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1. ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce, jak již z názvu vyplývá, věnuje pozornost tématu 

právní úpravy likvidace obchodní společnosti, a to převážně její obecné úpravě 

obsažené v obchodním zákoníku. Diplomová práce na institut likvidace nahlíží 

z pohledu právního se zaměřením na platnou právní úpravu. Ostatní aspekty procesu 

likvidace, zejména pak aspekty z oblasti ekonomických vztahů a účetnictví budou touto 

prací opomenuty.  

Snahou úvodní kapitoly je stručně vymezit pojem likvidace a její význam se 

zaměřením na obecnou úpravu obchodního zákoníku. Následující kapitola je věnována 

pramenům právní úpravy likvidace v celé jejich šíři se zaměřením na významné 

novelizace obchodního zákoníku. Zároveň v této souvislosti nelze opomenou ani 

připravovanou rekodifikaci soukromého práva. Vzhledem k pokročilému legislativnímu 

procesu přijímání „nového“ občanského zákoníku je vhodné zmínit se o nově 

navrhované právní úpravě likvidace obchodních společností se zaměřením na její 

odchylky od úpravy platné dnes. Ve stručnosti bude pojednáno též o evropské právní 

úpravě. 

Další část práce je zaměřena na osobu likvidátora, zejména pak na podmínky jeho 

způsobilosti, vznik a zánik funkce a meritu jeho činnosti. Osobě likvidátora je v práci 

věnován poměrně velký prostor, a to zejména pro jeho celkový význam v procesu 

likvidace. Úspěšnost provedení likvidace do značné míry závisí právě na správné volbě 

osoby likvidátora a jeho schopnostech. 

Stěžejní část práce se věnuje samotnému procesu likvidace obchodní společnosti s 

důrazem na zrušení obchodní společnosti a její vstup do likvidace. Samozřejmě v této 

souvislosti nelze opominout ani zpeněžení likvidační podstaty, jakožto jedné z hlavních 

fází likvidace. 

Vhledem k množství likvidací obchodních společností, ke kterým dochází 

z rozhodnutí soudu nelze v práci opominout ani stručné vymezení specifik procesu 

těchto tzv. „soudních likvidací“.  

 

1.1. CÍLE 

Hlavním cílem diplomové práce je přiblížit právní úpravu likvidace obchodní 

společnosti v její ucelené podobě s upozorněním na možné problémy, které by se 
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v průběhu likvidace mohly vyskytnout. Nelze opominout ani problémy, se kterými se 

v praxi při výkonu své funkce setkávají likvidátoři.  

S hlavním cílem diplomové práce souvisí i snaha stručně vymezit pojem likvidace 

obchodní společnosti a její význam se zaměřením na úpravu obsaženou v obchodním 

zákoníku.  

V souvislosti se snahou zákonodárců o rekodifikaci soukromého práva nelze 

eliminovat její případný dopad na právní úpravu likvidace obchodní společnosti, a proto 

se diplomová práce snaží též o přiblížení nejpodstatnějších změn v oblasti právní 

úpravy likvidace obchodní společnosti, které lze s tímto procesem očekávat. 

 

Právní úpravě likvidace je dle mého názoru nutné věnovat patřičnou pozornost už 

jen s ohledem na množství probíhajících likvidací a fakt běžný v tržních ekonomikách, 

kde přibližně 70 % založených společností do tří let ukončí svou činnost.
1
   

 

1.2. METODIKA 

Při vypracování diplomové práce je důležité si nejprve rozvrhnout materii 

jednotlivých kapitol. V návaznosti na to, je zásadním krokem výběr a studium vhodné 

literatury pojící se s daným tématem. V této souvislosti je podstatné nikoli pouze 

studium odborných publikací vztahujících se k danému tématu diplomové práce, ale též 

odborných článků publikovaných v příslušných odborných časopisech a studium 

právních předpisů, zejména pak zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů. Při práci na jednotlivých kapitolách by měla být dodržena určitá 

systematika, a to z důvodu jejich logického a systematického navazování. 

 

 

 

                                                 
1
 Pelikán, V.: Likvidace podniku. 6. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2007, s. 10. 
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2. LIKVIDACE - POJEM A VÝZNAM  

Likvidaci obchodní společnosti lze chápat jako zákonem upravený postup, který 

směřuje k mimosoudnímu vypořádání majetkových vztahů zanikající právnické osoby, 

popřípadě jiného právního subjektu, který nastupuje obligatorně s výjimkou případů, ve 

kterých zákon výslovně stanoví, že likvidace není třeba. Zákonnou definici pojmu 

likvidace v právních předpisech nenalezneme. Hlavním účelem likvidace je vyjasnění 

majetkových poměrů rušené společnosti, k čemuž má přispět zastavení aktivní obchodní 

činnosti společnosti po jejím vstupu do likvidace. Veškerá činnost společnosti po vstupu 

do likvidace by tedy měla směřovat primárně k ukončení dosavadních obchodů 

společnosti a ke zjištění a vypořádání jejího majetku.
2
 Z toho všeho ve spojení s 

ustanovením § 72 ObchZ, dle kterého likvidátor jménem společnosti činí pouze úkony 

směřující k její likvidaci, lze dovodit závěr o omezené právní subjektivitě likvidované 

společnosti.  

Obecná úprava likvidace obchodních společností je upravena v ustanovení § 70 a 

násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ObchZ“). Z dikce ustanovení § 761 odst. 2 ObchZ a § 20a odst. 4 zákona č. 40/1964 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že se tato úprava 

přiměřeně užije též na případy likvidace ostatních právních subjektů
3
.  

Dle ustanovení § 68 odst. 2 ObchZ zániku společnosti předchází její zrušení 

s likvidací nebo bez ní, pokud dochází k přechodu jmění na právního nástupce. Zákon 

provedení likvidace nevyžaduje, též v případech, zrušuje-li se společnost z důvodů 

zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, 

že majetek dlužníka je zcela nepostačující nebo pokud společnost nemá žádný majetek, 

přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým 

hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. 

Přechod jmění na právního nástupce upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Přeměnou v případě 

                                                 
2
 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokojná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 

podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 72. 
3
 „Ustanovení § 70 až 75 se použijí obdobně i na likvidaci jiných právnických osob než obchodních 

společností, jestliže nemají právního nástupce a z právních předpisů, jež je upravují, nevyplývá něco 

jiného.“ (§ 761 odst. 2 ObchZ) 

 „Ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností se přiměřeně použijí i pro 

likvidaci jiné právnické osoby, pokud z ustanovení upravujících tyto právnické osoby nevyplývá něco 

jiného.“ (§ 20a odst. 4 zákona č. 40/1964, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 
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obchodní společnosti zákon rozumí fúzi společnosti, její rozdělení, převod jmění na 

společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla. V případě fúze zákon 

rozlišuje fúzi sloučením, při které dochází k zániku obchodní společnosti a přechodu 

jejího jmění na nástupnickou společnost, jež zároveň vstupuje do právního postavení 

zanikající společnosti, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného a fúzi splynutím, při které 

dochází k zániku dvou nebo více společností a přechodu jejich jmění na splynutím 

vzniklou nástupnickou společnost, jež následně vstupuje do právního postavení 

zanikajících společností, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. V případě rozdělení se 

může jednat o rozštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná společnost zaniká a její jmění 

přechází na nově vznikající, či již existující společnost nebo se může jednat o odštěpení, 

v jehož důsledku existující společnost nezaniká, pouze část jejího jmění přechází na 

nově vznikající, či již existující společnost. Ani důsledkem změny právní formy 

právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění 

její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. 

 

Obecné důvody vedoucí ke zrušení společnosti, jsou vypočteny v ustanovení § 68 

odst. 3 ObchZ. Zrušení společnosti může mít dvojí podobu. Může se jednat o zrušení 

dobrovolné - z rozhodnutí společníků, či k tomu příslušného orgánu společnosti nebo o 

zrušení nedobrovolné, ke kterému dochází na základě rozhodnutí soudu z jeho vlastní 

iniciativy, či na návrh státního orgánu, příp. osoby, která na věci osvědčí právní zájem. 

Rozhodným pro vstup společnosti do likvidace, je v zásadě den, k němuž je 

společnost zrušena. Výjimku z tohoto pravidla může stanovit zákon, přičemž se tak děje 

např. v ustanovení § 68a odst. 3 ObchZ, dle kterého v situaci, kdy soud rozhodne o 

neplatnosti společnosti, tato vstupuje do likvidace ke dni právní moci daného 

rozhodnutí. 

Konec likvidace je na druhé straně spojen s rozdělením likvidačního zůstatku, 

přičemž až do započetí s jeho rozdělováním mají společníci, či jiný k tomu oprávněný 

orgán společnosti, možnost zrušit své dřívější rozhodnutí, na jehož základě byla 

společnost zrušena a vstoupila do likvidace. Nelze tedy likvidaci, na základě ustanovení 

§ 68 odst. 8 ObchZ, chápat jako nevratný proces, jako něco, co za všech okolností vede 

k zániku právnické osoby i když tomu tak v naprosté většině případů je.  
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Hlavní význam likvidace obchodní společnosti spočívá ve vypořádání majetkových 

vztahů v souvislosti s ukončením ekonomické aktivity rušené obchodní společnosti. 

Jedná se především o vypořádání majetkových vztahů vůči věřitelům rušené obchodní 

společnosti a dalším subjektům, vůči kterým má tato obchodní společnost nesplacené 

závazky. Z pohledu státu je podstatné vypořádání závazků vůči daňovým a celním 

orgánům, orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.  

Další význam likvidace obchodní společnosti lze spatřovat v uchování důležitých 

dokumentů vztahujících se k likvidované obchodní společnosti, ze kterých lze získat 

celou řadu důležitých informací o životě rušené obchodní společnosti, například ve 

vztahu k jejímu účetnictví, předmětu činnosti, ale též k jejím personálním záležitostem. 

Tento význam je naplňován prostřednictvím povinnosti likvidátora zajistit uložení 

zákonem stanovených dokumentů do územně příslušného státního oblastního archivu. 

Další, nikoli však poslední, význam likvidace obchodní společnosti je patrný 

zejména v souvislosti s nucenou likvidací prováděnou z rozhodnutí soudu. V posledních 

letech význam tohoto typu likvidace obchodních společností stoupá, a to díky snaze 

soudů o zpřehlednění a jistou „očistu“ obchodního rejstříku, ve kterém je zapsána celá 

řada společností, které nevyvíjejí žádnou podnikatelskou činnost, mnohdy nemají 

ustanovený statutární orgán, nemají živnostenská oprávnění opravňující je k výkonu 

jejich činnosti, či neplní další zákonem uložené povinnosti. 
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3. PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Právní úprava institutu likvidace obchodní společnosti není upravena výlučně pouze 

jedním právním předpisem. Ustanovení týkající se tohoto institutu nalezneme v celé 

řadě právních předpisů.  

Nejvýznamnějším právním předpisem upravujícím proces likvidace obchodní 

společnosti je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ObchZ“), přičemž pro proces likvidace jsou podstatná jeho ustanovení § 70 a 

násl. a ustanovení dotýkajících se úpravy jednotlivých typů obchodních společností. 

Obchodní zákoník představuje obecný právní rámec institutu likvidace. Od účinnosti 

obchodního zákoníku, tedy od 1. ledna 1992, byla přijata celá řada novelizací více, či 

méně se dotýkajících úpravy likvidace. Významnými jsou zejména novela provedená 

zákonem č. 370/2000 Sb., účinná od 1. ledna 2001 a novela přijatá v říjnu 2011 

zákonem č. 351/2011 Sb., účinným ode dne 1. ledna 2012. 

 

novela provedená zákonem č. 370/2000 Sb. a její důsledky: 

Novela měla zásadní význam na odstranění pochybností, kterým okamžikem 

dochází k zahájení likvidace. Jasně stanovila návaznost na okamžik zrušení společnosti, 

z čehož jednoznačně vyplývá, že mezi zrušením společnosti a jejím vstupem do 

likvidace neexistuje časový okamžik, po který by se společnost dosud nenacházela 

v likvidaci. Zároveň byla zakotvena, do té doby nejasná, deklaratorní, povaha zápisu 

likvidace obchodní společnosti do obchodního rejstříku.
4
 

Nově byla stanovena povinnost statutárního orgánu podat návrh na zápis vstupu 

obchodní společnosti do likvidace do obchodního rejstříku na likvidátora.  

Na jejím základě došlo k doplnění ustanovení § 71 odst. 2 ObchZ o možnost soudu 

jmenovat likvidátorem i bez jeho souhlasu některého ze společníků, statutární orgán 

společnosti, či jeho člena s tím, že tato osoba nemá možnost své jmenování odmítnout, 

či se ho vzdát. Zároveň došlo k rozšíření zmíněného ustanovení o možnost jmenovat 

likvidátorem též právnickou osobu. 

                                                 
4
 Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. vyd. Praha: Aspi Publishing. 2004. s. 

341. 
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Bylo zakotveno oprávnění likvidátora jednat jménem společnosti ve věcech zápisu 

do obchodního rejstříku a jeho povinnost zaslat věřiteli na jeho požádání soupis jmění 

likvidované společnosti. 

Ustanovení § 75 ObchZ bylo rozšířeno o možnost společníka nesouhlasícího 

s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, podat soudu návrh na jeho přezkum. 

Podstatným důsledkem zákona č. 370/2000 Sb. bylo začlenění nových ustanovení § 

75a a § 75b rozšiřujících právní úpravu zrušení obchodních společností do obchodního 

zákoníku.
5
 Tímto zákon „provedl významný průlom do našeho právního myšlení, 

jestliže umožnil prorazit jak bariéru ukončené likvidace, tak bariéru zániku právní 

osobnosti obchodní společnosti na základě jejího výmazu z obchodního rejstříku.“
6
 

Novela dále zakotvila právo valné hromady odvolat jmenovaného likvidátora 

z funkce i bez udání důvodu (této problematice bude věnováno více pozornosti 

v kapitole věnované zániku funkce likvidátora).  

 

novela provedená zákonem č. 351/2011 Sb. a její důsledky: 

Cílem novely bylo především usnadnit proces likvidace u tzv. prázdných 

společností. V důsledku novely bylo do obchodního zákoníku vloženo nové ustanovení 

§ 75aa, které v odst. 1 stanoví: „Pokud o zrušení společnosti a její likvidaci rozhodl 

soud a likvidátor byl ustanoven podle § 71 odst. 7, nepředkládá společníkům nebo 

orgánu k tomu příslušnému ke schválení návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a 

zprávu o naložení s majetkem. Musí je však bez zbytečného odkladu po jejich 

vyhotovení uložit do sbírky listin.“
7
  

 

Jak již bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, není právní úprava likvidace upravena 

výlučně jedním právním předpisem. Kromě úpravy obsažené v obchodním zákoníku 

dochází při likvidaci obchodních společností, či jiných právních subjektů, k aplikaci 

ustanovení celé řady dalších právních předpisů. Jedná se především o zákon č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak jeho ustanovení § 

20a odst. 4, které umožňuje přiměřené, subsidiární, použití ustanovení obchodního 

                                                 
5
 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2010, s. 293. 
6
 Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. vyd. Praha: Aspi Publishing. 2004. s. 

390. 
7
 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4978&d=315331 (cit 2012-01-05) 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4978&d=315331
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zákoníku o likvidaci obchodních společností i pro likvidaci jiných právnických osob, 

pokud z ustanovení, která je upravují, nevyplývá něco jiného. Likvidaci se dále věnují 

ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zákona č. 549/1991 Sb., 

o soudních poplatcích, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích 

a nadačních fondech, zákona č. 363/1998 Sb., o pojišťovnictví, zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákona č. 189/2004 

Sb., o kolektivním investování, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

zákona č. 262/2008 Sb., zákoníku práce, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev a v neposlední řadě zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Z podzákonných právních předpisů je nutné 

uvést Vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě 

hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem. 

 

Členství České republiky v Evropské unii s sebou přináší potřebu alespoň 

elementárního přehledu o úpravě likvidace na unijní úrovni. Na úrovni Evropské unie 

nenalezneme jednotnou právní úpravu likvidace obchodních společností. Jednotlivé 

směrnice Rady EU upravují především postupy řešení insolvence finančních institucí, 

zejména pak bank, pojišťoven a obchodníků s cennými papíry. Zaměřují se na ochranu 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Procesu likvidace se přímo 

dotýká komunitární Směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968, ve znění 

Směrnice Rady 2006/99/ES ze dne 20. listopadu 2006, která již dříve zakotvila 

povinnost užívat po dobu likvidace obchodní firmu společnosti s dovětkem „v 

likvidaci“. Dále lze uvést Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 

19. března 2001, o reorganizaci a likvidaci pojišťoven a Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci 

úvěrových institucí. 

