníku – zákona 89/2012 Sb. - bylo 

provedeno zveřejnění zrušení subjektu s likvidací v Obchodním věstníku. Byla 

stanovena doba tří měsíců na zaslání přihlášek do likvidace od data druhého 

zveřejnění.  

 

• Současně byly v období mezi podáním obou zveřejnění dopisem osloveny 

všechny dotčené orgány (FÚ, OSSZ, VZP atd.) s termínem tří měsíců na 

uplatnění případných pohledávek nebo nároků s tím, aby písemnosti byly 

zasílány k rukám likvidátora. 

 

• Přihlášeny byly pohledávky: 

1 Computer, a. s. přihlásil pohledávku ve výši 792.888,- Kč, tato 

pohledávka byla podložena fakturou číslo 15567 ze dne 26. září 2014. 

Pohledávka byla likvidátorem shledána jako částečně oprávněná, jelikož 
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15. září 2014 byla zaplacena zálohová faktura v částce 200.000,-. Což 

snižuje přihlášenou pohledávku na 592.888,- Kč 

2 CPC, s. r. o. přihlásila pohledávku ve výši 995.669,- Kč, tato pohledávka 

byla podložena fakturou číslo 56674 ze dne 3. června 2014. Pohledávka 

byla shledána jako částečně oprávněná, jelikož 20. června 2014 byla 

zaplacena zálohová faktura na částku 230.000,- Kč, což snižuje 

přihlášenou pohledávku na 765.669,- Kč 

3 Internet pro všechny, s. r. o. přihlásil pohledávku ve výši 25.677,- Kč, 

tato pohledávka byla podložena fakturami číslo 153-145, 156-678, 154-

559, 157-544, 159-456, 1512-334.  

4 E.OM, s. r. o. přihlásil pohledávku ve výši 12.655,- Kč podložené 

fakturou číslo 1234432 ze dne 12. prosince 2014. 

5 První banka, a. s. přihlásila pohledávku ve výši 216.000,- Kč. Tato 

pohledávka byla podložena smlouvou o úvěru č. 1256445. 

6 V-Mobile, a. s. přihlásil pohledávku ve výši 12.565,- Kč, tato pohledávka 

byla podložena fakturou č. 9998694 ze dne 15. prosince 2014.  

7 Salon Peugeot Třebíč, v. o. s. přihlásil pohledávku ve výši 10.539,- Kč, 

tato pohledávka je podložena fakturou ze dne 2. prosince 2014. 

 

• Veškerý majetek likvidované společnosti byl v průběhu likvidace zpeněžen.  

 

• Veškeří věřitelé byli v průběhu likvidace vypořádání. 

 

• V průběhu likvidace proběhly kontroly zdravotní pojišťovny a správy 

sociálního zabezpečení a nebyly zjištěny žádné nedoplatky ani dodatečné 

sankce. 

 

• Na základě žádosti likvidátora vydal finanční úřad potvrzení o neexistenci 

daňových nedoplatků.  
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• Ke dni 7. září 2015 byl na nejvyšším orgánu projednán návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku. Nejvyšší orgán s návrhem likvidátora na rozdělení 

likvidačního zůstatku souhlasil ve svém rozhodnutí. Archivován je zápis z 

jednání a prezenční listina. 

 

• Ke dni projednání návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku 7. září 2015 byla 

vyhotovena mimořádná účetní závěrka a předána v termínu do 15 dnů 

finančnímu úřadu současně se žádostí o souhlas s ukončením činnosti 

daňového subjektu a výmazem z veřejného rejstříku. 

 

• Vybrané archiválie s označením "A" byly uloženy do státního oblastního 

archivu v Třebíč a s označením "S" jsou s vědomím oblastního archivu uloženy 

na adrese Karlovo nám. 6, 674 01 Třebíč v komerční spisovně Archiko. 

 

• Byly zajištěny listiny k uchování: konečné zprávy o průběhu likvidace, 

návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky zanikající společnosti. 

Dokumenty budou po dobu deseti let řádné uloženy na adrese likvidátora 

Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč (dle ust. § 94 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

(viz. Příloha č. 17, Prohlášení likvidátora o uchování listin z likvidace) 

 

6.3.2 Zpráva o rozdělení likvidačního zůstatku 

Podle občanského zákoníku se čistý likvidační zůstatek ve výši 1.403.146,- Kč rozdělí 

mezi dotčené osoby způsobem určeným v zakladatelském dokumentu. Na základě 

návrhu likvidátora byl likvidační zůstatek rozdělen mezi společníky rovným dílem, tj. 

každý získal 701.573,- Kč. 

  



 

75 

 

7 UKONČENÍ LIKVIDACE 

Likvidace byla ukončena rozdělením likvidačního zůstatku mezi společníky dle 

rozhodnutí valné hromady ze dne 7. září 2015 

Po podání návrhu na rejstříkový soud likvidátor obdržel usnesení Krajského soudu o 

zápisu výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Tím byla také ukončena jeho 

funkce likvidátora. 

7.1 Rekapitulace rizik na konci likvidace 

V poslední fázi zhodnotil likvidátor veškerá rizika, která se v průběhu procesu 

likvidace průběžně vyskytovala. Většina rizik byla predikována na začátku likvidace. 

Jejich případný dopad na likvidaci byl ohodnocen v tabulce č. 2 na straně 36.  

