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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce vzniká poměrně nedlouho po přelomové události v českém 

právním prostředí, tedy po zásadní rekodifikaci soukromého práva, která 

nastala 1. 1. 2014. Touto zásadní událostí došlo ke změně řady klíčových zákonů 

soukromého práva jako je občanský zákoník nebo zákoník obchodní, který byl nahrazen 

zákonem o obchodních společnostech a družstvech a další spousty zákonů, které s těmito 

zákony úzce souvisí. Dále také došlo k přijetí úplně nových zákonů jako například zákona 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob apod. Od rekodifikace soukromého 

práva si zákonodárce sliboval větší komplexnost právní úpravy soukromého práva a její 

částečný návrat k prvorepublikové legislativě, která navazovala na základě recepčního 

zákona ze dne 28. října 1918 na právní úpravu ABGB, tedy Všeobecného zákoníku 

občanského z roku 1811, který, jak uvádějí autoři současného občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb., byl na svou dobu výjimečně zdařilým legislativním dílem, které se 

vyznačoval nejenom tím, že bylo prvním komplexním kodexem soukromého práva, ale 

také svou myšlenkovou a filosofickou konzistentností. Tato právní úprava ovšem utrpěla 

zásadní ránu, kterou bylo socialistické zákonodárství a ideový přístup. Krátce po převzetí 

moci v Československu komunistickou stranou v roce 1948, konkrétně v období let 

1949 – 1950 dochází k výrazné rekodifikaci soukromého práva v souladu se 

socialistickými ideami. Zákony soukromého práva, které vznikly v této době, byly 

následně v průběhu let několikrát novelizovány a to i po roce 1989, kdy v průběhu 

90. let 20. století a na počátku 21. století byla hnacím motorem pro jejich změnu nejenom 

snaha vymanit je ze spáru socialistické doktríny, ale také snaha dosáhnout závazkům, 

které pro Českou republiku vyplývají z členství v Evropské unii. V důsledku těchto 

zásahů do základních zákonů soukromého práva došlo k tomu, že jejich úprava se stala 

značně nekonzistentní a nemohla tedy efektivně fungovat jako právní rámec pro moderní 

soukromoprávní vztahy. Z tohoto důvodu tedy došlo k realizaci dlouho očekávané a 

dlouho diskutované rekodifikaci soukromého práva, která se podle důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku snaží o návrat k myšlenkovým východiskům Všeobecného 

zákoníku občanského z roku 1811 a k jeho komplexnosti. 

Tato diplomová práce má za cíl zmapovat relativně novou právní úpravu 

soukromého práva po jeho zásadní rekodifikaci. Z důvodu její obsáhlostí samozřejmě 

není cílem této diplomové práce popsat rekodifikaci v celé její šíři, ale, jak už téma 
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napovídá, bude jejím těžištěm právní úprava likvidace obchodních společností 

v současném právním prostředí a snaha objasnit, k jakým došlo v důsledku rekodifikace 

nejzásadnějším změnám oproti dřívějšímu pojetí této problematiky a jak celkové změny 

v soukromém právu ovlivnily průběh likvidace obchodních společností.1  

  

                                                 

1 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online] s. 3 [cit. 26. 10. 2015]  

Dostupné z: http://www.anag.cz/files/file/duvodova_obcz.pdf  

http://www.anag.cz/files/file/duvodova_obcz.pdf
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2. LIKVIDACE – DEFINICE, POJEM, VÝZNAM 

Stejně tak jako vznik obchodní korporace je koncipován dvou fází – založení 

společnost a její vznik – obdobným způsobem je upraven i její konec, tj. také 

dvoufázově – zrušení a následný zánik. Rozdíl mezi těmito dvěma fázemi je reflektován 

také právní úpravou. Nejprve musí společnost absolvovat zrušení, tedy vypořádat své 

obchodní aktivity, vztahy a závazky k bankám, zaměstnancům a dalším věřitelům, ale 

také svoje další hospodářské vztahy (celý tento proces je nazýván likvidací) a následně 

může dojít k jejímu zániku, tedy k výmazu z obchodního rejstříku.2 Explicitní legální či 

doktrinální definice pojmu likvidace, či likvidace právnické osoby, resp. obchodní 

korporace neexistuje. Jak bude vylíčeno později, zákon obsahuje pouze vymezení účelu 

likvidace společnosti. Výkladů tohoto pojmu, je tedy několik. Pomoc lze hledat například 

v lingvistice, konkrétně tedy ve slovníku cizích slov, který pod heslem „likvidace“ uvádí 

jako význam slova „odstranění, vyřízení, zrušení, skončení, usmrcení“.3 Původ pojmu 

likvidace lze také dovodit z italského „liquidare“, které vychází z latinského „liquere“, 

což znamená být tekutým a v přeneseném významu jej lze chápat jako vyřešit, vyjasnit, 

vyrovnat.4 Obecně lze ovšem pojem likvidace vymezit jako „vypořádání majetkových 

poměrů právnické osoby po jejím zrušení, jestliže právnická osoba směřuje ke svému 

zániku“5 dále ji lze také definovat jako „mimosoudní urovnání majetkových poměrů 

zrušené právnické osoby“6.  