 

V souvislosti s právní úpravou likvidace obchodních společností lze konstatovat, že 

tato má na našem území poměrně dlouhou tradici, což lze hodnověrně doložit 
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legislativou platnou v rámci Rakousko-Uherské monarchie, která právní úpravu 

likvidace obchodních společností obsahovala. Na svou dobu byla tato právní úprava 

považována za velice vyspělou. Po vzniku Československé republiky došlo k recepci 

Rakousko-Uherské právní úpravy likvidace obchodních společností do 

československého právního řádu. V dobách první Československé republiky byla právní 

úprava likvidace obchodních společností dále rozvíjena, což můžeme doložit studiem 

celé řady prvorepublikových judikátů
8
. Opačný trend ve vývoji právní úpravy likvidace 

obchodních společností, tedy eliminace jejího praktického využití, je patrný po Únoru 

1948, kdy dochází k potlačování svobodného hospodářství a důsledkem procesu 

zestátnění též k eliminaci soukromého podnikání. K obnově právní úpravy likvidace 

obchodních společností a její dnešní podobě dochází v důsledku politických změn na 

počátku 90. let 20. století a následnému vývoji v oblasti právní úpravy.  

 

                                                 
8
 V rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. R I 1088/24 je implicitně potvrzeno oprávnění soudu 

jmenovat v případě neshody společníků, či likvidátorů, likvidátora komoditní společnosti. Soud má při 

výběru osoby likvidátora plnou volnost.  

V  řízení vedeném pod sp. zn. R II 293/26 se prvorepublikový soud zabýval otázkou, zda společnost 

již vymazaná z obchodního rejstříku má procesní způsobilost být žalobcem ve sporu, ve kterém se 

domáhá vymožení své pohledávky na dlužníkovi. V reakci na žalobu podanou v té době již z obchodního 

rejstříku vymazanou veřejnou obchodní společností, namítal žalovaný nedostatečnou procesní způsobilost 

žalobkyně, kterou ztratila výmazem z obchodního rejstříku. Žalobkyně po výzvě soudu, aby prokázala 

svou procesní způsobilost, poukázala na ujednání učiněné likvidátory před výmazem společnosti, že 

dosud nesplacené pohledávky společnosti může vymáhat dosavadní veřejný společník společnosti buď 

samostatně svým jménem, nebo jménem likvidované společnosti. Soud se zabýval otázkou, zda veřejná 

společnost po výmazu z obchodního rejstříku zanikla a tím pozbyla procesní způsobilosti. K tomu soud 

konstatoval, že „likvidace společnosti jest kupecké, zákonem upravené zakončení společenského obchodu 

a zahrnuje v sobě veškerá jednání, jichž účelem jest zpeněžení majetku, zaplacení společenských dluhů a 

konečné rozdělení čistého zbytku mezi společníky.“ Jakmile je likvidace ukončena, čímž dochází 

k vypořádání mezi společníky a podnik zastavil svou činnost, dojde k výmazu společnosti. Tím dle 

názoru soudu zaniká veřejná společnost konečně, poněvadž nesplňuje podmínky kladené na ní 

obchodním zákoníkem. Pro případ nově se vyskytnutých pohledávek společnosti, mělo být opatření pro 

tento případ učiněno za likvidace. „Nestalo-li se tak, mohli by jako žalobci přijíti v úvahu již jen bývalí 

společníci jako nositelé práv a závazků zaniklé společnosti, po případě jejich právní nástupci.“ Nelze tedy 

podat žalobu jménem vymazané společnosti, jak se stalo v tomto případě.  
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4. LIKVIDÁTOR OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

Zásadní roli při procesu likvidace obchodní společnosti hraje osoba likvidátora. 

Především na osobě likvidátora a jeho schopnostech závisí úspěšnost likvidace. O 

významu osoby likvidátora svědčí i fakt, že většina ustanovení obchodního zákoníku 

upravujících likvidaci obchodní společnosti se věnuje právě osobě likvidátora a jeho 

postavení. 

Svým jmenováním přebírá likvidátor působnost statutárního orgánu jednat za 

společnost pod její firmou, jak navenek, tak i v jejích vnitřních poměrech. Ve stejném 

rozsahu se zároveň pozastavuje působnost statutárního orgánu, nedochází však k jeho 

zániku, ani k výmazu z obchodního rejstříku. Osobu likvidátora lze tedy chápat jako 

zvláštní orgán likvidované společnosti s postavením statutárního orgánu, který ovšem 

statuárním orgánem není.  

 

4.1. PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI 

Žádný právní předpis výslovně nestanovuje žádné podmínky pro výkon funkce 

likvidátora. Přesto je nepochybné, že likvidátor nesmí být omezen ve způsobilosti 

k právním úkonům. Obchodní zákoník se při stanovení podmínek způsobilosti 

likvidátora omezuje prakticky pouze na ustanovení § 71 odst. 1, které praví, že 

likvidátorem může být pouze fyzická osoba, nestanoví-li zákon nebo zvláštní právní 

předpis jinak. Takovým zvláštním právním předpisem je například zákon č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, jehož ustanovení § 36 odst. 2 umožňuje 

ustanovit likvidátorem banky právnickou osobu. Ovšem i samotný obchodní zákoník, 

jak vyplývá z ustanovení § 71 odst. 2 ObchZ, možnost jmenovat likvidátorem 

právnickou osobu připouští. Stane-li se tak, má právnická osoba povinnost určit 

fyzickou osobu, která bude jejím jménem funkci likvidátora vykonávat. Zároveň se tato 

osoba zapisuje do obchodního rejstříku.  

Obecný předpoklad pro možnost působit v pozici statutárního orgánu a tedy i 

likvidátora, stanovuje ustanovení § 38l ObchZ, dle kterého statutárním orgánem 

právnické osoby smí být jen osoba, která nevykonávala srovnatelnou funkci v právnické 

osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz nebo došlo k zamítnutí insolvenčního 

návrhu z důvodu nedostačujícího majetku. Tato překážka působí vůči tomu, kdo 

vykonával funkci statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu 
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v právnické osobě alespoň jeden rok před podáním insolvenčního návrhu na její 

majetek, případně před vznikem povinnosti této právnické osoby podat insolvenční 

návrh na její majetek. 

„V literatuře se objevují názory, že likvidátor společnosti o konkrétní právní formě 

musí pro výkon své funkce splňovat tytéž požadavky, jaké musí splňovat osoby 

zastávající funkce ve statutárních orgánech té které právní formy. To lze odůvodnit tím, 

že na likvidátora působnost statutárního orgánu přechází, a že tudíž i jeho způsobilost 

musí být posuzována analogicky.“
9
 S tímto je v souladu i zákonná konstrukce 

odpovědnosti likvidátora vyjádřená v ustanovení § 71 odst. 5 ObchZ, dle které 

likvidátor odpovídá za výkon své působnosti stejným způsobem jako členové 

statutárních orgánů. Jak již bylo dříve zmíněno, likvidátor je v postavení orgánu 

společnosti, a proto je nutné v jeho případě aplikovat přiměřeně ustanovení upravující 

postavení orgánů jednotlivých obchodních společností. V rámci obchodního zákoníku 

se jedná zejména o ustanovení § 76 odst. 2 v případě veřejné obchodní společnosti, § 93 

v případě komanditní společnosti a § 194 odst. 7 v případě akciové společnosti. Dle 

ustanovení § 133 odst. 1 ObchZ je statutárním orgánem společnosti s ručením 

omezeným jednatel, na kterého se obdobně vztahují ustanovení § 194 odst. 7 ObchZ. 

Na jednatele společnosti s ručením omezeným se tedy uplatní stejná pravidla jako na 

členy představenstva u akciové společnosti. „Vzhledem k tomu, že likvidátor je po dobu 

trvání likvidace orgánem společnosti sui generis, jehož jednatelská působnost je 

principielně stejného druhu, jako činnost (členů) statutárních orgánů, vztahují se 

podmínky způsobilosti stanovené v § 194 odst. 7 obch. zák. i na jeho osobu.“
10

 Na 

základě analogie lze konstatovat, že způsobilou k výkonu funkce likvidátora je osoba 

splňující: 

- všeobecné podmínky provozování živnosti, 

- u níž nenastala překážka provozování živnosti podle zákona o živnostenském 

 podnikání, 

- která vyjádřila souhlas se svým jmenováním do funkce likvidátora. 

 

                                                 
9
 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokojná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 

podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 73. 
10

 Dvořák, T.: K některým otázkám spojeným s osobou likvidátora kapitálových obchodních 

společností. Právník, 2000, č. 8, s. 755. 
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Všeobecnými podmínkami provozování živností jsou podle ustanovení § 6 odst. 1 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

dosažení věku 18 let, plná způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Nesplnění 

těchto povinností vede k nemožnosti zastávat funkci likvidátora. Stejně tak, přestane-li 

likvidátor splňovat některou z výše uvedených podmínek, má to za následek zánik jeho 

funkce. 

Stanovení hranice dosažení 18 let, jakožto podmínky provozování živnosti a 

analogicky možnosti působit v orgánech obchodních společností se z mého pohledu jeví 

jako nedostatečná, zejména vzhledem k nedostatečné vyzrálosti lidské osobnosti a 

faktu, že každá lidská bytost dospívá individuálně. Podmínku bezúhonnosti upravuje 

zákon o živnostenském podnikání v ustanovení § 6 odst. 2. V této souvislosti platí, že se 

nevyžaduje bezúhonnost absolutní, nýbrž postačí pouze relativní bezúhonnost ve vztahu 

k předmětu činnosti.  

K předpokladům jmenování likvidátora se vyjádřil Nejvyšší soud České republiky
11

, 

který se zabýval otázkou, zda osoba vůči které je vedeno trestní stíhání a jež je zároveň 

věřitelem likvidované společnosti, může být zároveň soudem ustanovena jejím 

likvidátorem.  

 

Funkci likvidátora může vykonávat pouze osoba, která není stižena některou 

z překážek provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Překážky 

provozování živnosti jsou upraveny v ustanovení § 8 tohoto zákona. Mezi překážky 

patří: 

- prohlášení konkursu na majetek osoby, který dosud neskončil, 

- zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačí k 

 úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

                                                 
11

 Nejvyšší soud České republiky se v Usnesení ze dne 31.5.2006, sp. zn. 29 Odo 641/2006 zabýval 

případem, kdy společnost nesplnila svou povinnost a neobsadila uvolněný post likvidátora. Za této situace 

jmenoval soud likvidátorem podle ustanovení § 72 odst. 1 ObchZ společníka společnosti v likvidaci. 

Tento se svým jmenováním nesouhlasil, a to z důvodu probíhajícího trestního řízení proti své osobě a též 

skutečnosti, že je věřitelem likvidované společnosti. Namítal, že by výkon funkce likvidátora mohl být 

z jeho strany chápán jako střet zájmů. Soud se zabýval otázkou, zda trestní stíhání likvidátora pro trestné 

činy proti hospodářské kázni ve vztahu k likvidované společnosti a zároveň situace, kdy je zároveň 

věřitelem společnosti jsou důvody, pro které by neměl být do funkce likvidátora jmenován. K oběma 

Nejvyšší soud konstatoval, že obchodní zákoník, ani jiný právní předpis takový stav za překážku výkonu 

funkce nepovažuje a tudíž nic nebrání jmenování této osoby likvidátorem. Soud zároveň konstatoval, že 

je nutné posoudil každý případ individuelně s ohledem na konkrétní okolnosti případu. 
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- zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro 

 uspokojení věřitelů, 

- uložení trestu, či sankce zákazu činnosti v trestním, či přestupkovém řízení. 

 

Speciální podmínkou výkonu funkce v případě kapitálových obchodních společností 

je dle ustanovení § 200 odst. 4 ObchZ neslučitelnost souběhu výkonu funkce člena 

dozorčí rady a likvidátora. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, 

prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat 

jménem společnosti. 

Likvidátor musí všechny tyto podmínky splňovat v okamžiku svého jmenování. 

Pokud by okolnosti zamezující výkonu funkce likvidátora nastaly v průběhu výkonu 

funkce, má příslušný orgán, jakmile se o okolnostech dozví, povinnost osobu 

likvidátora odvolat, či ve funkci potvrdit. Jestliže k potvrzení nedojde do tří měsíců ode 

dne, kdy nastala skutečnost bránící výkonu funkce likvidátora, výkon funkce zaniká 

posledním dnem této lhůty.  

 

Zvláštní požadavky na osobu vykonávající funkci likvidátora: 

- dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Odchylkou 

od obecné úpravy je dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o bankách možnost, aby se 

likvidátorem banky stala kromě fyzické, též právnická osoba. Zároveň ale dodává, že 

likvidátorem nesmí být osoba, která má nebo měla zvláštní vztah k bance nebo je nebo 

v posledních 5 letech byla auditorem banky nebo se jakýmkoli způsobem na auditu v 

bance podílela. Výčet osob, které mají k bance zvláštní vztah, přináší ustanovení § 19 

bankovního zákona. Jedná se zejména o členy statutárního orgánu, či vedoucí 

zaměstnance banky, členy dozorčí rady, osoby ovládající banku a osoby blízké těmto 

osobám, členové bankovní rady České národní banky, atd. 

- dle zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě zrušení pojišťovny, či zajišťovny s likvidací jmenuje likvidátora Česká 

národní banka ze seznamu likvidátorů, který sama vede. Do tohoto seznamu Česká 

národní banka zapíše pouze fyzickou osobu plně způsobilou k právním úkonům, která 

splňuje podmínky důvěryhodnosti. Tyto podmínky jsou stanoveny přímo pro účely 

zákona o pojišťovnictví a splňuje je osoba, která nebyla v posledních 10 letech 
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pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo 

pro jiný úmyslný trestný čin a zároveň splňuje podmínky pro výkon funkce statutárního 

orgánu. V případě pojišťovny, či zajišťovny, podobně jako v případě banky, může 

funkci likvidátora vykonávat též právnická osoba. V ustanovení § 37 odst. 2 je dále 

stanovena podmínka, že likvidátorem nesmí být osoba, která byla nebo je auditorem 

pojišťovny nebo zajišťovny nebo se jakýmkoliv způsobem na auditu podílela, případně 

osoba, která je nebo byla v této pojišťovně nebo zajišťovně odpovědným pojistným 

matematikem nebo má anebo měla k pojišťovně nebo zajišťovně vztah, který by mohl 

být překážkou řádného výkonu funkce likvidátora. 

- dle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 

předpisů. Podle ustanovení § 134 zákona o kolektivním investování se likvidátorem 

investiční společnosti nebo investičního fondu může stát pouze osoba zapsaná do 

seznamu likvidátorů vedeného Českou národní bankou podle zákona upravujícího 

podnikání na kapitálovém trhu. Dále se likvidátorem může stát pouze osoba, jejíž zájmy 

nejsou v rozporu se zájmy investorů dané investiční společnosti, či investičního fondu a 

která není personálně nebo majetkově propojena s touto investiční společností. 

Likvidátorem investiční společnosti, či investičního fondu zároveň nesmí být osoba, 

která se v posledních 3 letech podílela na auditu společnosti, či fondu. 

 

4.2. USTANOVENÍ DO FUNKCE A ODMĚNA ZA JEJÍ VÝKON 

4.2.1. USTANOVENÍ DO FUNKCE 

Ustanovení likvidátora obchodní společnosti do funkce může být uskutečněno 2 

základními způsoby – jmenováním a volbou. Podle pravidla vyjádřeného ustanovením § 

71 odst. 1 ObchZ jmenuje likvidátora statutární orgán obchodní společnosti vstupující 

do likvidace. Je tomu tak, pokud zákon, společenská smlouva, či stanovy neupraví 

postup jmenování likvidátora odchylně.  

V případě kapitálových obchodních společností je funkce likvidátora zpravidla 

obsazována na základě volby valnou hromadou. U společnosti s ručením omezeným je 

toto pravidlo vyjádřeno v ustanovení § 125 odst. 1 písm. i) ObchZ, dle kterého do 

působnosti valné hromady patří jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a 

rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští. 

Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, není-
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li ze strany zákona, či společenské smlouvy vyžadován vyšší počet hlasů. U akciové 

společnosti podle ustanovení § 187 odst. 1 písm. i) a § 219 odst. 1 ObchZ jmenuje 

likvidátora, pokud zákon nestanoví jinak, valná hromada, do jejíž působnosti tato otázka 

náleží. Valná hromada akciové společnosti rozhoduje většinou hlasů přítomných 

akcionářů, pokud stanovy nestanoví vyšší počet hlasů potřebných k přijetí daného 

usnesení. 

K jmenování likvidátora dochází v praxi současně s rozhodnutím o zrušení obchodní 

společnosti a jejím vstupu do likvidace. V této souvislosti obchodní zákoník stanovil 

pravidlo, aby v případě, že nedojde k jmenování likvidátora bez zbytečného odkladu, 

jmenoval likvidátora soud.  