Tato rizika měla vždy vliv na dílčí část či celou likvidaci, ale jejich působení bylo 

zanedbatelné a bylo považováno za běžný jev.  

Na závěr likvidace lze říci, že největším rizikem, které se v průběhu likvidace neustále 

objevovalo, bylo riziko - věřitelské a také riziko nedostatku majetku na pokrytí 

závazků. V případě výskytu těchto dvou rizik by byl likvidátor nucen bez zbytečných 

odkladů podat insolvenční návrh. Dalším významným rizikem, které nelze opomenou, 

je zjištění dodatečného majetku zlikvidované společnosti, které by vedlo 

k opětovnému otevření celé likvidace.  



 

76 

 

ZÁVĚR 

Za poslední dva roky skončilo v likvidaci podle údajů v Obchodním věstníku celkem 

11.873 společností a každoročně dochází ke zvyšování počtu společností v likvidaci. 

Je to bohužel dáno tím, že si může skoro každý založit společnost s ručením 

omezeným se základním kapitálem 1,- Kč.  

V diplomové práci jsem se věnoval likvidaci fiktivního podniku a možným rizikům, 

které se mohou v průběhu likvidace vyskytnout. Cíl mé práce se mi podařilo zdárně 

splnit, definoval jsem veškerá potenciální rizika a vypracoval podrobný postup 

likvidace tak, aby byla úspěšná. Při zpracování této práce jsem vycházel hlavně 

z odborné literatury, zákonů a odborných rad likvidátora. 

V úvodu své práce jsem se zaměřil na vysvětlení základního pojmu likvidace a také 

jaké jsou varianty ukončení podnikatelské činnosti. Také jsem se zde snažil zachytit 

rozdíl mezi likvidací a insolvencí, jejichž rozdílný význam je pro mnohé neznámý. 

Další část teoretické práce pojednávala o vstupu společnosti do likvidace a to od 

předání společnosti likvidátorovi, přes dílčí kroky likvidace, až po ukončení jeho 

činnosti v likvidované společnosti.  

V závěru teoretické části jsem se zabýval mapováním možných rizik, která se mohou 

vyskytnout. Tato rizika jsou rozdělena do tří kategorií – rizika likvidátora, rizika při 

rozhodování o likvidaci a poslední jsou rizika v průběhu likvidace.  

V praktické části jsem si zvolil fiktivní firmu XYZ, s. r. o. která se zabývala dodávkou 

IT služeb. Rozhodnutím společníků této společnosti byla společnost ukončená 

s likvidací. Na začátku likvidace byla nadefinovaná jednotlivá potenciální rizika a 

jejich pravděpodobnost výskytu a případný dopad na celý proces likvidace. Tato rizika 

byla také zanesena do mapy rizik. V samotném procesu likvidace bylo nejprve 

učiněno rozhodnutí společníků o vstupu do likvidace, dále došlo ke jmenování 

likvidátora, který je nejdůležitější složkou celé likvidace.  

Likvidátor musel nejprve převzít veškeré dokumenty od společníků, aby mohl zahájit 

likvidaci. Zpracoval zahajovací likvidační rozvahu a k tomu soupis jmění společnosti. 

Sestavil likvidační rozpočet, z kterého bylo patrné, že příjmy převyšují výdaje a 

likvidační zůstatek bude tedy kladný. Dále se likvidátor zabýval personálními 
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otázkami, kdy musel vypořádat pracovně právní vztahy se zaměstnanci. Následně 

likvidátor vymáhal pohledávky za odběrateli, rozprodával majetek společnosti pomocí 

výběrového řízení a také uspokojoval závazky k dodavatelům. V této fázi se 

vyskytovalo největší riziko, že se přihlásí větší množství věřitelů a jejich pohledávky 

budou vyšší než celý majetek společnosti.  

Po vyřešení těchto otázek zpracoval likvidátor zprávu o průběhu likvidace a návrh na 

rozdělení likvidačního zůstatku, který předložil statutárům společnosti. Následně 

připravil veškeré dokumenty, které jsou potřebné jako příloha k návrhu na výmaz 

společnosti z obchodního rejstříku a tento návrh sepsal a podal. Usnesením soudu o 

výmazu končí také činnosti likvidátora. Další riziko, které je potřeba zmínit, je 

obnovení likvidace z důvodu zjištění dodatečného majetku společnosti. Toto riziko 

samozřejmě zůstává stále otevřené.  

Na úplný konec bych rád zmínil, že likvidace nesmí být krize, pokud by se jednalo o 

krizi, společnost je s největší pravděpodobností v úpadku a měla by zvolit podání 

insolvenčního návrhu.  
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Příloha č. 1 - Výpis z Obchodního rejstříku  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Brně 

oddíl C, vložka 16979 

Datum zápisu:  3. ledna 2009 

Spisová značka:  C 16979 vedená u Krajského soudu v Brně 

Obchodní firma:  XYZ, s. r. o.  

Sídlo:   Třebíč, Válečných hrdinů 9/16, PSČ 67401 

Identifikační číslo:  442 67 762 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání: 

- Zprostředkování obchodu a služeb 

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a jiné související činnosti a webové portály  

- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti 

- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

Statutární orgán: 

Jednatel: 

Bc. Denisa Číhalová, dat. nar. 1. května 1980 

Třebíč, Domov 3/4, PSČ 67401 

Den vzniku funkce: 3. ledna 2009 



 

 

 

Jednatel: 

Ing. Petr Číhal, dat. nar. 17. listopadu 1979 

Třebíč, Domov 3/4, PSČ 67401 

Den vzniku funkce: 3. ledna 2009 

 

Způsob jednání: Za společnost jednají jednatelé samostatně. Za společnost se 

podepisuje tím způsobem, že k napsanému, vytištěnému nebo razítkem předtištěnému 

obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti nebo 

prokurista, ten však s dodatkem prokuru označujícím. 

