
1 

 

LEGAL REGULATIONS OF LIQUIDATION OF A 

BUSINESS COMPANY 

ABSTRACT 

Likvidace obchodní společnosti je zákonem upravený postup mimosoudního 

vypořádání majetkových vztahů zanikající obchodní společnosti, jestliže tato nemá 

univerzálního právního nástupce. Vstupem společnosti do likvidace se zastavuje aktivní 

obchodní činnost společnosti. Veškerá činnost společnosti směřuje k ukončení obchodů 

a ke zjištění a vypořádání jejího majetku. 

Likvidace obchodní společnosti je v právu České republiky upravena především 

v ustanoveních zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Likvidace představuje celou řadu jak právních, tak ekonomických problémů. 

Tato práce se zaměřuje výlučně na právní aspekty likvidace. 

V případě likvidace je nutné rozlišovat dva pojmy: zrušení a zánik obchodní 

společnosti. Společnost vstupuje do procesu likvidace dnem zrušení. V této souvislosti 

je nutné podat návrh na zápis likvidace do obchodního rejstříku. Společnost má 

povinnost v průběhu likvidace užívat dodatek „v likvidaci“. Likvidace je ukončena 

zpeněžením majetku a vypořádáním jejích závazků. Po skončení likvidace podává 

likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Výmazem společnost 

zaniká. 

Hlavní osobou v průběhu procesu likvidace je likvidátor. Likvidátor je povinně 

jmenován při vstupu společnosti do likvidace. Plní všechny úkoly související s likvidací 

obchodní společnosti. Po jmenování vykonává působnost statutárního orgánu 

společnosti jednat jménem společnosti v otázkách likvidace.  

 

SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV 

Obchodní společnost 

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. 

 

Likvidace obchodní společnosti 

Likvidaci obchodní společnosti je zákonem upravený postup mimosoudního 

vypořádání majetkových vztahů zanikající obchodní společnosti, jestliže nemá 
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univerzálního právního nástupce. Vstupem společnosti do likvidace se zastavuje aktivní 

obchodní činnost společnosti. Veškerá činnost společnosti po vstupu do likvidace 

směřuje k ukončení obchodů a ke zjištění a vypořádání jejího majetku.  

 

Likvidátor 

Likvidátor je hlavní postavou procesu likvidace. Likvidátor je povinně jmenován při 

vstupu společnosti do likvidace. Plní všechny úkoly související s likvidací obchodní 

společnosti. Po jmenování vykonává působnost statutárního orgánu společnosti jednat 

jménem společnosti v otázkách likvidace. Provádí zejména zpeněžení majetku obchodní 

společnosti v likvidaci a vypořádání jejích závazků.  

 

 