 

V případě likvidace obchodní společnosti na základě rozhodnutí soudu podle 

ustanovení § 71 odst. 2 ObchZ jmenuje likvidátora soud, který rozhodl o zrušení 

společnosti. Zákon dává v tomto případě soudu možnost jmenovat likvidátorem 

společníka, statutární orgán společnosti, případně člena statutárního orgánu, a to i bez 

jejich souhlasu. Společník, statutární orgán společnosti, či jeho člen, který byl jmenován 

likvidátorem, se své funkce nemůže vzdát. Zákon pouze připouští možnost požádat soud 

o odvolání z funkce likvidátora, a to nelze-li po této osobě zastávání funkce likvidátora 

spravedlivě požadovat. V praxi se může jednat o výčet nejrůznějších skutečností. 

„Zásadně však musí jít o skutečnosti, které budou objektivně odůvodňovat případnou 

nespravedlnost, která by určitou osobu stíhala pro výkon funkce likvidátora. Rozhodně 

takovým důvodem nebude fakt, že společník o hospodaření společnosti nic neví, že se o 

její podnikání nijak nezajímal, že fakticky šlo o společnost, v níž podnikaly jiné osoby, 

kterým to pouze umožnil apod.“
12

 

Soud jmenuje likvidátora vždy, pokud o likvidaci dané společnosti rozhodl. Může se 

jednat o případy nemožnosti výkonu funkce, úmrtí likvidátora, jeho odvolání, či vzdání 

se funkce. Bez ohledu na způsob určení likvidátora může soud podle ustanovení § 71 

odst. 4 ObchZ na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, likvidátora, který porušuje 

své povinnosti, odvolat a nehradit ho jinou osobou. Osobou, která by se mohla domáhat 

odvolání likvidátora soudem, by mohl být například menšinový společník, který nemá 

možnost prosadit odvolání likvidátora porušujícího své povinnosti na půdě společnosti, 

                                                 
12

 Hampel, P.: Pohled rejstříkových soudů na likvidaci obchodních společností. Právní rádce, 2003, č. 

8, s. 30. 
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například z důvodu neochoty většinového společníka obchodní společnosti likvidátora 

odvolat. 

Pokud se nepodaří jmenovat likvidátora podle výše uvedených zásad, poskytuje 

ustanovení § 71 odst. 7 ObchZ soudu možnost jmenovat likvidátora z osob zapsaných 

v seznamu insolvenčních správců nebo fyzickou osobu, která splňuje obecné a 

kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců, pokud tato osoba 

se svým ustanovením souhlasí. Jedná se v souvislosti se jmenováním likvidátora 

prakticky o jedinou povinnost, kterou zákon soudu stanoví. Rozhodným okamžikem, od 

kterého se osoba jmenovaná soudem stává likvidátorem, je den doručení usnesení o 

jmenování. Dle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, je toto usnesení vykonatelné doručením. 

 

Kromě jmenování likvidátora statutárním orgánem, či ze strany soudu, stanoví 

právní řád České republiky možnost, aby byl likvidátor jmenován správním orgánem. 

Jde o případ jmenování likvidátora Českou národní bankou, která jmenuje likvidátora 

v případě likvidace investiční společnosti, či investičního fondu. V případě zrušení 

pojišťovny, či zajišťovny s likvidací jmenuje likvidátora dle zákona č. 363/1999 Sb. o 

pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, Česká národní banka ze seznamu 

likvidátorů, který sama vede. 

 

4.2.2. ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE 

Pro určení výše odměny likvidátora jmenovaného orgánem obchodní společnosti 

vstupující do likvidace je základem ustanovení § 71 odst. 6 ObchZ, které zakotvuje 

pravidlo, že odměnu likvidátora určuje ten orgán společnosti, který likvidátora 

jmenoval. V takovém případě je odměna určena na smluvním základě. Výši odměny 

zákon nikterak neomezuje a záleží pouze na dohodě mezi zástupci společnosti a 

likvidátorem v jaké výši a jakými pravidly se výše odměny likvidátora stanoví.  

V případě kapitálových obchodních společností je problematika odměňování 

likvidátora svěřena do působnosti valné hromady.   

Obchodní zákoník v ustanovení § 66 odst. 3 počítá s možností nevyplacení odměny 

náležející likvidátorovi, a to v případě, kdy výkon funkce likvidátora přispěl 

k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo při zaviněném porušení 



22 

 

právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce likvidátora. V těchto případech tedy 

společnost není povinna likvidátorovi odměnu poskytnout. 

Je-li likvidátor jmenován soudem, určuje jeho odměnu tento soud. Základem pro 

určení této odměny je Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 479/2000 

Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti 

jmenovaného soudem (dále „Vyhláška“), účinná od 1. ledna 2001. S přijetím Vyhlášky, 

která by stanovila pravidla pro určení výše odměny likvidátora, příp. člena orgánu 

společnosti jmenovaného soudem a případů, ve kterých náhradu hotových výdajů a 

odměnu likvidátora hradí stát, počítá obchodní zákoník v ustanovení § 71 odst. 9. 

Základem pro určení výše odměny likvidátora jmenovaného soudem je dle ustanovení § 

2 odst. 1 Vyhlášky majetkový zůstatek, který zbude po provedení všech úkonů 

nezbytých k provedení likvidace před vypořádáním odměny likvidátora. Konkrétní výše 

odměny je stanovena procentní částkou z tohoto majetkového zůstatku.  

Likvidátor má dále v souladu s Vyhláškou nárok na náhradu účelně vynaložených 

hotových výdajů, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, 

znalecké posudky, odborná vyjádření atd. Likvidátorovi dále náleží náhrada za čas 

promeškaný v souvislosti s prováděním úkonů směřujících k likvidaci při úkonech 

prováděných v místě, které není sídlem likvidátora. V případě, že likvidační majetek 

nepostačuje k úhradě odměny a hotových výdajů likvidátora, jsou tyto hrazeny státem a 

vypláceny soudem, který likvidátora do funkce jmenoval. 

Je-li likvidátor jmenován soudem způsobem stanoveným v ustanovení § 71 odst. 2 

věta druhá ObchZ, odměna za výkon funkce mu nepřísluší. Jedná se o případy, kdy je 

likvidátorem jmenován i bez souhlasu některý ze společníků likvidované společnosti, 

její statutární orgán popř. jeho člen. I v této situaci má však likvidátor nárok na náhradu 

účelně vynaložených hotových výdajů.  

Ve všech případech, kdy likvidátorovi náleží odměna za výkon funkce, je možné 

přiznat právo na vyplacení zálohy odměny. Je však nutné zdůraznit, že na přiznání 

tohoto práva není právní nárok. 
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4.3. PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST LIKVIDÁTORA 

4.3.1. PŮSOBNOST LIKVIDÁTORA 

V obecné rovině je působnost likvidátora vymezena obchodním zákoníkem, a to 

jednak formou generální klauzule a dále pak prostřednictvím dílčích, kazuisticky 

stanovených povinností. Úpravu působnosti likvidátora, jeho práv a povinností, 

nalezneme kromě obchodního zákoníku v celé řadě speciálních zákonů.
13

 

Obchodní zákoník vymezuje působnost likvidátora obecně v ustanovení § 70 odst. 

3, dle kterého na likvidátora jmenováním přechází v rámci § 72 působnost statutárního 

orgánu jednat jménem společnosti. Na základě tohoto ustanovení je likvidátor oprávněn 

činit jménem společnosti pouze ty úkony, které směřují primárně k likvidaci 

společnosti. Lze tedy konstatovat, že se v případě působnosti likvidátora jedná pouze o 

působnost částečnou, omezenou pouze na úkony směřující k likvidaci obchodní 

společnosti. Při výkonu této působnosti je likvidátor oprávněn plnit závazky 

společnosti, uplatňovat její pohledávky a přijímat plnění, zastupovat společnost před 

soudy a jinými orgány, uzavírat smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a 

v neposlední řadě vykonávat práva společnosti. Po provedení výkladu tohoto ustanovení 

jsem dospěl k závěru, že se jedná o demonstrativní výčet práv a povinností, a to 

zejména s ohledem na specifičnost nejrůznějších situací provázejících jednotlivé fáze 

likvidace a nemožnost obchodního zákoníku předem na všechny tyto situace dostatečně 

reagovat a patřičným způsobem je upravit. V souvislosti s plněním závazků společnosti 

pokládám za nutné zdůraznit, že vstup společnosti do likvidace nemá vliv na splatnost 

pohledávek věřitelů.  

Likvidátor je oprávněn uzavírat jménem společnosti nové smlouvy, ovšem pouze 

v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, či je-li to potřebné k zachování 

hodnoty majetku společnosti, k jeho využití a nejedná-li se zároveň o pokračování 

v provozu podniku. Možnost likvidátora uzavírat nové smlouvy je tedy v tomto případě 

značně limitována.  

Likvidátor je oprávněn jednat jménem obchodní společnosti ve věcech zápisu do 

obchodního rejstříku. S touto otázkou souvisí povinnost podat návrh na zápis vstupu 

společnosti do likvidace do obchodního rejstříku, potažmo povinnost podat návrh na 

                                                 
13

 Dvořák, T.: K některým otázkám spojeným s osobou likvidátora kapitálových obchodních 

společností. Právník, 2000, č. 8, s. 767. 
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výmaz společnosti z obchodního rejstříku po skončení likvidace. Otázce zápisů do 

obchodního rejstříku je věnováno více prostoru v následujících kapitolách. 

 

Při vymezení jednatelského oprávnění je účelné zdůraznit právní následky pro 

případ jeho překročení. Na překročení jednatelského oprávnění ze strany likvidátora se 

vztahuje ustanovení § 13 odst. 4 ObchZ.
14

 Překročení jednatelského oprávnění v případě 

likvidátora je nutné chápat jako překročení omezeného rozsahu právní subjektivity 

společnosti v likvidaci. Pokud by ze strany likvidátora došlo k překročení právní 

subjektivity společnosti, bylo by třeba tento jím učiněný právní úkon považovat za 

nicotný. Zároveň pokud by tímto jednáním došlo ke vzniku škody, připadala by v úvahu 

povinnost likvidátora k její náhradě.
15

 Otázkou překroční jednatelského oprávnění ze 

strany likvidátora se též zabývala judikatura
16

 českých soudů.  

Další významnou povinnost stanoví obchodní zákoník v ustanovení § 73, podle 

kterého je likvidátor povinen oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým 

věřitelům. V případě známých věřitelů se bude jednat primárně o věřitele, jejichž 

pohledávky společnost eviduje ve svém účetnictví. Zároveň je povinen bez zbytečného 

odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou 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. Tato povinnost je dle 

ustanovení § 769 ObchZ splněna publikací rozhodnutí o zrušení společnosti 

v Obchodním věstníku. Potvrzení o zveřejnění těchto informací v Obchodním věstníku 

                                                 
14

 „Právnická osoba je vázána vůči třetím osobám jednáním uskutečněným svým statutárním 

orgánem nebo likvidátorem, i když překročil rozsah jejího předmětu podnikání, ledaže jde o jednání, které 

překračuje působnost, kterou tomuto orgánu svěřuje nebo dovoluje svěřit zákon.“ (ustanovení § 13 odst. 4 

ObchZ) 
15

 Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. vyd. Praha: Aspi Publishing. 2004. s. 

360. 
16

 Jedním z případů je usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16.12.2009, sp. zn. 29 Cdo 

5130/2007, ve kterém se soud zabýval případem, kdy likvidátor na základě ústní dohody umožnil 

bezplatné uložení věcí do domu ve vlastnictví likvidované společnosti s tím, že tento objekt bude díky 

návštěvám uložitele pod dohledem a bude chráněn před případnými vandaly. Ve sporu se zástupci 

společnosti domáhali jednak zaplacení částky po majiteli uložených věcí jako kompenzace za užívání 

prostoru a dále pak konstatování, že likvidátor svým jednáním překročil rozsah svého oprávnění. Dle 

Nejvyššího soudu je třeba se zabývat především tím, zda likvidátor svým jednáním překročil působnost, 

kterou mu svěřil zákon. Nejvyšší soud dospěl k názoru, že tomu tak není. Mezi povinnosti likvidátora dle 

soudu patří i to, aby majetek, který je předmětem likvidace, chránil před zničením či poškozením. Právní 

úkon, kterým poskytne jinak nevyužívané prostory bezplatně k užívání osobě, jejíž přítomnost může 

přispět k bezpečnosti objektu, proto není právním úkonem, kterým by likvidátor překračoval rozsah svého 

jednatelského oprávnění, když jde o úkon přispívající k ochraně majetku.  
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zároveň tvoří na konci procesu likvidace nedílnou součást návrhu na výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku. 

Ke dni vstupu obchodní společnosti do likvidace je nutné sestavit účetní závěrku. 

Primárně je tato povinnost uložena statutárnímu orgánu společnosti. V případě jeho 

nečinnosti však povinnost přechází na likvidátora. Povinnosti úzce navazují na úpravu 

zákona č. 563/1991 S., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Likvidátor je povinen 

ke dni vstupu společnosti do likvidace sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a 

soupis jmění. Soupis jmění je likvidátor povinen poskytnout každému společníku a 

věřiteli společnosti, bude-li o to z jejich strany požádán. 

Zejména z důvodu zvýšení právní jistoty zaměstnanců likvidované společnosti došlo 

novelou obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 370/2000 Sb., k doplnění 

ustanovení § 74 o odst. 3, který likvidátorovi ukládá povinnost přednostně v průběhu 

likvidace uspokojit mzdové nároky zaměstnanců, s výjimkou situace, kdy je povinen 

podat insolvenční návrh z důvodu předlužení společnosti tak, jak mu tuto povinnost 

ukládá ustanovení § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Jádrem procesu likvidace a zároveň jednou z povinností likvidátora je co možná 

nejrychlejší a nejefektivnější zpeněžení majetku společnosti a následné uspokojení 

nákladů likvidace, mzdových nároků zaměstnanců, pohledávek ostatních věřitelů 

společnosti a závazků vůči státu v oblasti daní a poplatků.  

Likvidátor je povinen sestavit zprávu o průběhu likvidace, jejíž součástí bude návrh 

na rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky společnosti a sestavit účetní 

závěrku. Zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku 

předloží likvidátor společníkům nebo příslušnému orgánu společnosti ke schválení. 

Jejich neschválení není překážkou pro následný výmaz společnosti z obchodního 

rejstříku. 

Povinností je též zajistit archivaci příslušných dokumentů a samozřejmostí je 

zachování mlčenlivosti v obdobném rozsahu, ve kterém tuto povinnost mají členové 

statutárního orgánu společnosti. Povinnost mlčenlivosti je v případě společnosti 

s ručením omezeným upravena ustanovením § 135 odst. 2, u akciové společnosti § 194 

odst. 5 ObchZ. 
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Do 30 dnů po skončení likvidace je likvidátor povinen podat příslušnému krajskému 

soudu návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, jak předpokládá ustanovení § 

75a odst. 2 ObchZ. K návrhu je mimo jiné nutné předložit potvrzení územně 

příslušného státního oblastního archivu o zabezpečení archivu a dokumentů zanikající 

obchodní společnosti. 

 

4.3.2. ODPOVĚDNOST LIKVIDÁTORA 

Odpovědnost likvidátora není obchodním zákoníkem, ani zvláštními zákony 

podrobněji upravena. Obchodní zákoník v ustanovení § 71 odst. 5 k úpravě 

odpovědnosti likvidátora uvádí, že likvidátor jakožto orgán společnosti za výkon své 

působnosti odpovídá stejným způsobem jako členové statutárních orgánů.  

Na osobu likvidátora je tedy nutné uplatnit úpravu odpovědnosti členů statutárních 

orgánů kapitálových obchodních společností. Jak v případě odpovědnosti jednatele u 

společnosti s ručením omezeným upravené v ustanovení § 135 odst. 2 ObchZ, tak 

v případě odpovědnosti členů představenstva u akciové společnosti, která je upravena 

v ustanovení § 194 odst. 4-6 ObchZ, se shodně jedná o odpovědnost objektivní, jejíž 

omezení, či vyloučení není možné. Jakýkoli pokus mající za cíl odpovědnost likvidátora 

za škodu, či obecně člena statutárního orgánu omezit, příp. plně vyloučit, by bylo nutné 

považovat za absolutně neplatný.  

Likvidátor má zásadně povinnost řídit se při výkonu své funkce zásadami a pokyny 

schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami 

společnosti. V opačném případě by byl odpovědný za případně vzniklou škodu.  

Dle ustanovení § 194 odst. 5 ObchZ je likvidátor analogicky povinen vykonávat 

svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných 

informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti 

způsobit škodu. Právní termín „s péčí řádného hospodáře“ byl do obchodního zákoníku 

začleněn novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb.  