 

Společníci: 

Společník:   Bc. DENISA ČÍHALOVÁ, dat. nar. 1. května 1980 

Třebíč, Domov 3/4, PSČ 67401 

Vklad:   250.000,- Kč 

Splaceno:   100% 

Obchodní podíl:  50% 

 

Společník:   Ing. PETR ČÍHAL, dat. nar. 17. listopadu 1979 

Třebíč, Domov 3/4, PSČ 67401 

Vklad:   250.000,- Kč 

Splaceno:   100% 

Obchodní podíl:  50% 

 

Základní kapitál:  500.000,- Kč  



 

 

 

Příloha č. 2 - Společenská smlouva o založení společnosti  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným 

XYZ, s. r. o., 

Která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími subjekty: 

Bc. Denisa Číhalová, rč 805501/1111, bytem Domov 3/4, PSČ 67401, Třebíč 

A 

Ing. Petr Číhal, rč 791117/1111, bytem Domov 3/4, PSČ 674 01, Třebíč 

 

I. Obchodní jméno  

Účastníci této smlouvy zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen 

"společnost"), která bude podnikat pod obchodním názvem XYZ, s. r. o. 

 

II. Sídlo společnosti 

Sídlo společnosti je Karlovo náměstí 30/55, 674 01 Třebíč. 

 

III. Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je:  

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

• Projektová činnost ve výstavbě 

 

IV. Společníci 

1. Společníky společnosti, kteří jsou uvedeni výše, jsou Bc. Denisa Číhalová, rč. 

805501/1111, bytem Domov 3/4, 674 01 Třebíč a Ing. Petr Číhal, rč. 

791117/1111, bytem Domov 3/4, 674 01 Třebíč. 

2. Oba společníci jsou zapsání v seznamu společníků a v obchodním rejstříku 



 

 

 

Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

3. Změny společníků se zapíší do seznamu společníků a do obchodního rejstříku. 

Změnou společníků a následným zápisem přechází ručení dosavadního 

společníka za závazky společnosti na nabyvatele obchodního podílu.  

4. Společníci vykonávají svoje práva ve věcech týkajících se řízení společnosti a 

kontroly jejich činnosti na valné hromadě, v rozsahu a způsobem stanoveným 

touto společenskou smlouvou a ustanovením obchodního zákoníku.  

5. Společníci mají právo požadovat od všech jednatelů veškeré informace o 

záležitostech společnosti a nahlížet do všech dokladů společnosti.  

6. Výši obchodních podílů jednotlivých společníků je určena poměrem vkladu 

společníka k základnímu jmění společnosti. V případě, že společník zvýší dalším 

vkladem, zvýší se jeho obchodní podíl v poměru odpovídajícím výši dalšího 

vkladu. Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl.  

 

V. Podíl společníků na zisku 

Výše podílu společníků na zisku se určuje podle poměru vkladu společníka k 

základnímu jmění společnosti.  

 

VI. Chování společníků 

Společníci jsou povinni řádně své povinnosti, jednat v souladu s dobrými mravy a 

se zásadami poctivého obchodního styku, v souladu se zájmy společnosti a 

neškodit jakkoliv způsobem společnosti.  

 

VII. Porušení povinností společníků 

Společník, který porušuje závažným způsobem své povinnosti, může být soudním 

rozhodnutím na návrh společnosti z této společnosti vyloučen, byl-li k plnění 

svých povinností vyzván a na možnosti vyloučení písemně upozorněn.  

 
  



 

 

 

VIII. Zánik účasti společníka ve společnosti 

Společník může podat návrh na zrušení své účasti ve společnosti, pokud nejde po 

společníkovi spravedlivě požadovat, aby ve společnosti dále setrval.  

Dále může být společník zrušen soudem dle č. VII. této smlouvy.  

 

IX. Následky zániku účasti společníka ve společnosti 

1. Společníkovi, jehož účast ve společnosti zanikla, vzniká právo na vypořádací 

podíl. Stejné právo přechází i na dědice nebo právní zástupce společníka a to 

pouze v případě, že na něj nepřešel obchodní podíl.  

2. Vypořádací podíl se vypočítá poměrem splaceného vkladu společníka, jehož 

účast ve společnosti zanikla, k celkovým splaceným vkladům všech společníků. 

3. Pokud dojde k úmrtí společníka, přechází obchodní podíl na dědice, který se do 

jednoho měsíce po skončení dědického řízení přihlásí o účast ve společnosti. 

 

X. Základní jmění 

Výše základního jmění společnosti je 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) 

 

XI. Vklady jednotlivých společníků 

Vklady jednotlivých společníků jsou následující: 

1. Bc. Denisa Číhalová vklad: 250.000,- Kč  
(slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) 

2. Ing. Petr Číhal  vklad: 250.000,- Kč  
(slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) 

 

XII. Způsob a lhůty splacení vkladu 

Společníci splatí své vklady do 14 dnů od založení společnosti. Lhůta 14 dní běž od 

data podpisu této společenské smlouvy, před podáním návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku. Do vzniku společnosti a založení bankovního účtu deponují společníci sví 

vklady u správce vkladu.  