V souvislosti s § 168 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který poskytuje 

výčet forem zrušení právnické osoby a výslovně uvádí, že právnická osoba se zrušuje 

právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením 

účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem, lze dovodit, že 

likvidace obchodní společnosti je právním jednáním, při kterém dochází k vypořádání 

                                                 

2 POKORNÁ, J., HOLEŠOVSKÝ, J., LASÁK, PEKÁREK, M. a kolektiv, Obchodní společnosti a 

družstva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 101 – 102. ISBN 978-80-7400-475-9 
3 http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=likvidace&typ=0 [online] [cit. 26. 10. 2015]  
4 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. s. 239. ISBN 978-80-7478-735-5 
5 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. s. 239. ISBN 978-80-7478-735-5 
6 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. s. 239. ISBN 978-80-7478-735-5 

http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=likvidace&typ=0
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závazků obchodní společnosti, ukončení její činnosti a k jejímu zrušení, tedy k ukončení 

její existence v souladu s právním předpisy. 

Likvidace jako způsob zrušení obchodní společnosti nastupuje obligatorně a to 

v souladu s ustanovením § 169 občanského zákoníku. Existují zde samozřejmě výjimky. 

Podle § 169 se likvidace nevyžaduje, za předpokladu, že celé jmění společnosti přechází 

na jejího právního nástupce nebo stanoví-li zákon, že ke zrušení společnosti dojde jiným 

způsobem než likvidací.  

V této souvislosti lze uvést § 173 občanského zákoníku, který upravuje zrušení 

společnosti bez likvidace. Jedná se zejména o dva případy. Prvním z nich je zrušení 

společnosti v důsledku její přeměny a to podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev. Z logiky tohoto zákona a věci, „kdy vzhledem k 

univerzálnímu právnímu nástupnictví zrušené a zanikající právnické osoby by likvidace 

coby vypořádání majetku zrušené právnické osoby, vyrovnání jejích dluhů a naložení s 

likvidačním zůstatkem byla procesem jdoucím proti logice univerzálního právního 

nástupnictví.“7 Další možností podle výše zmíněného ustanovení je zrušení společnosti 

bez likvidace za předpokladu, že byl osvědčen její úpadek a došlo ke zrušení konkursu 

po splnění rozvrhového usnesení nebo došlo-li ke zrušení konkursu pro zcela 

nepostačující majetek společnosti. Společnost v takové situaci by však vstoupila do 

likvidace za předpokladu, že se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek objeví. 

Toto ustanovení mimo jiné reflektuje a přebírá právní úpravu likvidace obsaženou 

v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. 

Na okraj lze ještě zmínit, že existují ještě další případy zrušení právnické osoby bez 

likvidace. Takovým případem je například zrušení příspěvkové organizace podle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, konkrétně podle § 27 

tohoto zákona, kdy dochází ke zrušení této právnické osoby z vůle zřizovatele a celý 

majetek příspěvkové organizace přechází na zřizovatele. 

 

                                                 

7 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 908 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytomy  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytomy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytomy
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3. PRÁVNÍ ÚPRAVA A JEJÍ PRAMENY 

Na rozdíl od staré právní úpravy účinné do konce roku 2013, v níž byl institut 

likvidace obchodní společnosti roztříštěn do množství zákonů, ale ve které těžiště 

likvidace obchodních společností leželo hlavně v obchodním zákoníku, který obsahoval 

obecná ustanovení a zároveň i zvláštní úpravu pro jednotlivé obchodní společnosti, 

dochází s příchodem účinnosti nové právní úpravy soukromého práva k zakotvení úpravy 

tohoto institutu hlavně do občanského zákoníku a zákon o obchodních korporacích 

obsahuje speciální ustanovení pro jednotlivé formy obchodních korporací. Podle 

důvodové zprávy k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je koncepce tohoto 