Způsobí-li likvidátor porušením právních povinností při výkonu své působnosti 

společnosti škodu, je povinen tuto škodu nahradit. Zároveň je-li jmenováno více 

likvidátorů, odpovídají za způsobenou škodu společně a nerozdílně. Pro případ, že 

likvidátor odpovědný k náhradě způsobené škody tuto škodu neuhradí a věřitelé nemají 

možnost dosáhnout uspokojení svých pohledávek z majetku společnosti pro její platební 
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neschopnost, zakotvil obchodní zákoník v ustanovení § 194 odst. 6 pojistku v podobě 

solidárního ručení všech likvidátorů. Rozsah ručení je zákonem omezen rozsahem 

povinnosti k náhradě škody. Ručení zaniká v okamžiku uhrazení způsobené škody. Pro 

úpravu ručení je nutné přiměřeně aplikovat ustanovení § 303 a násl. ObchZ. 

V souvislosti s náhradou škody poté ustanovení § 373 a násl. ObchZ. 

Ke vzniku povinnosti nahradit škodu podřízené úpravě obchodního zákoníku 

dochází v případě vzniku škody, jestliže došlo k porušení povinnosti, jež byla 

předmětem závazkového vztahu, či byla stanovena obchodním zákoníkem. Mezi škodou 

a porušením povinnosti musí být příčinná souvislost. Odpovědnost za škodu dle 

obchodního zákoníku má povahu odpovědnosti objektivní s možností uplatnění 

liberačních důvodů.
17

 Důvody vylučující odpovědnost upravuje ustanovení § 374 

ObchZ.
18

 

 

Kromě soukromoprávní odpovědnosti nelze v souvislosti s výkonem funkce 

likvidátora opomenout ani odpovědnost veřejnoprávní, zejména pak odpovědnost 

trestněprávní. Můžeme se setkat s celou řadou trestných činů, jichž se likvidátor při 

výkonu své funkce může dopustit. Rozhodným právním předpisem je zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Mezi nejčastější trestné činy v této 

souvislosti můžeme zařadit trestný čin zpronevěry podle § 206 trestního zákoníku, 

trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, trestný čin porušení povinnosti při 

správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku, trestný čin poškození věřitele 

podle § 222 trestního zákoníku, trestný čin zvýhodnění věřitele podle § 223 trestního 

zákoníku, trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 trestního 

zákoníku, trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 

trestního zákoníku. Zároveň je možné likvidátora postihnout pro celou řadu trestných 

činů, pro které je možné postihnout členy statutárních orgánů. Jedná se například o 

trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního 

zákoníku, či trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 

trestního zákoníku. 

                                                 
17

 Litvan, M.: K některým aspektům odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností 

a smlouvy o výkonu funkce. Právní rádce, 2010, č. 7, s. 25. 
18

 Především se jedná o překážku, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění 

její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její 

následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 
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4.4. ZÁNIK FUNKCE 

Obchodní zákoník v ustanovení § 71 odst. 3 připouští ukončení funkce likvidátora 

z důvodu úmrtí, odvolání, či vzdání se funkce. Jedná se prakticky o jediná ustanovení 

zákona, která přímo upravují zánik funkce likvidátora. Za použití ustanovení 

věnovaných ukončení funkce člena statutárního orgánu kapitálové společnosti, lze 

analogicky dovodit
19

, že výkon funkce likvidátora končí: 

- ukončením likvidace, přičemž společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního 

 rejstříku, 

- smrtí likvidátora, v případě fyzické osoby, 

- zánikem likvidátora, v případě právnické osoby, 

- vzdáním se funkce, 

- odvoláním z funkce, 

- nemůže-li likvidátor svou funkci vykonávat. 

 

Funkce likvidátora nezaniká zároveň s ukončením likvidace, nýbrž až ke dni 

výmazu likvidované společnosti z obchodního rejstříku. Dovozuji tak s ohledem na 

ustanovení § 75a ObchZ, které likvidátorovi stanoví povinnosti i po ukončení procesu 

likvidace.  

K zániku funkce likvidátora dochází v případě úmrtí likvidátora. Z povahy věci je 

třeba výkon funkce likvidátora chápat jako závazek osobní povahy, který smrtí fyzické 

osoby zaniká a není tedy možný jeho přechod na jinou osobu. Analogicky tak dovozuji 

z ustanovení § 579 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které 

pojednává o zániku závazků a dle kterého smrtí dlužníka (v našem případě likvidátora) 

povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění (provedení likvidace), které 

mělo být provedeno osobně dlužníkem.  

Odlišná situace nastává v případě zániku likvidátora – právnické osoby. Zde je 

nutné rozlišovat zánik právnické osoby bez právního nástupce a s právním nástupcem. 

Zanikne-li likvidátor – právnická osoba bez právního nástupce, dochází bez dalšího 

k ukončení funkce likvidátora. Zanikne-li likvidátor – právnická osoba s právním 

                                                 
19

 Dvořák, T.: K některým otázkám spojeným s osobou likvidátora kapitálových obchodních 

společností. Právník, 2000, č. 8, s. 764. 
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nástupcem, přechází na právního nástupce za uplatnění pravidla univerzální sukcese 

kromě všech práv a povinností předchůdce, též povinnost výkonu funkce likvidátora.  

Ustanovení § 66 odst. 1 ObchZ připouští možnost, aby osoba, která je statutárním 

orgánem nebo jeho členem, příp. členem jiného orgánu společnosti, ze své funkce 

odstoupila. Vzhledem k tomu, že likvidátor je orgánem společnosti, uplatní se tato 

úprava analogicky i na něj. Pokud se likvidátor rozhodne ze své funkce odstoupit, je 

povinen tento svůj krok oznámit orgánu, který ho do funkce jmenoval. Ve většině 

případů se bude jednat o oznámení odstoupení z funkce likvidátora valné hromadě, 

společníkům obchodní společnosti, či soudu. Výkon funkce podle dikce zákona končí v 

zásadě dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který likvidátora do 

funkce zvolil nebo jmenoval. Dokud ovšem není oznámení projednáno příslušným 

orgánem, je likvidátor povinen pokračovat ve výkonu funkce. Orgán je povinen 

projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o něm dozvěděl. Případně 

pokud likvidátor oznámí své odstoupení v průběhu zasedání příslušného orgánu, končí 

výkon jeho funkce uplynutím lhůty dvou měsíců od tohoto oznámení, není-li na jeho 

vlastní žádost schválen jiný okamžik zániku funkce. Byl-li likvidátor do funkce 

jmenován soudem, končí výkon jeho funkce dnem následujícím po dni doručení 

oznámení o odstoupení soudu. 

Při likvidaci obchodní společnosti na základě rozhodnutí soudu však zákon možnost 

vzdát se funkce v případě, že byl likvidátorem jmenován společník, statutární orgán 

obchodní společnosti nebo jeho člen, zapovídá. Takto jmenovaný likvidátor může pouze 

požádat soud, aby ho z funkce odvolal, nelze-li po něm její výkon spravedlivě 

požadovat. 

Další způsob ukončení činnosti likvidátora představuje odvolání. Obecná úprava 

odvolání likvidátora není obchodním zákoníkem upravena. Do jisté míry lze hovořit o 

mezeře v právu, kterou je možné řešit za použití ustanovení § 1 odst. 2 věta druhá 

ObchZ, a to nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení obchodního zákoníku, řeší se 

podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se 

podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých obchodní zákoník 

spočívá. Vzhledem k situaci, kdy odvolání likvidátora z funkce není upraveno ani 

materií občanského zákoníku, nezbývá než vycházet ze zásad, na kterých je postaven 
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obchodní zákoník. Tedy zejména ze zásady, že orgán, který osobu do funkce jmenoval, 

má právo ji též odvolat. 

Speciální úpravu odvolání likvidátora nalezneme pro společnost s ručením 

omezeným v ustanovení § 125 odst. 1 písm. i), které stanoví pravomoc valné hromady 

společnosti s ručením omezeným jmenovat a zároveň odvolávat likvidátora společnosti. 

V případě akciové společnosti je tato působnost valné hromadě svěřena ustanovením § 

187 odst. 1 písm. i). Též ustanovení § 219 odst. 1 ObchZ výslovně stanoví, že 

likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada akciové společnosti, pokud zákon 

nestanoví jinak.  

Problematickým se jeví fakt, zda je v případě odvolání likvidátora nezbytné uvést 

důvod, který k odvolání vedl. Studiem judikatury jsem dospěl k závěru, že uvedení 

důvodu, který byl podkladem pro rozhodnutí o odvolání likvidátora z funkce, není pro 

platnost rozhodnutí nezbytné.
20

 

Zároveň dle ustanovení § 219 odst. 2 ObchZ, nevyplývá-li ze stanov něco jiného, 

mohou akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 ObchZ požádat s uvedením důvodu soud, aby 

odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou osobou. 

Akcionáři s tímto oprávněním jsou akcionáři společnosti, jejichž základní kapitál je 

vyšší než 100 mil. korun, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 

alespoň 3 % základního kapitálu, a dále akcionáři společnosti, která má základní kapitál 

100 mil. korun a nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 

alespoň 5 % základního kapitálu.  

Soud může likvidátora podle ustanovení § 71 odst. 4 ObchZ odvolat a nahradit ho 

jinou osobou také na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, pokud likvidátor 

porušuje své povinnosti. Z judikatury
21

 vyplývá, že v situaci, kdy soud shledá, že jsou 

                                                 
20

 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9.3.2000, sp. zn. 4 Co 432/1998  - Na základě 

usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným byl žalobce odvolán z funkce likvidátora. 

Žalobce se svým odvoláním nesouhlasil a žalobou se domáhal prohlášení usnesení valné hromady o jeho 

odvolání z funkce za neplatné. Dle jeho mínění nebyly dány žádné důvody pro jeho odvolání, neboť byl 

přesvědčen o tom, že funkci likvidátora vykonával vždy v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a 

při výkonu své funkce se žádných pochybení nedopustil. Soud po projednání věci konstatoval, a to na 

základě obecné zásady, že pokud zákon, společenská smlouva, či stanovy společnosti neupravují důvody 

odvolání likvidátora, může být likvidátor odvolán ze své funkce tím orgánem, který je k tomu oprávněn, a 

to i bez uvedení konkrétního důvodu. Soud následně uzavřel s tím, že pokud ustanovení § 219 odst. 3 

ObchZ připouští, aby valná hromada akciové společnosti odvolala likvidátora, který nebyl jmenován 

soudem za podmínek, kdy z tohoto ustanovení nevyplývá, že by bylo vyžadováno naplnění nějakých 

podmínek, nebrání nic tomu vztáhnout tuto úpravu též na případ společnosti s ručením omezeným. 
21

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.5.2000, sp. zn. 32 Cdo 525/2000  
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splněny podmínky pro odvolání likvidátora a o jeho odvolání rozhodne, nemůže již 

valná hromada společnosti až do pravomocného vyřešení sporu rozhodnout o volbě 

nového likvidátora. Takto lze likvidátora odvolat bez ohlednu na způsob ustanovení do 

funkce. Současně s tím, musí soud ustanovit likvidátora nového.
22

 

Porušením povinností likvidátora a tedy důvodem pro jeho odvolání a následné 

nahrazení jinou osobou v souladu s ustanovením § 71 odst. 4 ObchZ může být dle 

judikatury
23

 situace, kdy likvidátor společnosti s ručením omezeným udělí bývalým 

jednatelům společnosti plnou moc k tomu, aby samostatně jednali jménem likvidované 

společnosti.  

Posledním důvodem pro ukončení funkce likvidátora je nemožnost likvidátora svou 

funkci vykonávat, například z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu.  

 

 

 

 

                                                 
22

 Autorský kolektiv: MERITUM. Obchodní právo. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 231. 
23

 Usnesení Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 20.12.1993, sp. zn. 11 Cm 975/93  
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5. LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

Likvidací obchodní společnosti chápeme proces mimosoudního vypořádání 

majetkových vztahů zanikající obchodní společnosti, který nastupuje obligatorně, vyjma 

případů, ve kterých zákon výslovně stanoví, že se likvidace neprovádí. Jedná se 

zejména o situaci přechodu jmění na právního nástupce, či jiné případy stanovené 

ustanovením § 68 odst. 2 ObchZ
24

. V důsledku zahájení likvidace obchodní společnosti 

dochází ke změně v dosavadní ekonomické činnosti podnikatelského subjektu. Aktivní 

podnikatelská činnost je nahrazena činností vedoucí k ukončení existence obchodní 

společnosti. 

Hlavním cílem likvidace by proto mělo být vypořádání všech práv a povinností 

společnosti, aby mohlo dojít k redukci obchodního jmění na peněžitou částku v jejím 

majetku, tzv. „likvidační zůstatek“.  Po splnění všech zákonem vyžadovaných úkolů je 

možné přistoupit k výmazu likvidované společnosti z obchodního rejstříku a de facto 

tak způsobit zánik obchodní společnosti, jakožto právnické osoby. 

 

5.1. ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A JEJÍ VSTUP DO 

LIKVIDACE 

Vstup obchodní společnosti do likvidace je ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 

ObchZ vázán na den, ke kterému je obchodní společnost zrušena, pokud zákon 

nestanový jinak. „Obchodní zákoník sám obsahuje výjimku v ustanovení § 88 odst. 2: 

pokud zanikne účast některého ze společníků ve veřejné obchodní společnosti, mohou 

se ostatní společníci dohodnout, že společnost trvá i nadále bez účasti dotčeného 

společníka. Na uzavření dohody, která je změnou společenské smlouvy, stanoví 

obchodní zákoník lhůtu tří měsíců od zániku účasti daného společníka. Pokud k dohodě 

v této lhůtě nedojde, právo ji uzavřít zaniká a společnost vstupuje prvním dnem 

následujícím po uplynutí stanovené lhůty do likvidace.“
25

 

V obecné rovině upravuje zrušení společnosti ustanovení § 68 ObchZ.  

                                                 
24

 Zákon provedení likvidace nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů zrušení konkursu po 

splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela 

nepostačující nebo pokud společnost nemá žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, 

pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.  
25

 Autorský kolektiv: MERITUM. Obchodní právo. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 228. 
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Ke zrušení obchodní společnosti s likvidací dochází dle ustanovení § 68 odst. 3 

písm. a) ObchZ uplynutím doby, na kterou byla společnost založena, dle ustanovení § 

68 odst. 3 písm. b) dosažením účelu, pro který byla založena. Dle ustanovení § 68 odst. 

3 písm. c) ObchZ dochází ke zrušení obchodní společnosti s likvidací rozhodnutím 

společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti s likvidací, případně dle 

ustanovení § 68 odst. 3 písm. d) je možné společnost zrušit na základě rozhodnutí 

soudu.  

Pokud se společnost zrušuje zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení 

nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, jak to 

předjímá ustanovení § 68 odst. 3 písm. f) ObchZ, závisí dle ustanovení § 68 odst. 4 

ObchZ. provedení likvidace na majetkových poměrech společnosti po jejím zrušení. 

V případech stanovených v ustanovení § 68 odst. 6 písm. a-f) ObchZ může na návrh 

státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení 

společnosti a její likvidaci soud. Jedná se o případy, pokud: 

- v uplynulých dvou letech se neuskutečnilo jednání valné hromady nebo 

 v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo funkční 

 období v období před více než jedním rokem, případně společnost po dobu delší 

 než dva roky neprovozuje žádnou činnost, 

- společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, 

- zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti, 

- společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, 

- společnost porušuje ustanovení § 56 odst. 3 ObchZ, stanovící povinnost 

 vykonávat určité činnosti prostřednictvím oprávněných osob, 

- společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou 

 rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního 

 předpisu. 

 

V závislosti na způsobu zrušení obchodní společnosti tak, jak upravuje ustanovení § 

68 odst. 3 ObchZ, dochází k určení dne, ke kterému obchodní společnost vstupuje do 

likvidace. Dle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c) ObchZ se společnost zrušuje dnem 

uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak 

dnem (není-li den v rozhodnutí uveden), kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke 
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zrušení společnosti s likvidací. V případě rozhodnutí o zrušení společnosti soudem, 

vstupuje společnost do likvidace dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení 

společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, což vyplývá z 

ustanovení § 68 odst. 3 písm. d) ObchZ. 

Se vstupem společnosti do likvidace spojují právní předpisy celou řadu povinností, 

zejména pak povinnost podat návrh na zápis likvidace do obchodního rejstříku, 

povinnost po dobu likvidace užívat obchodní firmu společnosti s dovětkem „v 

likvidaci“. Povinnost užívat obchodní firmu společnosti s dovětkem „v likvidaci“ byla 

již dříve zakotvena první komunitární směrnicí č. 68/151/ES.
26

 Užitím dovětku „v 

likvidaci“ se zejména třetí osoby upozorňují na situaci, kdy společnost již nevykonává 

činnost, pro jejíž výkon byla založena. Z tohoto důvodu je tudíž nutné užívat dovětek již 

od samotného vstupu společnosti do likvidace a nikoli až od zápisu likvidace do 

obchodního rejstříku.“
27

  

Společnost vstupující do likvidace má dále povinnost jmenovat likvidátora. 