 

 

 

XIII. Rezervní fond 

Společnost vytváří ze zákona rezervní fond ve výši 10 % základního jmění 

společnosti, který bude splacen podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku. Tento rezervní fond bude společníky uhrazen poměrem jejich obchodních 

podílů ve společnosti obdobně jako jejich vklad.  

 

XIV. Jednatelé 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel.  

 

Jednatelem je touto smlouvou založené společnosti Bc. Denisa Číhalová, rč. 

805501/1111, bytem Domov 3/4, 674 01 Třebíč 

 

XV. Jednání jednatelů za společnost 

Jednatelé jsou oprávnění jednat za společnost každý samostatně 

 

XVI. Podepisování jednatelů za společnost 

Podepisování se bude uskutečňovat tak, že k vytištěnému nebo vypsanému 
obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis. 

XVII. Povinnosti jednatelů 

Jednatelé jsou povinni informovat společníky o všech záležitostech týkající se 
společnosti a jejího chodu a předkládat společníkům všechny doklad, z nichž vyplývají 
pro společnost jakékoliv pohledávky nebo závazky, popř. se jinak vztahují k chodu 
společnosti.  

Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a vést 
seznam společníků. 

XVIII. Valná hromady společníků 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady patří:  

1. schvalování roční účetní uzávěrky, 



 

 

 

2. rozdělení zisku či úhrada ztráty společnosti, 

3. rozhodování o změnách ve společenské smlouvě,  

4. Rozhodování o zvýšení či snížení základního jmění společnosti,  

5. jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů,  

6. vyloučení společníka,  

7. rozhodování o zrušení společnosti,  

8. schvalování stanov společnosti a její změny, 

9. schvalování vstupu dalšího společníka do společnosti,  

10. vyslovování souhlasu k převodu vkladů a obchodního podílu,  

11. rozhodování o tvorbě a výši fondů společnosti,  

12. schvalování rozšíření či zúžení předmětu činnosti společnosti, 

13. ustanovení ověřovatele účtu,  

14. rozhoduje a schvaluje o vstupu tichého společníka,  

15. rozhoduje a schvaluje vstup společnosti do jiné společnosti, družstva či spolku,  

16. jmenuje likvidátora společnosti a stanovuje výši jeho odměny.  

 

XIX. Účast společníků na valné hromadě 

Společník se účastní jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem 
na základě plné moci.  

 

XX. Jednání valné hromady 

1. Každý společník má jeden hlas za každých 5.000,- Kč svého splaceného vkladu.  

2. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni všichni společníci. 

3. Valnou hromadu mají povinnost svolat jednatelé společnosti nejméně jednou 

ročně.  

4. Valná hromada musí být svolána, pokud dojde k poklesu rezervního fondu pod 

polovinu hodnoty poslední valné hromady.  

5. Jednatelé svolají zasedání valné hromady tak, že termíny a program valné 

hromady oznámí jakýmkoli prokazatelným způsobem společníkům alespoň 5 

dnů před jejím konáním.  

 



 

 

 

XXI. Jednání do vzniku společnosti 

Do vzniku společnosti jednají za společnost oba zakladatelé, každý z nich samostatně. 

 

XXII. Správa vkladu do vzniku společnosti 

Správou vkladů od jejich splacení je do vzniku společnosti je pověřena Bc. Denisa 
Číhalová. 

 

XXIII. Stanovy společnosti 

Valná hromada společnosti může stanovit stanovy, ve kterých upraví organizační 
záležitosti, principy rozdělení zisku mezi společníky a další záležitosti týkající se 
chodu společnosti.  

XXIV. Závěrečná ustanovení 

1. Společnost se zakládá touto smlouvou na dobu neurčitou. Veškeré změny této 

smlouvy musí být schváleny valnou hromadou dle XVIII. této smlouvy.  

2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti kopiích, z nichž všechny mají povahu 

originálu.  

 

V Třebíči dne 1. října 2008 

  



 

 

 

Příloha č. 3 - Rozhodnutí společnosti o vstupu do likvidace  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Notářský zápis 
sepsaný dne 20. prosince 2014 (slovy: dvacátého prosince roku dva tisíce patnáct) 

mnou JUDr. Alenou Novákovou, notářkou se sídlem v Třebíči, v notářské kanceláři na 

adrese Karlovo nám. 67, Třebíč.  

Účastník: 

Paní Bc. Denisou Číhalovou, nar. 1. května 1980, bydlištěm Třebíč, Domov 3/4, 

obchodní podíl 50 % 

A 

Pan Ing. Petr Číhal, nar. 17. Listopadu 1979, bydliště Třebíč, Domov 3/4, obchodní 

podíl 50 % 

 

Existence společnosti XYZ, s. r. o. byla notáři prokázána výpisem z obchodního 

rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 17. prosince 2014. Společníci 

potvrdili, že výpis obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku.  

 

Společníci Bc. Denisa Číhalová a ing. Petr Číhal se v působnosti valné hromady přede 

mnou rozhodli společnost XYZ, s. r. o. zaspanou u Krajského soudu v Brně pod 

spisovou značkou C 16979: 

 

Za prvé: Zrušuje se společnost XYZ, s. r. o. se sídlem Válečných hrdinu 9/16,  674 

01 Třebíč, IČ: 442 67 762, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně pod. spis. Zn. C 16979, s likvidací a do likvidace vstupuje ke dni 1. 

ledna 2016 (slovy: prvního ledna dva tisíce šestnáct). 

Za druhé: Likvidátorem společnosti XYZ, s. r. o. se jmenuje Ing. Josef Heřman, nar. 

17. května 1980, bydlištěm Kubešova 832/12, Třebíč 674 01. 



 

 

 

O těchto skutečnost byl tento notářský zápis mnou, JUDr. Alenou Novákovou, 

notářkou se sídlem Karlovo náměstí 67, Třebíč, sepsán. 

V souladu s ustanovením § 70 a ustanovením § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích 

a jejich činnosti (notářský úřad), v platném znění, činím já, notářka, toto vyjádření o 

předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu: 

a) právní jednáním, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními 

předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti,  

b) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky 

stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,  

c) byly splněny formality stanovené pro právní jednání, o kterém je tento 

notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem 

a toto splnění formalit mi bylo doloženo.  

 

Přítomní paní Bc. Denisa Číhalová a pan Ing. Petr Číhal prohlašují, že si tento 

notářský zápis přečetli, a bez výhrad jej za správce společné věci pana Ing. Josefa 

Heřmana schvaluje.  

 

 

Bc. Denisa Číhalová v.r. 

 

Ing. Petr Číhal v. r.  

 

  
 L.S. 
 JUDr. Alena Nováková 
 Notář v Třebíči 
 -1- 
  



 

 

 

Příloha č. 4 – Smlouva o výkonu funkce likvidátora  
(Zdroj: http://media0.webgarden.name/files/Smlouva o výkonu funkce likvidátora.pdf) 

 



 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení likvidátora 
(Zdroj: http://www.pracepropravniky.cz/vzory-smluv/cestne-prohlaseni-jednatele-vzor/) 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ LIKVIDÁTORA 
SOUHLAS SE ZÁPISEM DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 

 

Já, níže podepsaný, 

Ing. Josef Heřman, r.č. 800517/1111, bytem Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč, v 

souvislosti s mým jmenováním do funkce likvidátora společnosti XYZ, s. r. o., se 

sídlem Válečných hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč, 

prohlašuji, že splňuji veškeré předpoklady pro výkon funkce likvidátora podle ust. § 

38l obchodního zákoníku, zejména: 

• že jsem nevykonával za poslední tři roky funkci statutárního orgánu, člena 

statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, jejíž úpadek byl 

osvědčen, zejména na jejíž majetek byl prohlášen konkurz nebo insolvenční 

návrh proti takové právnické osobě byl zamítnut pro nedostatek majetku; 

• že proti mně nebylo vedeno řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních 

korporacích a ani u mě není dána jiná překážka výkonu funkce; 

• že jsem dosáhl věku 18 let, že jsem plně svéprávný k právnímu jednání a 

bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona, což dokládám výpisem z 

rejstříku trestů, a že u mě nenastala skutečnost, jež je překážkou 

provozování živnosti podle živnostenského zákona. 

Souhlasím se zápisem mé osoby jako likvidátora společnosti XYZ, s. r. o. do 

obchodního rejstříku. 

 

V Třebíči dne 29. 12. 2014 

 

 

vlastnoruční podpis 

_____________________ 

Ing. Josef Heřman 

  



 

 

 

Příloha č. 6 – Návrh na zápis změn zapsaných údajů do obchodního rejstříku 
(Zdroj: https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=hS+Rh1Z7Qs5OshTOzwqQ3YFd?0)

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

Příloha č. 7 – Zahajovací likvidační rozvaha 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Označení AKTIVA 
Roky 

2015 2014 

  AKTIVA CELKEM  4.562 5.406 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 0   

B.   Dlouhodobý majetek  3.108 3.394 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  80 107 

  3 Software 80 107 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek   3.028 3.287 

B. II. 1 Pozemky 0  0 

  2 Stavby 2.650 2.853 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 378 434 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek   0 0 

C.   Oběžná aktiva   1.454 2.012 

C. I.   Zásoby    250 300 

C. I. 1 Materiál 250 300 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky   375 574 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 375 574 

C. III.   Krátkodobé pohledávky   452 632 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 452 632 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek   377 506 

C. IV. 1 Peníze 20 28 

  2 Účty v bankách 357 478 

D. I.   Časové rozlišení   0 0 



 

 

 

Označení PASIVA 
Roky 

2015 2014 

 PASIVA CELKEM    4.562 5.406 

A.   Vlastní kapitál    2.962 3.017 

A. I.   Základní kapitál  500 500 

  1 Základní kapitál 500 500 

A. II.   Kapitálové fondy    0 0 

A. III.   Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku  

50 50 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let   2.467 565 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  2.467 565 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  

-55 1.902 

B.   Cizí zdroje       1.600 2.389 

B. I.   Rezervy    0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky   0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) 1.400 1.869 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 1.400 1.869 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120) 200 520 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  200 520 

C. I.   Časové rozlišení (ř. 122 + 123) 0 0 

 

  



 

 

 