Ustanovení § 71 odst. 1 ObchZ předpokládá, že by měl být likvidátor jmenován 

statutárním orgánem společnosti, není-li zákonem, společenskou smlouvou nebo 

stanovami určeno jinak, a to bez zbytečného odkladu. Pokud se tak nestane, jmenuje 

likvidátora soud. Likvidátor přebírá působnost statutárního orgánu jednat jménem 

společnosti navenek. Na druhé straně statutární orgán společnosti nikam nemizí, a 

pokud by došlo k ukončení funkce statutárního orgánu, či jeho člena, je nutné, aby 

příslušný orgán společnosti statutární orgán doplnil. I v průběhu likvidace si statutární 

orgán ponechává část své působnosti. Především mu náleží právo svolávat valnou 

hromadu. „K tomuto závěru dospívá i judikatura, podle níž statutárnímu orgánu po 

vstupu společnosti do likvidace zůstávají zachovány především tzv. vnitřní úkony, jimiž 

je beze sporu i svolávání valné hromady.“
28

  

Dle ustanovení § 72 ObchZ činí likvidátor jménem společnosti pouze úkony 

směřující k likvidaci společnosti. Na základě toho lze dovodit závěr o omezené právní 

subjektivitě likvidované společnosti, která zároveň tvoří rámec, v jehož mezích může 

likvidátor vyvíjet svou činnost.  

                                                 
26

 Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. vyd. Praha: Aspi Publishing. 2004. s. 

343. 
27

 Autorský kolektiv: MERITUM. Obchodní právo. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 229. 
28

 Černá S.: K postavení likvidátora, Právní rádce. 2011 č. 5, s. 27. 

    Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.2.2001, sp. zn. 7 Cmo 271/2000 
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Mezi další povinnosti se řadí pořízení soupisu jmění a v neposlední řadě se jedná o 

povinnost podat daňové přiznání. 

Jednou ze základních povinností, kterou je třeba splnit po rozhodnutí o zrušení 

obchodní společnosti s likvidací, je podání návrhu na zápis vstupu společnosti do 

likvidace do obchodního rejstříku, což předpokládá obchodní zákoník v ustanovení § 70 

odst. 2 věta druhá. Návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace podává likvidátor na 

příslušném formuláři Ministerstva spravedlnosti ČR k věcně a místně příslušnému 

rejstříkovému soudu. Tímto soudem je krajský soud, v jehož obvodu má společnost 

sídlo. V případě, že by likvidátor tuto svou povinnost včas nesplnil a návrh na zápis 

vstupu společnosti do likvidace do obchodního rejstříku nepodal, umožňují právní 

předpisy (zejména ustanovení § 9 odst. 3 písm. a); § 81 odst. 1; § 200b odst. 1 zákona č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů), aby rejstříkový 

soud, jakmile se o vstupu společnosti do likvidace dozví, zahájil řízení o povolení 

tohoto zápisu i bez návrhu.
29

  

Za podklad sloužící k provedení zápisu vstupu společnosti do likvidace 

do obchodního rejstříku, se v případě kapitálových obchodních společností považuje 

notářský zápis z valné hromady nebo orgánu, který rozhodl o likvidaci. Pokud se jedná 

o likvidaci osobních obchodních společností, je tímto podkladem zejména rozhodnutí 

společníků o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace. 

Je však nutné zdůraznit, že zápis likvidace do obchodního rejstříku má pouze 

deklaratorní povahu, kdežto rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace povahu 

konstitutivní. Spolu se zápisem vstupu společnosti do likvidace se do obchodního 

rejstříku zapisuje i osoba likvidátora. Zápis likvidátora do obchodního rejstříku má 

obdobně jako zápis likvidace deklaratorní povahu. Je tomu tak od 1.1.2001, do té doby 

byl zápis likvidátora do obchodního rejstříku povahy konstitutivní, což vyplývá též 

z dřívější judikatury
30

. Z výše uvedeného vyplývá, že za společnost je oprávněn platně 

jednat likvidátor, který doloží své jmenování (notářský zápis o vstupu společnosti do 

likvidace a jmenování likvidátora; usnesení soudu s vyznačenou doložkou právní moci), 

a to i v době před zápisem likvidace do obchodního rejstříku. Při zápisu likvidátora 

                                                 
29

 Adamík, P., Pilátová, J., Richter, J.: Likvidace obchodních společností. 3. aktualizované vydání. 

Olomouc: ANAG, 2008, s. 40. 
30

 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 28 Co 75/92 

    Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. I Odon 69/97 
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do obchodního rejstříku nedochází k výmazu statutárního orgánu. V případě zániku 

funkce likvidátora bude do doby jejího obsazení tuto funkci vykonávat právě statutární 

orgán. Ten je však pravomocemi likvidátora vázán, a může tedy činit pouze úkony 

bezprostředně směřující k provedení likvidace. 

Vztah mezi společností a likvidátorem není vykonáván na základě zákoníku práce, 

nýbrž na základě některé z forem mandátní smlouvy, nejčastěji smlouvy o výkonu 

funkce. Praktickým se jeví uzavření této smlouvy, která bude obsahovat též odměnu 

likvidátora, již při rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace a volbě likvidátora.  

 

5.1.1. ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI JAKO DRUH SANKCE 

Přijetím nového zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

vyhlášeném 22.12.2011 ve Sbírce zákonů v částce 146 pod číslem 418/2011 Sb., 

s účinností od 1.1.2012, byl do právního řádu České republiky zakotven nový důvod, 

pro který je možné přistoupit ke zrušení obchodní společnosti.  

Zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob se sídlem v České 

republice, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání trestných činů vypočtených 

ustanovením § 7 uložit. Jedním z trestů, které zákon v ustanovení § 15 odst. 1 umožňuje 

uložit, je zrušení právnické osoby. Z pohledu tématu této práce je podstatné především 

to, že okamžikem, kdy se rozhodnutí soudu, kterým byl tento trest uložen, stane 

pravomocným, vstupuje právnická osoba do likvidace a je jí soudem jmenován 

likvidátor. Při likvidaci právnické osoby, ke které došlo důsledkem uložení trestu 

zrušení právnické osoby, se postupuje podle právních předpisů upravujících likvidaci 

právnické osoby zrušené soudem, tedy zejména podle obchodního zákoníku.  

Nabízí se ovšem otázka aplikace této sankce v případě právnické osoby, která se již 

v likvidaci nachází. V takovém případě by bylo nutné uložit jiný druh trestu, který 

zákon připouští. Samotný zákon v ustanovení § 16 odst. 1 poslední věta stanoví, že trest 

zrušení právnické osoby nelze uložit, vylučuje-li to povaha právnické osoby. Jedním 

z těchto případů je dle mého názoru právě fakt, že se právnická osoba v likvidaci již 

nachází.   
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5.2. PŘEVZETÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI LIKVIDÁTOREM 

Jedním z nejdůležitějších úkolů na počátku procesu likvidace obchodní společnosti 

je přesné definování majetku, který má být předmětem likvidace. V této souvislosti 

hovoříme o procesu předání a převzetí obchodní společnosti likvidátorem. Právní 

předpisy pojmy předání a převzetí neupravují, ani nestanoví jasná pravidla pro 

nakládání s předaným majetkem po dobu likvidace.
31

 

K datu zrušení společnosti dochází ze strany statutárních zástupců společnosti 

k protokolárnímu předání veškerých aktiv včetně všech práv, povinností a závazků 

společnosti k rukám jmenovaného likvidátora. Děje se tak formou předávacího 

protokolu, jehož obsah by měly tvořit zejména: 

- kompletní personální agenda, zejména seznam zaměstnanců, pracovních smluv 

 a závazků vůči zaměstnancům, 

- účetní závěrka předcházející dni vstupu společnosti do likvidace, 

- soupis majetku, 

- kompletní obchodní agenda, především uzavřené obchodní smlouvy a z nich 

 vplývající práva a povinnosti, 

- soupis právní agendy, 

- kompletní archivní agenda. 

 

Nezbytnou součástí předávacího protokolu je mimořádná účetní závěrka podávající 

přehled o hospodářském stavu společnosti před jejím vstupem do likvidace. Zároveň 

tato slouží jako podklad pro sestavení daňového přiznání za období před vstupem 

společnosti do likvidace. Povinnost sestavit účetní závěrku předcházející dni vstupu do 

likvidace přisuzuje obchodní zákoník v ustanovení § 74 odst. 1 věta druhá statutárnímu 

orgánu společnosti. V případě, že tento svou povinnost nesplní, přechází povinnost na 

likvidátora. Podle ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, musí být u některých subjektů účetní závěrka ověřena auditorem. 

Auditorem ověřená účetní závěrka následně představuje podklad pro sestavení 

počáteční rozvahy likvidovaného podniku. 
32

 

                                                 
31

 Pelikán, V.: Likvidace podniku. 6. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2007, s. 30. 
32

 Adamík, P., Pilátová, J., Richter, J.: Likvidace obchodních společností. 3. aktualizované vydání. 

Olomouc: ANAG, 2008, s. 14-16. 
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5.3. LIKVIDAČNÍ PLÁN 

Likvidační plán představuje nejvýznamnější součást likvidačního projektu, jehož 

vypracování je předpokladem efektivní činnosti likvidátora. Likvidační projekt tvoří 

zejména rozhodnutí o zrušení a likvidaci obchodní společnosti, údaje o likvidátorovi 

(likvidačním týmu) a způsobu jeho odměňování, likvidační plán a rozpočet likvidace.
33

 

Sestavení likvidačního plánu je účelné především u větších právních subjektů, 

zejména s ohledem na možnou zvýšenou náročnost úspěšného provedení likvidace. 

Likvidační plán je nutné sestavit pro každý likvidovaný subjekt samostatně, s ohledem 

na jeho velikost a strukturu majetku. V likvidačním plánu likvidátor stanovuje termíny 

významných likvidačních úkolů a rozhodnutí, které je nutné v průběhu likvidace učinit. 

Jedná se pouze o rámcové vymezení termínů, neboť do procesu likvidace mohou 

vstoupit nepředpokládané faktory (opakování nezdařeného prodeje majetku, probíhající 

soudní řízení, atd.), které zapříčiní jeho změnu.  

Likvidační plán by měl obsahovat hlavní úkoly a povinnosti, jejichž naplnění nelze 

při provádění likvidace obchodní společnosti opominout. Především se bude jednat o 

předání a převzetí likvidované obchodní společnosti, sestavení zahajovací rozvahy, 

plánu a rozpočtu likvidace, oznámení známým věřitelům vstup společnosti do likvidace, 

řešení pracovněprávních záležitostí a s tím související agendy jako např. vypořádání 

závazků vůči zaměstnancům, přípravu a určení způsobu prodeje majetku a vymáhání 

pohledávek, vypořádání daní, poplatků a ostatních závazků vůči věřitelům, přípravu 

návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, vypracování účetní závěrky ke skončení 

likvidace, zajištění archivace dokumentů a podání návrhu na výmaz obchodní 

společnosti z obchodního rejstříku. 

 

5.4. PRACOVNĚPRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ SOUVISLOSTI 

Praktickým se v případě likvidace velkých obchodních společností jeví vytvoření 

likvidačního týmu, který bude likvidátorovi nápomocen v úspěšném provedení 

likvidace. Likvidační tým sestavuje likvidátor z řad pracovníků likvidované obchodní 

společnosti, či externích osob. Do této skupiny bude patřit především hlavní účetní 

likvidované obchodní společnosti, zástupce jejího bývalého vedení, pracovník správy 

                                                 
33

 Kratochvílová, H.: Likvidace. Likvidační projekt a jeho součásti. 3. přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Prospektrum, 1998, s. 19. 
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majetku a další osoby, např. daňový poradce či personalista. Není vyloučeno ani 

následné rozdělení likvidačního týmu na několik pracovních skupin podle konkrétních 

oblastí činnosti. Naopak v případě likvidace malých subjektů si zpravidla vystačí 

likvidátor sám s pomocí osoby zajišťující vedení účetnictví. 

Sociálně citlivou oblastí počátku procesu likvidace je otázka ukončení pracovních 

poměrů se zaměstnanci likvidovaného subjektu. Rozhodným právním předpisem je 

v této oblasti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Po vyhodnocení 

pracovněprávní agendy by zaměstnanci měli být seznámeni s likvidačním plánem a 

důvody případného rušení pracovních smluv.  

V souvislosti s jistou mírou ochrany zaměstnanců je neopominutelné ustanovení § 

74 odst. 3 ObchZ, které stanovuje povinnost likvidátora v průběhu likvidace přednostně 

uspokojit mzdové nároky zaměstnanců společnosti, s výjimkou případu, kdy je povinen 

podat insolvenční návrh. Mezi mzdové nároky řadíme pohledávky vzniklé z pracovního 

poměru, nikoli však pohledávky vzniklé z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr.  

Likvidátor je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z tzv. organizačních důvodů za 

použití ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce, které jako důvod výpovědi uvádí 

„rušení zaměstnavatele, či jeho části“. V písemném vyhotovení výpovědi je vždy nutno 

uvést, že se jedná o ukončení pracovního poměru v důsledku organizační změny, 

zrušení obchodní společnosti – likvidace. Za použití ustanovení § 54 písm. a) zákoníku 

práce je možné dát výpověď i zaměstnancům, na které se za jiných okolností vztahuje 

zákaz výpovědi dle ustanovení § 53 zákoníku práce, a to z důvodu, že likvidace směřuje 

k zániku obchodní společnosti. Byla-li zaměstnanci dána výpověď, skončí dle 

ustanovení § 51 zákoníku práce pracovní poměr uplynutím výpovědní lhůty, která činí 

nejméně 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi zaměstnanci. V souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákoníku práce 

náleží zaměstnanci v tomto případě odstupné ve výši stanovené dle doby trvání 

pracovního poměru, a to bez rozdílu, zda formou ukončení pracovního poměru byla 

výpověď, či dohoda.  

Pro úplnost je praktické zmínit též institut hromadného propuštění upravený 

ustanovením § 62 zákoníku práce, na základě kterého vzniká likvidátorovi povinnost 
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informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců o chystaném propouštění 

nejpozději 30 dní před dáním výpovědí a doručit příslušnému úřadu práce písemnou 

zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propuštění a výsledcích jednání s odborovou 

organizací, či radou zaměstnanců. Ve zprávě je povinen uvést počet a profesní složení 

zaměstnanců, kterých se propuštění týká.  

 

5.5. ZPENĚŽENÍ LIKVIDAČNÍ PODSTATY A LIKVIDACE 

POHLEDÁVEK 

5.5.1. ZPENĚŽENÍ LIKVIDAČNÍ PODSTATY 

Zpeněžení likvidační podstaty je jednou, zejména ze strany věřitelů, z 

nejsledovanějších fází likvidačního procesu, jejímž hlavním cílem je rozprodej majetku 

likvidovaného subjektu. Povinností likvidátora je zpeněžit majetek co možná 

nejhospodárněji a nejrychleji. Zásadním se z mého hlediska jeví to, aby se prodej 

majetku odehrál co možná nejtransparentnějším způsobem, aby nebylo možné vznášet 

jakékoli pochybnosti o hospodárnosti a efektivnosti prodeje a těmi prodlužovat samotný 

proces likvidace. 

Základní a zároveň nejjednodušší formou zpeněžení majetku je prodej obchodní 

společnosti jako celku. Při užití této varianty je nutné počítat s určitým snížením ceny 

oproti ceně, kterou by bylo možné získat v případě prodeje majetku po částech. Zároveň 

ovšem touto cestou dojde k prodeji samostatně téměř neprodejných položek.  

Druhou variantou je prodej majetku po částech. Výhodou této varianty je rychlé 

zpeněžení lukrativních částí majetku. Nevýhodou je naopak poměrně náročná příprava 

prodeje a následně vzniklé problémy s méně atraktivními částmi majetku, o které není 

zájem. Tento majetek se doporučuje pro účely prodeje přiřadit k atraktivnějším částem 

majetku, a to i za cenu možného nižšího výnosu prodeje. 

Zásadní otázkou při zpeněžení majetku je volba vhodné formy prodeje. Do úvahy 

přichází prodej majetku ve veřejné dražbě, veřejné soutěži, prodej formou výzvy 

k podání návrhů na uzavření smlouvy, či přímý prodej majetku.  

Prodej majetku formou veřejné dražby upravuje zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví, že veřejnou dražbu je oprávněn 

provádět dražebník na základě udělené koncese. Nezbytným předpokladem pro 

provedení dražby je uzavření smlouvy mezi dražebníkem a likvidátorem. Dražebník 
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následně zpracuje dražební vyhlášku, zajistí příslušná oznámení, organizuje prohlídky 

draženého majetku a vlastní dražbu a při úspěšném provedení dražby též předání 

předmětu dražby vydržiteli. Po provedené dražbě dražebník zpracuje protokol o dražbě 

a zajistí jeho archivaci.  

Dalším způsobem zpeněžení majetku likvidované společnosti je veřejná soutěž. 