Označení 
Výkaz zisku a ztrát  

TEXT 

Roky 

2015 2014 

I. Tržby za prodej zboží  5.361 7.627 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 3.212 3.426 

+ Obchodní marže   2 149 4 201 

II. Výkony   26 42 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 26 42 

  2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 0  0 

3 Aktivace 0  0 

B.   Výkonová spotřeba 75 75 

B.   1 Spotřeba materiálu a energie 45 45 

B. 2 Služby 30 30 

+ Přidaná hodnota 2 100 4 168 

C.   Osobní náklady 1 723 1 705 

C.   1 Mzdové náklady 1 237 1 219 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0  0 

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

405 405 

C. 4 Sociální náklady 81 81 

D.   Daně a poplatky 4 4 

E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

286 203 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu  

0 0 

F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 0 0 



 

 

 

Označení 
Výkaz zisku a ztrát  

TEXT 

Roky 

2015 2014 

majetku a materiálu  

H.   Ostatní provozní náklady 120 305 

* Provozní výsledek hospodaření -33 1 951 

X. Výnosové úroky 4 5 

N.     Nákladové úroky 19 45 

O.   Ostatní finanční náklady 7 9 

P.   Převod finančních nákladů     

  *   Finanční výsledek hospodaření 

 

-22 -49 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost    0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   -55 1.902 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti   0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření  0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   -55 1.902 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   -55 1.902 

 

  



 

 

 

Příloha č. 8 – Objednávka zveřejnění textu v Obchodním věstníku 
(Zdroj: https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=hS+Rh1Z7Qs5OshTOzwqQ3YFd?0) 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Ing. Josef Heřman, likvidátor, Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, tel: 773 944 284 

 

Economia, a.s.        Obchodní věstník 
        Pernerova 673/47, 49 
        186 00   Praha 8 
        tel.: 233 071 623-4 
                                                                                               ov@economia.cz 

 

OBJEDNÁVKA 

na zveřejnění textu dle přílohy v Obchodním věstníku 

Číslo objednávky: 1/2015 
Termín zveřejnění: 29. ledna 2015 

Počet zveřejnění: 2 x 

Fakturační údaje  
IČ: 442 67 762 

DIČ: CZ 442 67 762 

Obchodní jméno:  
XYZ, s. r. o. v likvidaci 
Sídlo: Válečných hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč 

Korespondenční adresa 

Ing. Josef Heřman, likvidátor 

Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč 

 

Poznámka: V příloze inzerát a výpis z OR 

V  Třebíči, dne: 23. května 2016 

 

razítko a podpis 

mailto:ov@economia.cz


 

 

 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Ing. Josef Heřman, likvidátor, Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, tel.: 773 944 284 

 

Příloha k objednávce 

 Obchodní věstník 
        Pernerova 673/47, 49 

        180 07   Praha 8 

        tel.: 233 071 623-4 

V Třebíči, dne: 20. ledna 2015 

Věc: Text inzerátu do rubriky A - konkursy, likvidace, vyrovnání 
Na základě objednávky žádám o dvojí uveřejnění inzerátu, s prodlevou nejméně 
14 dní, níže uvedeného subjektu, který vstoupil do likvidace: 

 

Subjekt, kterého se inzerát týká: 

XYZ, s. r. o. v likvidaci,  

Válečných hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč 

Likvidátor: Ing. Josef Heřman, Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč, Tel: 773 944 284 

Text inzerátu:  

XYZ, s. r. o. v likvidaci  XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 

Třebíč, IČ 442 67 762 byla rozhodnutím nejvyššího orgánu ze dne 20. prosince 

2014 zrušena s likvidací ke dni 1. ledna 2015 a vstoupila do likvidace k tomuto 

datu. Proto vyzýváme všechny věřitele a orgány dotčené touto likvidací, aby 

přihlásili své pohledávky a případně jiná práva, v zákonné lhůtě, t.j. do tří 

měsíců od zveřejnění této výzvy. Písemnosti zasílejte na jméno a doručovací 

adresu likvidátora - Ing. Josef Heřman, Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč 

    

S pozdravem 

Ing. Josef Heřman, likvidátor 

  



 

 

 

 
Příloha č. 9 – Dopis všem věřitelům 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Ing. Josef Heřman, likvidátor, Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, tel.: 773 944 284 

 

 

 

 

V Třebíči, dne 29. ledna 2015 

 

Oznámení zrušení obchodní společnosti s likvidací 

 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč, IČ: 442 67 762 

 

XYZ, s. r. o. v likvidaci XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 

Třebíč, IČ 442 67 762 byla rozhodnutím nejvyššího orgánu ze dne 20. prosince 2014 

zrušena s likvidací ke dni 1. ledna 2015 a vstoupila do likvidace k tomuto datu. Proto 

vyzýváme všechny věřitele a orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své 

pohledávky a případně jiná práva, v zákonné lhůtě, t.j. do tří měsíců od zveřejnění této 

výzvy.  

Písemnosti prosím zasílejte na jméno a doručovací adresu likvidátora - Ing. Josef 

Heřman, Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč nebo do datové schránky subjektu v 

likvidaci. 

 

Ing. Josef Heřman, likvidátor 

Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč

 Tel.: 773 944 284  

Všichni známí věřitelé, OSSZ, 

zdravotní pojišťovny, úřad 

práce, finanční úřad, obecní 

úřad, banka 

 



 

 

 

Příloha č. 10 - Dopis celnímu úřadu 
(Zdroj: vlastí zpracování) 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Ing. Josef Heřman, likvidátor, Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, tel.: 773 944 284 

 

 

 

 

V Třebíči, dne 29. ledna 2015 

 

Věc: Žádost o souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu 

 

Subjekt zrušený s likvidací: XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 

Třebíč, IČ: 442 67 762 

 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč,  IČ : 442 67 762 byla 

rozhodnutím nejvyššího orgánu ze dne 20. prosince 2015 zrušena s likvidací ke dni  

1. ledna 2016 a vstoupila do likvidace k tomuto datu.  

Žádám tímto Celní úřad o udělení souhlasu s ukončením činnosti daňového subjektu a 

výmazu z OR. 

 

Děkuji a s pozdravem 

 
   

Ing. Josef Heřman, likvidátor 
Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč 

                                                  Tel.: 773 944 284 
  

 

Místně příslušný celní úřad 

 



 

 

 

Příloha č. 11 - Dopis místně příslušnému archivu 
(Zdroj: www.mza.cz/sites/default/files/predarchivnipece/zadost_vyber_mimo_skartacni_rizeni.doc) 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Ing. Josef Heřman, likvidátor, Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, tel.:773 944 284 

 
 

 

 

 

 

Vyřizuje: Ing. Josef Heřman, likvidátor, tel.: 773 944 284, Kubešova 832/12, 674 01 
Třebíč 

 

V Třebíči, dne 31. května 2015 

 
Žádost o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení 
 

Na základě § 11 zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů v platném znění, žádáme o provedení výběru archiválií mimo 

skartační řízení z dokumentů uvedených v příloze. 

K výběru archiválií byly navrženy dokumenty XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných 

hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč, IČ: 442 67 762, 3. ledna 2009, které nejsou nadále 

provozně potřebné pro další činnost organizace. Subjekt byl zrušen s likvidací k datu 

1. ledna 2015 a vstoupil do likvidace k tomuto datu. 

Dokumenty jsou uloženy na adrese: XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 

674 01 Třebíč. 

Dokumenty skupiny "S" budou po dobu řádné skartační lhůty uloženy na adrese 

společnosti Archiko, s. r. o. Karlovo nám. 6, 674 01 Třebíč 

Žádáme o odborné posouzení navrhovaných dokumentů a stanovení termínu, ve 

kterém bude výběr archiválií proveden. V této záležitost se obraťte na likvidátora - 

Ing. Josef Heřman 

Přílohy: 2 x seznamy dokumentů  

 

Místně příslušný archiv 

 



 

 

 

 

1/ Dokumenty skupiny A (Archiv) 

Pořad. 
číslo  

Název dokumentů Roky vzniku Skartační 
znak 

Množství 

1.  Zakládací listina s.r.o. - notářský 
zápis Společenské smlouvy  2008 A Listina 

2.  Podpisový vzor jednatelů  2008 A Listina 

3.  Výpis z obchodního rejstříku, 
vložka 16979 ze dne 4. 1. 2010 2010 A Listina 

4.  
Notářský zápis NZ 173/96, N 
184/96 o jednání valné hromady 
o splacení vkladů společníků ze 
dne 3. 1. 2010 

2010 A Listina 

5.  Společenská smlouva sepsaná 
dne 20. 10. 2008 v úplném znění  2008 A Listina 

6.  
Notářský zápis NZ 289/2012, N 
307/2012  z valné hromady ze 
dne 20. 12. 2014 k rozhodnutí o 
likvidaci a jmenování likvidátora 

2015 A Listina 

7.  Roční účetní závěrky od roku 
2009 do roku 2014 

2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014 

A Sloha 

8.  Výroční zprávy a zprávy auditora 
od roku 2009 do roku 2014 

2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014 

A Sloha 

9.  
Mimořádná účetní závěrka ke dni 
31. 12. 2014 - ke dni 
předcházejícímu vstupu do 
likvidace 

2014 A Šanon 

10.  Mimořádná účetní závěrka ke dni 
ukončení likvidace  2015 A Listina 

11.  Návrh na výmaz z Obchodního 
rejstříku 2015 A Listina 

12.  Dokumenty o majetku či 
ochranných známkách 2015 A Šanon 

Dokumenty, skupina "S" 

1. Knihy přijatých faktur 2009 - 2014 S 10  

2.  Knihy vydaných faktur 2009 - 2014 S 10  

3. Kniha objednávek 2009 - 2014 S 5  

4. Bankovní výpisy  2009 - 2014 S 5  



 

 

 

5. Mzdové listy 2009 - 2014 S 45  

6. Vydané faktury 2009 - 2014 S 10  

7. Přijaté faktury 2009 - 2014 S 10  

8. Přiznání k daním  2009 - 2014 S 10  

 

 

Dokumenty skupiny "S" budou po dobu řádné skartační lhůty uloženy na 
adrese komerční spisovny Archiko, Karlovo nám. 6, 674 01 Třebíč  
 

 

Ing. Josef Heřman, likvidátor 

 

  



 

 

 

Příloha č. 12 - Rozhodnutí nejvyššího orgánu o schválení zprávy likvidátora 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Ing. Josef Heřman, likvidátor, Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, telefon:773 944 284 

 

Rozhodnutí nejvyššího orgánu o schválení zprávy likvidátora 
a o naložení s majetkem 

 

Subjekt zrušený s likvidací: XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 

Třebíč, IČ: 442 67 762 

Likvidátor: Ing. Josef Heřman, Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč 

 
V Třebíči, dne 7. září 2015 
 
Nejvyšší orgán subjektu XYZ, s. r. o. v likvidaci XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných 
hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč, IČ: 442 67 762 byl svolán ke schválení zprávy likvidátora, 
schválení mimořádné účetní závěrky ke dni zpracování návrhu na rozdělení 
likvidačního zůstatku a za účelem rozhodnutí o naložení s majetkem subjektu v 
likvidaci, likvidačním zůstatkem, na základě návrhu likvidátora. Jednání se 
uskutečnilo dne 7. září 2015 v 16:00 hod. 
 