Tento způsob je upraven v rámci ustanovení § 281 a násl. ObchZ. Obchodní veřejná 

soutěž se vyhlašuje pro předem neomezený počet neurčitých osob. Zájemci musí splnit 

podmínky soutěže a zároveň podat písemný návrh na uzavření kupní smlouvy. Veřejná 

soutěž jako forma zpeněžení majetku se doporučuje zejména při prodeji celých podniků, 

nemovitostí, či ucelených provozních souborů. Naopak její uplatnění při prodeji 

jednotlivých kusů zařízení se, vzhledem k náročnosti, nedoporučuje.  

Obdobou veřejné soutěže je výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy dle 

ustanovení § 276 odst. 2 ObchZ. Odlišnost od veřejné soutěže je možné spatřit v tom, že 

výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy nemusí obsahovat všechny podstatné 

náležitosti pro uzavření kupní smlouvy, případně není vyhlášena jako veřejná výzva 

k blíže neurčitým osobám. 

Kromě výše zmíněných možností přichází do úvahy zpeněžení likvidační podstaty v 

přímém prodeji, kdy likvidátor prodává určitou část majetku konkrétní osobě. Přímý 

prodej je častou formou prodeje zejména u obchodních společností. V případě přímého 

prodeje je účelné, aby měl likvidátor vhodným způsobem (znalecký posudek) stanovenu 

objektivní prodejní cenu. Předejde se tak případným pochybnostem o výhodnosti 

prodeje.
34

 

 

5.5.2. LIKVIDACE POHLEDÁVEK 

Valná většina likvidovaných obchodních společností má ve svém majetku 

pohledávky, především pohledávky za prodej zboží či poskytnuté služby.  

V praxi se uplatňuje několik způsobů zpeněžení pohledávek. V prvním případě 

dochází k rozdělení jednotlivých pohledávky do různě velkých souborů a k jejich 

následnému prodeji. Zároveň ovšem není vyloučen ani odprodej všech pohledávek třetí 

osobě. Další možností je pověření specializované odborné obchodní společnosti, která 

bude pohledávky spravovat. Děje se tak zpravidla na základě uzavřené mandátní 
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 Pelikán, V.: Likvidace podniku. 6. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2007, s. 65-70. 
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smlouvy. Poslední možností je vymáhání pohledávek samotným likvidátorem. Výhodou 

tohoto postupu je relativně vysoká výnosnost bonitních pohledávek. Zároveň ovšem je 

nutno říci, že se jedná o metodu časově náročnou, která může v konečném důsledku 

vést k prodloužení doby likvidace. Likvidátor by měl zmíněné způsoby zpeněžení 

pohledávek zvolit tak, aby plnění bylo co možná nejvýhodnější.
35

  

 

Z výtěžku zpeněžení majetku likvidované společnosti uspokojí likvidátor jednotlivé 

pohledávky, jejichž pořadí stanoví obchodní zákoník v ustanovení § 75 odst. 5. 

Likvidátor nejprve uhradí náklady likvidace, dále uspokojí mzdové nároky zaměstnanců 

a poté pohledávky ostatních věřitelů podle pořadí jejich splatnosti. Není-li možné 

uspokojit pohledávky stejného pořadí v plné výši, uhradí se poměrně. Zároveň, 

nepodaří-li se likvidátorovi v přiměřené době majetek zpeněžit, nabídne jej věřitelům 

k úhradě dluhů podle pořadí jejich pohledávek. Pokud věřitelé odmítnou, přechází tento 

majetek dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku na stát. Likvidátor je dle 

ustanovení § 75 odst. 6 ObchZ povinen vypracovat zprávu o naložení s majetkem, která 

by měla obsahovat informace o celkovém výtěžku z prodeje majetku likvidované 

obchodní společnosti, informace o tom jaký majetek nebyl zpeněžen a zda byl převzat 

věřiteli k úhradě dluhu či nikoliv, kteří věřitelé a v jaké výši byli uspokojeni, popřípadě 

který majetek přejde na stát výmazem společnosti z obchodního rejstříku. Zprávu 

likvidátor následně předloží společníkům, či příslušnému orgánu likvidované 

společnosti ke schválení. V případě, že o zrušení společností a její likvidaci rozhodl 

soud a likvidátor byl ustanoven způsobem dle ustanovení § 71 odst. 7 ObchZ, postačí, 

aby zpráva o naložení s majetkem byla založena do sbírky listin. Neschválení zprávy 

není překážkou pro výmaz subjektu z obchodního rejstříku.  

 

5.6. UKONČENÍ LIKVIDACE 

Ukončení likvidačního procesu předpokládá zpeněžení veškerého majetku 

likvidované obchodní společnosti a následné vypořádání všech jejích práv a povinností, 

zejména uspokojení pohledávek známých věřitelů. Po provedení všech úkonů 

nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor, v souladu s ustanovením § 75 odst. 
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1 ObchZ, konečnou zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního 

zůstatku mezi společníky likvidované společnosti a předloží ji k jejich schválení. 

V případě, že o zrušení společností a její likvidaci rozhodl soud a likvidátor byl 

ustanoven způsobem dle ustanovení § 71 odst. 7 ObchZ, postačí, aby zpráva o naložení 

s majetkem byla založena do sbírky listin. Neschválení návrhu na rozdělení 

likvidačního zůstatku není dle obchodního zákoníku překážkou pro výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku.  

Konečná zpráva o likvidaci shrnuje výsledky činnosti likvidátora a stručně 

informuje a zhodnocuje průběh a výsledek likvidace. Měla by obsahovat informace o 

společnících, předmětu podnikání společnosti, důvodu jejího zrušení, datu vstupu do 

likvidace, stavu majetku na počátku likvidace a jeho pozdější zpeněžení. Ke dni 

zpracování zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku 

sestaví likvidátor též účetní závěrku. 

„Likvidačním zůstatkem je třeba rozumět hodnotu majetku po odečtení všech 

závazků, jež bude společnost povinna ještě po skončení likvidace uhradit, včetně 

odměny likvidátora a úhrady nákladů likvidace a úschovy účetních dokladů, které nelze 

vyřadit při zániku společnosti.“
36

  

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku by měl obsahovat zejména celkovou výši 

likvidačního zůstatku určenou k rozdělení, výši hrubého likvidačního zůstatku 

připadajícího na jednotlivé společníky a částku k výplatě po provedení zdanění. Způsob 

rozdělení likvidačního zůstatku by měla upravovat společenská smlouva v případě 

osobních společností a společnosti s ručením omezeným a v případě akciové společnosti 

její stanovy.
37

 

Společník má, jak vyplývá z ustanovení § 75 odst. 2 ObchZ, možnost domáhat se 

v případě nesouhlasu s rozdělením likvidačního zůstatku soudního přezkumu výše 

podílu na likvidačním zůstatku, který mu má dle návrhu připadnout. Toto právo je nutné 

uplatnit v prekluzivní tříměsíční lhůtě, jejíž běh počíná dnem projednání návrhu na 

rozdělení likvidačního zůstatku nebo zveřejnění v souladu s ustanovením § 75aa odst. 1 

ObchZ. Soudní rozhodnutí je pro společnost závazné i ve vztahu k ostatním 
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společníkům. Zároveň po dobu soudního řízení nelze poskytnou žádné plnění z důvodu 

rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.  

Otázka výplaty podílu na likvidačním zůstatku je upravena ustanoveními § 75 odst. 

3,4 ObchZ, která neumožňují poskytnout společníkům plnění z důvodu jejich práva na 

podíl na likvidačním zůstatku v době, kdy nedošlo k plnému uspokojení nároků všech 

známých věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, a to ani formou záloh. 

Ustanovení je nutno chápat jako ochranu oprávněných věřitelů před zkrácením jejich 

nároků. V případě sporných, či dosud nesplatných pohledávek, lze likvidační zůstatek 

rozdělit pouze za předpokladu, že bude věřitelům poskytnuta přiměřená jistota k úhradě 

jejich pohledávek.  

Jasně definovaný okamžik ukončení likvidace byl do českého právního řádu vložen 

novelou obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 370/2000 Sb., kterou došlo 

k doplnění obchodního zákoníku o ustanovení § 75a, které stanoví, že likvidace končí 

rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím prostředků z výtěžku z prodeje majetku 

k uspokojení věřitelů anebo převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek 

anebo odmítnutím věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů podle § 75 odst. 5.  

Po skončení likvidace je likvidátor povinen ve lhůtě 30 dnů podat návrh na výmaz 

společnosti z obchodního rejstříku. Pokud by likvidátor návrh ve stanovené lhůtě 

nepodal, mohl by se vystavit případné odpovědnosti za škodu vzniklou nesplněním 

zákonem uložené povinnosti. Návrh se podává na k tomu určeném formuláři 

Ministerstva spravedlnosti ČR a je nutné k němu přiložit potvrzení územně příslušného 

státního oblastního archivu o projednání zabezpečení archivu a dokumentů zanikající 

společnosti a další požadované přílohy.  

Dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze
38

 nelze, není-li zákonem stanoveno jinak, 

z obchodního rejstříku vymazat obchodní společnost, jejíž likvidace skončila, za 

předpokladu, že nejsou ukončena soudní řízení, v nichž by důsledkem jejího zániku 

nebylo možné meritorně rozhodnout, ačkoliv jinak by všechny podmínky pro 

rozhodnutí soudu byly splněny. Vrchní soud tímto reagoval na častou situaci, kdy je 

likvidovaná společnost účastníkem soudních řízení, která svou délkou překračují dobu 

trvání samotného procesu likvidace. 
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Společnost platně zaniká až výmazem z obchodního rejstříku, který má konstitutivní 

povahu. Ve spojitosti s Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17.9.2001 sp. zn. 7 

Cmo 591/2000 lze až do okamžiku zániku společnosti platně převést obchodní podíl 

společníka společnosti s ručením omezeným v likvidaci.
39

 

 

Ani v případě výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku se společníci 

nezbavují odpovědnosti za případné závazky společnosti. Obchodní zákoník 

v ustanovení § 56 odst. 6 jednoznačně stanoví, že společníci po zániku společnosti ručí 

za závazky zaniklé společnosti stejně jako za dobu jejího trvání. V případě zrušení 

společnosti s likvidací ručí společníci za její závazky do výše svého podílu na 

likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž za závazky ručili za dobu trvání 

společnosti. Mimoto je účelné zmínit ustanovení § 66 odst. 6 ObchZ upravující ručení 

osob, které na základě dohody, podílu na společnosti, či jiné skutečnosti ovlivňují 

podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány ani členy orgánů 

společnosti. Otázka ručení je dále upravena v ustanovení § 311 odst. 2 ObchZ, dle 

kterého ručení nezaniká, pokud závazek zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a 

zároveň je splnitelný ručitelem (tj. společníkem) nebo pro zánik právnické osoby 

(výmaz z obchodního rejstříku), jež je dlužníkem. 

 

5.7. REVOKACE ROZHODNUTÍ O VSTUPU SPOLEČNOSTI DO 

LIKVIDACE 

Možnost revokovat rozhodnutí o vstupu obchodní společnosti do likvidace bylo do 

českého právního řádu vloženo novelou obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 

370/2000 Sb., účinným od 1.1.2001. Ustanovení § 68 odst. 8 ObchZ dává společníkům, 

či příslušnému orgánu společnosti možnost zrušit své dřívější rozhodnutí o zrušení 

společnosti a jejím vstupu do likvidace, a to až do doby započetí s rozdělováním 

likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti revokačního usnesení dochází k ukončení funkce 
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likvidátora, který je povinen předat statutárnímu orgánu obchodní společnosti všechny 

doklady o průběhu likvidace. V této situaci je nutné podat návrh na zápis ukončení 

likvidace spolu s návrhem na výmaz likvidátora z obchodního rejstříku. Tyto návrhy 

podává statutární zástupce společnosti. Zároveň je stanovena povinnost sestavit ke dni 

účinnosti revokačního rozhodnutí mezitímní účetní závěrku.  

Přijetí revokačního usnesení je z dikce ustanovení § 75b odst. 3 ObchZ vyloučeno, 

pokud došlo k obnově likvidace. 

Z judikatury
40

 vyplývá, že v případě jmenování likvidátora soudem, nemůže 

statutární orgán ani valná hromada společnosti rozhodnout o zrušení svého rozhodnutí o 

vstupu společnosti do likvidace. Pokud by tomu tak bylo, mohlo by se jednat o zásah do 

pravomoci soudu. V případě jmenování likvidátora soudem, rozhodne o zrušení 

rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti a jejím vstupu do likvidace na návrh 

společníků či příslušného orgánu společnosti soud. Soud však rozhodnutí nezruší, 

jestliže by tím došlo k zásahu do práv nebo právem chráněných zájmů kteréhokoliv ze 

společníků nebo třetích osob.  

 

5.8. OBNOVA LIKVIDACE 

Institut obnovy likvidace byl do českého právního řádu, obdobně jako možnost 

revokace rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti a jejím vstupu do likvidace, 

začleněn zákonem č. 370/2001 Sb., na základě kterého došlo k novelizaci obchodního 

zákoníku. Zavedení institutu obnovy likvidace bylo snahou k vyřešení situací, kdy se po 

skončení likvidace a následném výmazu společnosti z obchodního rejstříku objevil 

nový, do té doby neznámý majetek likvidovaného obchodní společnosti. Jak již bylo 

dříve zmíněno, dochází výmazem společnosti z obchodního rejstříku k zániku její 

právní osobnosti. „Úprava je průlomem do konstrukce zániku právní osobnosti. Za 

stanovených podmínek se podle zákoníku stává možným, aby společnost zanikla a poté 

byla znovu oživena, znovu se stala právním subjektem.“
41

 

Institut je zakotven v ustanovení § 75b ObchZ, který rozlišuje dvě základní varianty 

obnovy, podle toho, zda došlo, či nikoli k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. 

Za prvé se jedná o situaci, kdy je po skončení likvidace společnosti zjištěn dříve 
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neznámý majetek, či se objeví potřeba jiných nezbytných opatření souvisejících 

s likvidací, za předpokladu, že dosud nedošlo k výmazu společnosti z obchodního 

rejstříku. V tomto případě rozhodne soud na návrh státního orgánu, společníka, věřitele 

nebo dlužníka o obnovení likvidace a jmenuje likvidátora. Po právní moci rozhodnutí 

zapíše rejstříkový soud obnovení likvidace a jmenování likvidátora do obchodního 

rejstříku.  

Druhou variantu možného vývoje upravuje ustanovení § 75b odst. 2 ObchZ. Jedná 

se o případ, kdy se dosud neznámý majetek objeví až po výmazu společnosti 

z obchodního rejstříku. Tehdy soud na návrh některé zákonem vymezené oprávněné 

osoby rozhodne o zrušení zápisu o výmazu společnosti a o obnovení likvidace 

společnosti nebo o jejím vstupu do likvidace a jmenuje likvidátora. Po právní moci 

rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku obnovení společnosti, že se 

nachází v likvidaci a osobu likvidátora. V tomto případě dochází k obnově zápisu 

obchodní společnosti v obchodním rejstříku a v konečném důsledku též k obnově její 

právní subjektivity. 

Po obnově likvidace probíhá proces likvidace obvyklým způsobem, přičemž s 

neznámým majetkem bude naloženo a bude vypořádán stejným způsobem, jako by byl 

zjištěn v průběhu likvidace. 

V souvislosti s obnovením likvidace se Nejvyšší soud České republiky zabýval 

otázkou působnosti likvidátora činit jménem společnosti právní úkony dříve, než dojde 

k obnově společnosti v obchodním rejstříku. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že právní 

úkon v tomto případě nabývá právních účinků až ode dne zápisu obnovy obchodní 

společnosti do obchodního rejstříku. Až od tohoto dne vznikají společnosti práva a 

povinnosti z právního úkonu. Pokud by k zápisu obnovy společnosti do obchodního 

rejstříku nedošlo, právní úkon by právních účinků nenabyl.
42

  

 

5.9. ARCHIVACE DOKUMENTŮ 

V oblasti archivace dokumentů je likvidátorovi zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, uložena povinnost zajistit 

předání a uložení dokumentů likvidované obchodní společnosti. Nakládání s těmito 
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dokumenty je podmíněno předchozím souhlasem územně příslušného státního 

oblastního archivu, s kterým je likvidátor povinen spolupracovat.  

Veškeré písemnosti vztahující se k likvidované obchodní společnosti je nutno na 

základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších 

předpisů, rozdělit do dvou základních skupin.  

První skupina je tvořena dokumenty trvalé hodnoty, tzv. archiváliemi, 

označovanými symbolem „A“. Zákon o archivnictví a spisové službě definuje archiválii 

jako „dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a 

trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, 

vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému 

uchování a byl vzat do evidence archiválií“. Za archiválie zákon označuje též pečetidla, 

razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou. 