Přítomni podle prezenční listiny: 

• Bc. Denisa Číhalová 

• Ing. Petr Číhal 
 
A - Program jednání nejvyššího orgánu: 

1. Zahájení jednání 

2. Schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace 

3. Schválení účetní závěrky ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního 
zůstatku 

4. Schválení návrhu o naložení s majetkem - likvidačním zůstatkem. 
 
B - Rozhodnutí nejvyššího orgánu  

1. Nejvyšší orgán subjektu v likvidaci XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 
9/16, 674 01 Třebíč jednomyslně schvaluje zprávu likvidátora o průběhu 
likvidace. 



 

 

 

2. Nejvyšší orgán společnosti schvaluje účetní závěrku ke dni zpracování návrhu 
na rozdělení likvidačního zůstatku. 

3. Nejvyšší orgán subjektu jednomyslně schvaluje návrh na rozdělení 
likvidačního zůstatku ve výši 1.650.760,- Kč s tím, že částka bude rozdělena ve 
smyslu zákonných ustanovení podle obchodního podílu společníků 

 
 Z jednání je pořízena prezenční listina, která je archivována. 
 
 

Zapsal: Ing. Josef Heřman, likvidátor 
Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč 

Tel.: 773 944 284 

 

  



 

 

 

Příloha č. 13 - Čestné prohlášení likvidátora o neexistenci soudních sporů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Ing. Josef Heřman, likvidátor, Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, tel.: 773 944 284 

 

Čestné prohlášení likvidátora o neexistenci soudních sporů 

Já, níže podepsaný likvidátor Ing. Josef Heřman, bytem Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, prohlašuji, že subjekt dotčený likvidací: 

 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč, IČ: 442 67 762 

 

nevede žádný, a ani proti němu není veden žádný, soudní či jiný právní spor. 

 

Jsem si vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude 

posuzováno jako přestupek, případně trestný čin. 

 

V Třebíči dne 28. září 2015 

 

 

 

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

 
Likvidátor: Ing. Josef Heřman,  

Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč,  

Tel.: 773 944 284 

  



 

 

 

Příloha č. 14 - Žádost o souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu¨ 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Ing. Josef Heřman, likvidátor, Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, tel.: 773 944 284 

 

 

 

V Třebíči dne 9. září 2015 

 

Žádost o souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu 

Subjekt zrušený s likvidací:  

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč, DIČ:CZ 44267762 

XYZ, s. r. o. v likvidaci XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 

Třebíč,  IČ : 442 67 762 byla rozhodnutím nejvyššího orgánu ze dne 20. prosince 2014 

zrušena s likvidací ke dni 1. ledna 2015 a vstoupila do likvidace k tomuto datu.  

Veškerá činnost subjektu byla ukončena a majetek - likvidační podstata - byl 

zpeněžen. 

Likvidace byla účetně ukončena zpracováním návrhu na rozdělení likvidačního 

zůstatku nejvyšším orgánem daňového subjektu a k tomuto dni byla zpracována 

mimořádná účetní závěrka. 

Likvidační zůstatek je 1.650.760,- Kč - dle účetnictví ve výši 1.650.760,- a bude 

rozdělen v souladu s rozhodnutím nejvyššího orgánu subjektu. 

 
Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 

 

 

Ing. Josef Heřman, likvidátor 
Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč 

                                                  Tel.: 773 944 284  

 

Finanční úřad 

 



 

 

 

Příloha č. 15 - Mimořádná účetní rozvaha 
(Zdroj: vlastní zpracování)

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Příloha č. 16 - Návrh na výmaz z obchodního rejstříku 
(Zdroj: vlastní zpracování)  

 



 

 

 

 
  



 

 

 

XYZ, s. r. o. v likvidaci, Ing. Josef Heřman, likvidátor, Kubešova 832/12, 674 01 

Třebíč, tel.: 773 944 284 

 
 

 
Prohlášení likvidátora o uchování listin z likvidace. 

 
 
Subjekt: XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč, IČ:442 
67 762 
 

  

Jako likvidátor subjektu XYZ, s. r. o. v likvidaci XYZ, s. r. o. v likvidaci, Válečných 

hrdinů 9/16, 674 01 Třebíč, IČ: 442 67 762 prohlašuji, že byly zajištěny listiny k 

uchování: konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního 

zůstatku a účetní závěrky zanikající společnosti.  

Dokumenty budou po dobu deseti let řádné uloženy na adrese Ing. Josef Heřman, 

Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč. (dle ust. § 94 odst. 2 zákona č, 901201-2 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

  
 
V Třebíči, dne: 31. září 2015 
 
 
 
 

.............................................................. 
Likvidátor: Ing. Josef Heřman,  

Kubešova 832/12, 674 01 Třebíč,  
tel.: 773 944 284 
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