V případě archiválií je třeba zhotovit jejich seznam a následně je předat a uložit 

v územně příslušném státním oblastním archivu.  

Do druhé skupiny se řadí dokumenty určené ke skartaci označované symbolem „S“. 

Tyto dokumenty lze dále dělit na dokumenty, u kterých již proběhly skartační lhůty a 

dokumenty, u kterých skartační lhůty stále běží. Dokumenty, u nichž skartační lhůty 

proběhly, mohou být na základě povolení územně příslušného státního oblastního 

archivu zničeny. O zničení je nutné sepsat protokol. Dokumenty, u kterých skartační 

lhůty dosud neproběhly, je likvidátor povinen nabídnout územně příslušnému státnímu 

oblastnímu archivu k převzetí a uložení. Pokud je tento nepřijme, zajistí likvidátor jejich 

uložení v soukromé spisovně. Mezi tyto dokumenty jsou nejčastěji řazeny osobní spisy 

zaměstnanců, technické a stavební dokumentace a účetní doklady. Zákon u jednotlivých 

typů dokumentů stanoví skartační lhůtu, po kterou je nutné zajistit jejich uložení.  

Likvidátor je povinen zajistit převzetí a uskladnění příslušných dokumentů 

v územně příslušném státním oblastním archivu, případně soukromé spisovně. Cena za 

převzetí a uskladnění se následně zahrne do nákladů likvidace a je placena předem tak, 

aby nedošlo k problémům při stanovení a rozdělení likvidačního zůstatku. V praxi je 

cena stanovena s ohledem na množství uskladněných dokumentů a dobu nutnosti jejich 

uskladnění s tím, že v současnosti lze vysoutěžit cenu v rozmezí od 0,30 – 0,50 Kč za 

metr dokumentů a den uskladnění.   



49 

 

Ustanovení § 75a odst. 2 ObchZ požaduje, aby k návrhu na výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku bylo přiloženo potvrzení územně příslušného státního oblastního 

archivu o zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti.  

 

5.10. LIKVIDACE SPECIFICKÝCH PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ 

V souvislosti s likvidací obchodních společností je vhodné zmínit specifika 

likvidace dalších, v mnohém odlišných, právních subjektů. Tato část práce se zaměří na 

odchylky právní úpravy likvidace bank, investičních společností a investičních fondů.  

Při likvidaci specifických právních subjektů se subsidiárně použije úprava likvidace 

obsažená v obchodním zákoníku. Tato zásada subsidiarity vyplývá z ustanovení § 761 

odst. 2 ObchZ, které stanoví, že ustanovení § 70 až § 75 ObchZ se použijí obdobně i na 

likvidaci jiných právnických osob než obchodních společností, jestliže nemají právního 

nástupce a z právních předpisů, jež je upravují, nevyplývá něco jiného. 

 

5.10.1. LIKVIDACE BANK 

Rozhodným právním předpisem upravujícím mimo jiné vznik bank, jejich orgány, 

fungování a likvidaci je zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

Bankami se dle zákona rozumí akciové společnosti se sídlem v České republice, které 

přijímají vklady od veřejnosti, poskytují úvěry a k výkonu jejich činnosti jim byla 

Českou národní bankou udělena bankovní licence. Na základě uplatnění zásady 

subsidiarity stanovené ustanovením § 761 odst. 2 ObchZ, se na likvidaci bank kromě 

ustanovení § 36 zákona o bankách, použije obecná úprava likvidace obchodních 

společností obsažená v obchodním zákoníku doplněná o ustanovení § 218 a násl. 

upravujících likvidaci akciových společností. 

Klíčovou roli v procesu likvidace bank zastává Česká národní banka. Pouze Česká 

národní banka je dle zákona oprávněna podat návrh na zrušení akciové společnosti, 

které byla odňata bankovní licence, jež je základním předpokladem pro vykonávání 

činnosti banky. Pouze České národní bance je poskytnuto oprávnění v případě zrušení 

banky s likvidací podat návrh na jmenování likvidátora, návrh na jeho odvolání a 

jmenování nového likvidátora. Soud je povinen o návrhu České národní banky 

rozhodnout do 24 hodin od podání tohoto návrhu. 
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V případě likvidace bank dochází k prolomení zásady stanovené obchodním 

zákoníkem, že likvidátorem může být pouze fyzická osoba. Likvidátorem v tomto 

případě může být též právnická osoba. Zároveň zákon o bankách přináší i negativní 

vymezení osoby likvidátora, a to tak, že likvidátorem nesmí být osoba, která má nebo 

měla zvláštní vztah k bance nebo je nebo v posledních 5 letech byla auditorem banky 

nebo se jakýmkoli způsobem na auditu v bance podílela. 

Povinnosti likvidátora jsou obecně vymezeny v ustanovení § 36 odst. 4 zákona o 

bankách. Jedná se o povinnost předkládat České národní bance bez zbytečného odkladu 

účetní výkazy a doklady zpracované v průběhu likvidace v souladu s obchodním 

zákoníkem a na písemné vyžádání České národní banky další podklady nezbytné 

k posouzení činnosti likvidátora a průběhu likvidace. Likvidátor je dále povinen 

vymáhat vydání plnění z neplatných právních úkonů. Jedná se dle ustanovení § 12 odst. 

2 zákona o bankách především o právní úkony uzavřené za nápadně nevýhodných 

podmínek, zejména takové, které zavazují banku k hospodářsky neodůvodněnému 

plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Plnění 

poskytnuté bankou na základě smluv soudem prohlášených za neplatné musí být 

vráceno do likvidační podstaty banky.
43

 Kromě těchto povinností stíhají likvidátora i 

další povinnosti stanovené zejména obchodním zákoníkem. 

 

V oblasti evropského práva je likvidace bank upravena Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci 

úvěrových institucí. Likvidační řízení je upraveno v rámci Hlavy III. Směrnice. 

Směrnice upravuje proces likvidace komplexně, počínaje jeho zahájením, přes 

stanovení rozhodného práva, jmenování likvidátora, vypořádání závazků likvidovaného 

subjektu až po úplné ukončení likvidačního řízení. 

 

5.10.2. LIKVIDACE INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ A INVESTIČNÍCH 

FONDŮ 

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 

definuje investiční společnost jako právnickou osobu, jejímž předmětem podnikání je 

kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů 
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nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování a 

má povolení České národní banky k činnosti investiční společnosti. Investičním fondem 

se myslí právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování a má 

povolení České národní banky k činnosti investičního fondu. 

Rozhodnutí o zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu svěřuje zákon o 

kolektivním investování do působnosti valné hromady. Valná hromada zároveň navrhne 

likvidátora společnosti. Oba tyto akty musejí být bez zbytečného odkladu doručeny 

České národní bance. 

Likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu jmenuje a odvolává, dle 

ustanovení § 92 odst. 3 zákona o kolektivním investování, Česká národní banka. 

Likvidátorem může být pouze osoba zapsaná do seznamu likvidátorů, který vede Česká 

národní banka. Obdobně jako v případě likvidátora banky i zde zákon uvádí negativní 

vymezení osoby likvidátora. Likvidátorem nemůže být osoba, jejíž zájmy jsou 

v rozporu se zájmy likvidovaného subjektu a osoba, která je majetkově, či personálně 

propojena s tímto subjektem a v posledních třech letech se podílela na jeho auditu. 

Pokud dojde ke zrušení investiční společnosti a investičního fondu z rozhodnutí 

soudu, jmenuje likvidátora soud na návrh České národní banky.  

Dle ustanovení § 94 zákona o kolektivním investování dochází ke zrušení 

investičního fondu uplynutím doby, na kterou byl založen. Za této situace je investiční 

fond povinen doručit České národní bance návrh na jmenování likvidátora schválený 

valnou hromadou společnosti, a to nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na 

kterou byl založen. 

Pokud to připouštějí stanovy, nebo s tím vyslovila souhlas valná hromada, lze 

akcionářům zrušeného investičního fondu poté, kdy byly uspokojeny nároky všech jeho 

známých věřitelů, poskytnout zálohy na podíl na likvidačním zůstatku. Tyto poskytnuté 

zálohy budou po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace zúčtovány 

proti podílům jednotlivých akcionářů na likvidačním zůstatku. 
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6. NUCENÁ LIKVIDACE Z ROZHODNUTÍ SOUDU 

V několika posledních letech lze pozorovat nárůst likvidací prováděných na základě 

rozhodnutí soudu. Tento fakt úzce souvisí s velkým množstvím obchodních společností 

evidovaných v obchodním rejstříku, které neprovozují činnost, pro kterou byly 

založeny, nemají statutární orgán, či pozbyly potřebného živnostenského oprávnění. 

Soudy na tuto situaci začaly reagovat a vedeny snahou o zpřehlednění podnikatelského 

prostředí a snahou o odstranění subjektů, které nesplňují zákonné podmínky pro svou 

činnost, začaly využívat svého oprávnění tyto subjekty zrušit.
44

 

Likvidace obchodní společnosti z rozhodnutí soudu může být zahájena na základě 

podaného návrhu na její zrušení oprávněnou osobou nebo v případech, kdy tak zákon 

stanoví, i bez návrhu.  

Případy, kdy je soud oprávněn rozhodnout o zrušení obchodní společnosti a o její 

likvidaci na základě návrhu státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, 

upravuje obchodní zákoník v ustanovení § 68 odst. 6. Jedná se o tyto případy: 

- jestliže se v uplynulých dvou letech neuskutečnilo jednání valné hromady 

 obchodní společnosti nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, 

 kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před více 

 než jedním rokem, případně společnost po dobu delší než dva roky neprovozuje 

 žádnou činnost, 

- pokud společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti,  

- zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti, případně 

 jestliže společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi 

 společníky, 

- společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond,  

- společnost porušuje ustanovení § 56 odst. 3 ObchZ., dle kterého může určité 

 činnosti vykonávat pouze pomocí oprávněných osob. Jedná se o činnosti, které 

 podle zvláštního právního předpisu mohou vykonávat pouze fyzické osoby, 

- společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou 

 rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního 

 předpisu.  
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V těchto případech je soud před rozhodnutím o zrušení společnosti povinen 

poskytnout společnosti lhůtu k odstranění důvodů, pro které bylo její zrušení navrženo, 

jestliže je odstranění možné.  

Z dikce zákona jasně vyplývá, že se v těchto případech bude jednat o řízení 

návrhové s vymezeným okruhem aktivně legitimovaných osob – státní orgány a osoby, 

které mají na věci právní zájem. Jedná se o řízení nesporná podle ustanovení § 200e 

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, která 

jsou ovládaná vyšetřovací zásadou. I přesto však trvá povinnost účastníků řízení označit 

důkazy k prokázání svých tvrzení stanovená v ustanovení § 120 odst. 1 občanského 

soudního řádu. K řízení o zrušení společnosti podle ustanovení § 200e občanského 

soudního řádu je věcně a místně příslušný v prvním stupni krajský soud, v jehož obvodu 

má společnost své sídlo. Řízení může skončit vyhověním návrhu a tedy zrušením 

společnosti a jmenování likvidátora nebo zamítnutím návrhu. V případě, že soud návrhu 

vyhoví, vstupuje společnost do likvidace dnem právní moci rozhodnutí soudu o jejím 

zrušení. Stejný závěr je třeba vztáhnout i na jmenování likvidátora. Praxe je taková, že 

rozhodným pro počátek výkonu funkce likvidátora je den nabytí právní moci rozhodnutí 

o jeho jmenování a nikoli až den zápisu do obchodního rejstříku. V obou případech má 

zápis do obchodního rejstříku deklaratorní povahu.
45

 

Kromě již dříve zmíněných se jedná o důvody podle ustanovení § 90 odst. 1, které 

dává společníkovi veřejné obchodní společnosti možnost navrhnout soudu zrušení 

veřejné obchodní společnosti, porušuje-li jiný společník závažným způsobem svoje 

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

Z dalších důvodů, pro které je možné zrušit společnost s likvidací lze uvést 

například situaci dle ustanovení § 113 odst. 6 ObchZ, podle kterého je soud v případě 

společnosti s ručením omezeným oprávněn i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její 

likvidaci pokud nedojde k převodu volného obchodního podílu vyloučeného společníka 

a valná hromada do 6 měsíců ode dne, kdy došlo k vyloučení, nerozhodne o snížení 

základního kapitálu o vklad vyloučeného společníka nebo o převzetí uvolněného 

obchodního podílu ostatními společníky v poměru jejich obchodních podílů za úplatu ve 

výši vypořádacího podílu.  

                                                 
45

 Hampel, P.: Pohled rejstříkových soudů na likvidaci obchodních společností. Právní rádce, 2003, č. 

8, s. 29. 
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V případě společnosti s ručením omezeným, jak uvádí ustanovení § 119 ObchZ., je 

soud oprávněn i bez návrhu zrušil společnost a nařídit její likvidaci za situace, kdy 

dojde ke spojení všech obchodních podílů v rukou jednoho společníka a tento nesplní 

svou povinnost nejpozději do tří měsíců od spojení obchodních podílů splatit všechny 

peněžité vklady nebo převést část obchodního podílu na jinou osobu. 

Důvod pro zrušení společnosti nalezneme též v ustanovení § 161c odst. 2 ObchZ, 

dle kterého je akciová společnost povinna zcizit akcie nebo zatímní listy nabyté 

v rozporu s ustanovením § 161a a § 161b ObchZ do jednoho roku ode dne, kdy je 

nabyla, jinak je povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. V důsledku 

nesplnění této povinnosti je soud oprávněn i bez návrhu akciovou společnost zrušit a 

nařídit její likvidaci. Obchodní zákoník ve svých ustanoveních uvádí celou řadu dalších 

důvodů, na jejichž základě může dojít k zrušení obchodní společnosti a nařízení její 

likvidace.  

Pokud člen představenstva akciové společnosti zemře, odstoupí z funkce, je odvolán 

popřípadě jinak skončí jeho funkčního období, musí příslušný orgán akciové společnosti 

do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu 

představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena představenstva 

soud na návrh osoby, jež na jmenování osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude 

nový člen zvolen příslušným orgánem společnosti, jinak ustanovení § 194 odst. 2 

ObchZ dává soudu oprávnění i bez návrhu zrušit akciovou společnost a nařídit její 

likvidaci. 

 

Postup pro jmenování likvidátora obchodní zákoník v obecné rovině upravuje 

v ustanovení § 71 odst. 1 ObchZ v případě, kdy likvidátora bez zbytečného odkladu 

nejmenuje statutární orgán společnosti přesto, že tak má učinit. Za další, pokud 

likvidátor zemře, je-li odvolán, vzdá-li se funkce, příp. nemůže-li funkci již vykonávat a 

orgán k tomu příslušný bez zbytečného odkladu nejmenuje nového likvidátor, jmenuje 

ho soud. Bez ohledu na způsob určení likvidátora může, jak již bylo dříve zmíněno, 

soud na návrh osoby, která na věci osvědčí právní zájem, odvolá likvidátora 

porušujícího své povinnosti a nahradí ho likvidátorem jiným.  

Soudy likvidátora jmenují dle ustanovení § 71 odst. 2. Při likvidaci společnosti 

z rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud, přičemž mu zákon dává možnost 
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jmenovat likvidátorem i bez jeho souhlasu některého ze společníků, statutární orgán, či 

člena statutárního orgánu společnosti. Takto jmenovaný likvidátor nemá, až na drobné 

výjimky, možnost se své funkce vzdát. S ohledem na rozhodovací praxi soudů se zdá, 

že likvidátoři jmenovaní z řad společníků, či členů statutárních orgánů společnosti, jsou 

v celé řadě případů nečinní a dochází tak, namísto k rychlému ukončení likvidace, 

k jejímu prodlužování. Zároveň soudy nemají prakticky žádné možnosti, jak nečinného 

likvidátora přinutit k plnění jeho povinností. „Pravomoc soudu ve vztahu k likvidátorovi 

končí okamžikem nabytí právní moci usnesení o jeho jmenování.“
46

 Likvidátor může 

být ze své funkce z rozhodnutí soudu odvolán pouze na základě konkrétního návrhu 

oprávněné osoby, která na odvolání osvědčí právní zájem. 

Nepodaří-li se soudu jmenovat likvidátora způsoby uvedenými výše, dává 

ustanovení § 71 odst. 7 ObchZ soudu možnost jmenovat likvidátorem osobu zapsanou 

v seznamu insolvenčních správců nebo fyzickou osobu, která splňuje obecné a 

kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců, pokud tato se 

svým jmenováním souhlasí. Zároveň zákon ukládá třetím osobám povinnost poskytnout 

soudem jmenovanému likvidátorovi součinnost ve stejném rozsahu, v jakém jsou 

povinny ji poskytnout insolvenčnímu správci podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součinnost je 

insolvenčním zákonem upravena v ustanoveních § 43 a § 44. 

Z výše uvedeného vyplývá, „že za výběr osoby likvidátora nese primární a 

nezpochybnitelnou odpovědnost soud. Není žádných pochybností o tom, že proces 

jmenování likvidátora musí postihovat i aspekty vztahující se k jeho osobě, k jeho 

schopnostem, jakož i k formálním předpokladům tuto funkci vykonávat.“
47

 

 

Co se týče samotného postupu likvidace z rozhodnutí soudu, lze konstatovat, že se 

tato od likvidace z rozhodnutí společníků společnosti v mnohém neliší. Odlišnost lze 

spatřit například v souvislosti s podáním návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku. 

V případě likvidace z rozhodnutí soudu tento návrh podává sám soud, který o likvidaci 

rozhodl. Problémem u těchto likvidací bývá fakt, že společnost již často nemá statutární 

orgán a společníky nelze z různých důvodů dostatečným způsobem kontaktovat. 
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Obvykle v těchto případech není zároveň znám žádný majetek, který by mohl být 

předmětem zpeněžení. To na druhou stranu nezbavuje likvidátora povinnosti vypracovat 

účetní závěrku a podat v řádném termínu daňové přiznání. V závěru samotné likvidace 

má likvidátor povinnost zajistit archivaci určených dokumentů společnosti a v případě, 

že se mu podaří dohledat majetek společnosti, provést jeho zpeněžení a vyrovnání 

závazků společnosti. Likvidační zůstatek je likvidátor povinen, obdobně jako při 

likvidaci z rozhodnutí společníků, poskytnout společníkům. Pokud je nelze kontaktovat, 

uloží likvidátor likvidační zůstatek do soudní úschovy. Po skončení likvidace vypracuje 

likvidátor konečnou zprávu a podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku 

spolu s vyúčtováním věcných výdajů a své odměny.
48

  

Odměňování likvidátorů jmenovaných soudem se řídí dle Vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti České republiky č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů 

likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem. Výjimkou v odměňování 

likvidátorů je ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů, které v § 36 odst. 2 stanoví, že s přihlédnutím k rozsahu činnosti likvidátora 

stanoví výši a splatnost jeho odměny Česká národní banka.
49

 Jedná se tak o výjimku 

z principu stanoveného obchodním zákoníkem, že odměnu likvidátora určuje soud, 

který ho do funkce jmenoval. Více o odměňování likvidátorů pojednává kapitola přímo 

věnovaná této problematice.  
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7. LIKVIDACE A PROBLÉMY V PRAXI 

Z diskuse vedené s několika likvidátory, kteří se výkonu této funkce věnují již 

mnoho let a úspěšně provedli celou řadu likvidací obchodních společností, jsem se 

rozhodl v rámci této diplomové práce uvést několik problémů, se kterými se tito 

likvidátoři při výkonu své funkce často setkávají. Nejedná se však v žádném případě o 

kompletní výčet problémů, které se v průběhu likvidace obchodních společností mohou 

objevit.  

Na samotném počátku likvidace se může vyskytnout problém v souvislosti se 

zjišťováním majetku obchodní společnosti. Především pak majetku nehmotného, hlavně 

pohledávek. V případě hmotného majetku se problémy vyskytují velice vzácně, 

zejména s ohledem na evidenci majetku v jednotlivých registrech. Katastr nemovitostí 

podá přehled o vlastnictví nemovitostí, Centrální registr vozidel o vozovém parku, 

hotovostní prostředky nalezneme v pokladnách, či na bankovních účtech. V souvislosti 

s řešením problému se zjišťováním nehmotného majetku likvidované obchodní 

společnosti je třeba podrobně prostudovat účetní záznamy, ze kterých by bylo možné 

část tohoto majetku zjistit. V případě pohledávek nezbývá než spoléhat na evidenci 

pohledávek vedenou obchodní společností.  

Problémem, který se vyskytuje po celou dobu trvání likvidace, může být 

nespolupráce, či neochota spolupráce orgánů, či společníků rušené obchodní 

společnosti. Především na počátku likvidace je podstatné, aby orgány obchodní 

společnosti poskytly likvidátorovi patřičnou míru součinnosti, poskytly mu potřebné 

dokumenty a informace vztahující se k obchodní společnosti a urychlily tak samotnou 

délku likvidace. Předcházení vzniku těchto situací by z mého pohledu pomohlo 

zavedení sankcí pro nespolupracující společníky, či členy orgánů likvidované obchodní 

společnosti, které by tyto osoby mohly k určité míře spolupráce donutit.    

Oslovení likvidátoři se shodli v tom, že celé řada problémů se vyskytuje při 

likvidaci akciových společností. Zejména pak v souvislosti s likvidací akciové 

společnosti s akciemi na doručitele v jejich listinné podobě se stává tíživým problém se 

samotnou identifikací akcionářů, nehledě na problémy s jejich informováním, 

obesláním a následným vyplacením likvidačního zůstatku. Problém s identifikací 

jednotlivých akcionářů se nabízí již ze samotné podstaty tohoto typů akcií, kdy jejich 

majitel je zcela anonymní bez jakékoliv povinnosti k odtajnění své identity. Vyřešit 
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tento problém by bezpochyby pomohlo zrušení akcií na doručitele, přičemž jisté změny 

právní úpravy lze, dle náznaků na politické scéně, v dohledné době očekávat.  

Další problém v souvislosti s likvidací akciové společnosti se týká akciových 

společností s velmi rozptýlenou strukturou akcionářů. Jedná se o akciové společnosti 

s velkým množstvím drobných akcionářů. V těchto případech se likvidátor opět setkává 

s problémem, nikoli již přímo s identifikací jednotlivých akcionářů, kterou lze zjistit ze 

seznamů akcionářů vedených přinejmenším akciovou společností, ale spíše s obesláním 

jednotlivých akcionářů, případně poskytnutím jejich součinnosti. Problém s obesláním 

jednotlivých akcionářů je v praxi řešitelný například za využití uveřejněné inzerce 

v celostátních sdělovacích prostředcích. V neposlední řadě se jedná o možný problém 

s předáním podílu na likvidačním zůstatku těmto akcionářům. Tento problém je 

řešitelný ve spolupráci s příslušným soudem, kdy likvidátor nerozdělené podíly na 

likvidačním zůstatku uloží do soudní úchovy s možností, aby si je neuspokojení 

akcionáři v budoucnu vyzvedli. Samozřejmě i v tomto případě je nutné o této situaci 

příslušné akcionáře informovat. Podobně jako v případě jiných problémů i tento je ve 

svém důsledku řešitelný, ale za cenu vynaložení značného úsilí a časové náročnosti. 

Ani závěru likvidace obchodních společností se problémy vyhýbat nemusí. Zejména 

pak v souvislosti s výmazem obchodní společnosti z obchodního rejstříku. Problémem, 

který se v praxi občas vyskytuje, je získání všech souhlasů potřebných k provedení 

výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku. Nejčastěji se jedná o souhlas ze 

strany správce daně a orgánů sociálního a zdravotního pojištění. Často se totiž stává, že 

likvidovaná obchodní společnost má u těchto institucí finanční nedoplatky, na základě 

kterých ochota institucí poskytnout daný souhlas, v souvislosti s povinností řádné 

správy majetku, klesá.  
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8. REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA A JEJÍ 

DOPAD NA PRÁVNÍ ÚPRAVU LIKVIDACE 

Ministerstvo spravedlnosti ČR dlouhodobě připravuje rekodifikaci soukromého 

práva, v jejímž rámci má dojít k přijetí nového občanského zákoníku, nového zákona o 

obchodních korporacích a nového zákona o mezinárodním právu soukromém.  

Ministerstvo spravedlnosti předložilo počátkem ledna 2009 návrh občanského 

zákoníku společně s návrhem zákona o obchodních korporacích a zákona o 

mezinárodním právu soukromém vládě k dalšímu projednání a v dubnu 2011 byly 

všechny návrhy odeslány legislativní radě vlády k projednání. Vláda ČR schválila 

v květnu 2011 návrh nového občanského zákoníku a poté jej odeslala do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, která započala s jeho projednáváním.
50

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh občanského 

zákoníku na svém zasedání dne 9. listopadu 2011. Schválený návrh byl následně 

odeslán do Senátu Parlamentu České republiky, který předložený návrh projednal a na 

svém zasedání dne 25. ledna 2012 potřebnou většinou schválil. Legislativní procedura 

byla zakončena podpisem Prezidenta České republiky, který tak učinil dne 20. února 

2012. Předpokládá se, že by nový občanský zákoník mohl vstoupit v účinnost k 1. lednu 

2014.  

Nový občanský zákoník si klade za cíl sjednotit dnes poměrně nejednotnou úpravu 

soukromého práva. Bude mimo jiné upravovat otázky související s podnikáním, které 

jsou dnes obsaženy v obchodním zákoníku. Problematika zrušení právnických osob a 

právní úprava likvidace bude nově upravena ustanoveními občanského zákoníku. 

V připravovaném návrhu se jedná o ustanovení § 170 - § 175 v případě zrušení 

právnických osob a ustanovení § 189 a násl. v případě likvidace. Je třeba konstatovat, že 

návrh nového občanského zákoníku si neklade za cíl změnit od základů stávající právní 

úpravu. Navrhovaná právní úprava likvidace do značné míry kopíruje úpravu stávající, 

kterou jen drobně modifikuje a přizpůsobuje současným požadavkům.  

Úprava zrušení právnické osoby umožňuje zrušit právnickou osobu bez likvidace, či 

s likvidací. Na rozdíl od dnešní právní úpravy však návrh stanovuje fikci, dle které 
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nevyplyne-li z právního jednání o zrušení právnické osoby, zda je zrušena s likvidací 

nebo bez ní, platí, že je zrušena s likvidací.  

Novinkou oproti dnešní úpravě je přímo v zákoně stanovený účel
51

 likvidace. Účel 

likvidace zůstává sice obdobný, ale jeho zákonné zakotvení dnes chybí. 

Zpřesnění se týká též povinnosti zapsat vstup společnosti do likvidace do 

obchodního rejstříku. Oproti dnešní úpravě, která suše konstatuje povinnost zapsat 

vstup do likvidace do obchodního rejstříku (i když tato povinnost de facto stíhá 

likvidátora), navrhovaná právní úprava přímo zakotvuje povinnost likvidátora 

navrhnout bez zbytečného odkladu zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku.  

Výslovně zakotven je princip, že likvidátorem může být jen osoba způsobilá být 

členem statutárního orgánu. Návrh právní úpravy rozšiřuje ustanovení o činnosti 

likvidátora a zásadu, že činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá 

povaze a cíli likvidace. Opět se jedná o zakotvení dnes platné zásady v zákoně.  

Podrobněji je upraveno nakládání s finančními prostředky ze strany likvidátora. 

Například pokud právnická osoba nabude dědictví nebo odkaz s podmínkou, je 

likvidátor povinen tato omezení respektovat. Zároveň pokud právnická osoba získá 

vázané prostředky z veřejných rozpočtů, je při jejich použití likvidátor vázán 

rozhodnutím orgánu, jenž je poskytl. 

Ke zpřesnění právní úpravy by mělo dojít v oblasti uspokojení věřitelů likvidované 

společnosti dnes upravené v ustanovení § 75 odst. 5 ObchZ. Dochází k rozšíření dnešní 

zásady, kdy je věřiteli k uspokojení jeho pohledávek vůči likvidované společnosti 

nabídnut majetek z likvidační podstaty, o fikci která stanoví, že pokud se věřitel k 

této nabídce nevyjádří do dvou měsíců, platí, že ji přijal. Zároveň pokud některý 

z věřitelů svou účast na převzetí likvidační podstaty odmítne, považuje se jeho 

pohledávka za zaniklou, ledaže by byl následně zjištěn dosud neznámý majetek 

společnosti. Zajištěný věřitel má však vždy právo na uspokojení své pohledávky 

z jistoty, kterou je jeho pohledávka zajištěna.
52

 I to jsou změny zamýšlené v návrhu 

nové úpravy soukromého práva. Až konec legislativního procesu přinese definitivní 

podobu nové právní úpravu likvidace obchodních společností. 

                                                 
51

 Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a 

naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace. 
52

 Návrh občanského zákoníku schválený vládou ČR ve znění změn přijatých Legislativní radou 

vlády (verze – květen 2011) publikovaný na http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html (cit. 

2011-11-27) 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html
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9. ZÁVĚR 

Současná právní úprava institutu likvidace obchodních společností není úpravou 

ucelenou, ani úpravou komplexně upravenou. Celá řada institutů je právními předpisy 

neupravena a je nutné jejich dovozování za použití základních interpretačních pravidel 

stanovených právní teorií. Je to ostatně logické, nelze a není to ani v silách legislativců 

a zákonodárců, regulovat do nejmenších podrobností prostřednictvím právní úpravy 

všechny možné problémy, které se mohou vyskytnout. Právní předpisy mají stanovit 

základní rámec obecných pravidel, v jejichž mantinelech je možné se pohybovat. Tak je 

tomu i v případě likvidace. Právní předpisy neřeší veškeré problémy, se kterými se 

v průběhu likvidace můžeme setkat. V těchto případech hraje významnou úlohu 

zejména soudní judikatura, která si klade za cíl právní úpravu doplňovat a zpřesňovat. I 

při tvorbě této práce bylo v hojné míře využito právě závěrů soudní judikatury. 

Zejména v případě likvidace není možné, aby právní úprava předem řešila všechny 

problémy, které se mohou vyskytnout. Každá likvidace má v zásadě individuální 

povahu, což vyplývá ze specifických okolností každého případu. Nelze tudíž stejný 

postup likvidace uplatnit na všechny případy obchodních společností vstupujících do 

likvidace. Více než kde jinde je zde nutné uplatnit individuální přístup.  

Kromě některých nepřesností právní úpravy, či drobných mezer v zákoně, které by 

ostatně měly být vyřešeny soudní judikaturou, může v praxi přinášet drobné problémy 

zejména nejednotnost a drobná roztříštěnost právní úpravy. Zejména se to týká případů 

likvidace specifických právních subjektů, v případě kterých je nutné kromě speciálních 

zákonů užít též obecnou úpravu obsaženou v obchodním zákoníku, potažmo zákoníku 

občanském. 

Při porovnání navrhované úpravy rekodifikace soukromého práva a jejích 

ustanovení dotýkajících se likvidace se současnou právní úpravou lze konstatovat, že 

současná právní úprava likvidace je ve své podstatě zdařilou a poměrně propracovanou. 

Soudím tak na základě faktu, že připravovaná úprava, která je výsledkem dlouholetého 

snažení týmu právních expertů, se od stávající právní úpravy zásadním způsobem 

nemění a pouze současnou právní úpravu drobně doplňuje, lépe řečeno zpřesňuje 

některé její instituty. 
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11. LEGAL REGULATIONS OF LIQUIDATION OF A 

 BUSINESS COMPANY 

11.1. 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.  

 

The liquidation of a business company is a legally regulated process of settling the 

assets of this company out of court, unless the company has not a general legal 

successor. If the company is going into liquidation, the active commercial activity of 

this company shall be stopped. All of the activities aim to finish the business of the 

liquidated company and to find and to settle its property. 

The liquidation of a business company in the law of The Czech Republic is 

regulated in the Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, as amended. The 
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liquidation means a lot of legal and economic problems. This work is centred only on 

the legal aspects of the liquidation.  

It is necessary in case of liquidation to distinguish between two terms: dissolution 

and ending of a business company. A company enters into the process of liquidation as 

of the day of its dissolution. In this context is necessary to file a motion for entry the 

liquidation into the Commercial register. A company have to use the addendum „in 

liquidation“, during a liquidation. The liquidation is finished by selling the property of 

the liquidated company and by settlement of its liabilities. After finishing the 

liquidation, the liquidator files a motion for deletion of the company from the 

Commercial register. With deletion the company ends as a subject. 

The main person in the course of a process of liquidation is the liquidator. The 

liquidator has to be named when a company enters into the process of liquidation. He 

fulfils jobs which are related with the liquidation of this business company. After his 

naming the liquidator acts in the name of the company in all questions of the 

liquidation. 

 

11.2. SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV 

Obchodní společnost 

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. 

Company 

The company is an artificial legal person created in order to carry business. 

 

Likvidace obchodní společnosti 

Likvidaci obchodní společnosti je zákonem upravený postup mimosoudního 

vypořádání majetkových vztahů zanikající obchodní společnosti, jestliže nemá 

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.  

Liquidation of a business company 

Liquidation of business a company is a legally regulated process of settling a 

company´s assets out of court, unless the entity has a general legal successor. If the 
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company is going into liquidation, then the active commercial activity of the company 

shall be stopped.  

 

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.  

Liquidator 

A liquidator is the main person in the process of a liquidation. A liquidator has to be 

named when a company enters the liquidation. He fulfils jobs related with the 

liquidation of a business company. After his naming he fills the authority of a statutory 

organ of the liquidated company to act in the name of the company in al questions of the 

liquidation. He carries out, sells property of the business company in liquidation and by 

settlement liabilities of a business company. 

 