zákona zamýšlena jako celková dekodifikace obchodního práva. Zákon o obchodních 

korporacích tedy upravuje nejnutnější právní problematiku obchodních korporací, která 

by z důvodu své výrazné speciality neměla v obecné úpravě občanského zákoníku své 

místo. Nicméně důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích dále konstatuje, že 

zákonodárce rozhodně nemá tímto zákonem v úmyslu podrývat výsostné postavení 

občanského zákoníku v rámci soukromého práva a už vůbec nepředpokládá duplicitní 

právní úpravu obchodních korporací. Naopak, tímto způsobem právní úpravy se 

zákonodárce snaží této duplicitní úpravě zamezit.8  

V občanském zákoníku, konkrétně v části „Zrušení právnické osoby“, která je 

ohraničena ustanoveními § 168 a § 173 nalezneme obecné vymezení forem zrušení 

právnické osoby a následně ustanovením § 187 počínaje a § 209 konče je vymezeno 

zrušení právnické osoby formou likvidace. Obecná úprava obsažená v těchto 

ustanoveních občanského zákoníku pokládá základy právní úpravy institutu likvidace 

obchodních společností, ale i dalších právnických osob, pokud to jejich povaha umožňuje. 

Současná právní úprava, tj. úprava po 1. 1. 2014, je navíc vystavěna na obecných 

základech položených občanským zákoníkem a rozbíhá se do speciálních úprav 

obchodních korporací v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 

ale také například do zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev. 

                                                 

8 HAVEL, B. a kol., Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : 

Sagit, 2012, str. 18. ISBN 978-80-7208-923-9 
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Specifika likvidace jednotlivých forem právnických osob jsou zohledněna, jak už 

bylo výše uvedeno, v zákoně o obchodních korporacích. Obsahem každé hlavy tohoto 

zákona, která vyjadřuje jednu z forem obchodní korporací, jsou ustanovení vztahující se 

k specifickým potřebám likvidace dané formy obchodní korporace.  

Výjimkou z výše uvedeného by se dala označit samostatná úprava likvidace 

právnických osob, jejichž úprava je obsažena přímo v občanském zákoníku. Jedná se o 

spolky, nadace, nadační fondy či ústavy. Vzhledem k tomu, že tyto subjekty nejsou 

obchodními korporacemi ani družstvy, nejedná se o výjimku v pravém slova smyslu, ale 

o součást obecné právní úpravy likvidace. Pro další právnické osoby, jako jsou například 

státní podniky, může být právní úprava jejich likvidace obsažena ještě v dalších 

speciálních právních předpisech.9 

  

                                                 

9 Například v zákoně č. 77/1997 Sb., o státním podniku.  
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4. LIKVIDÁTOR 

4.1. FUNKCE LIKVIDÁTORA A JEHO POSTAVENÍ 

Podle § 187 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vstupuje právnická 

osoba do likvidace dnem, kdy je zrušena nebo prohlášena za neplatnou. Dále § 189 téhož 

zákona uvádí, že při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osoby 

likvidátora. Likvidátorem se může stát pouze osoba, která je způsobilá být členem 

statutárního orgánu. Jak totiž vyplývá hned z několika ustanovení o likvidaci, likvidátor 

nabývá působnosti statutárního orgánu. Okamžikem, kdy této působnosti nabývá, je 

okamžik povolání. Jak uvádí druhý odstavec § 189, pokud nebyl likvidátor povolán do 

funkce, přestože je právnická osoba v likvidaci, vykonávají jeho působnost všichni 

členové statutárního orgánu společnosti, což je novým pravidlem oproti staré úpravě 

obchodního zákoníku.10 

Jak už bylo výše řečeno, likvidátor nabývá okamžikem svého povolání do funkce 

působnosti statutárního orgánu společnosti a to dle ustanovení § 193 občanského 

zákoníku. Zákon zde dále zdůrazňuje pouze skutečnost, že ze své pozice likvidátor 

odpovídá za řádný výkon své funkce stejným způsobem jako člen statutárního orgánu. 

Je důležité zdůraznit, že přestože nabývá likvidátor působnosti statutárního orgánu, 

nestává se svým jmenováním do funkce statutárním orgánem, ani statutární orgán 

nenahrazuje. Likvidátor se tak stává v podstatě orgánem sui generis, protože ze své 

pozice může zastupovat společnost ve všech jejích záležitostech, stejně jako statutární 

orgán, ovšem v souladu s omezeními podle § 188 a 196 občanského zákoníku. 

Ustanovení § 188 téhož zákona omezuje v jednání každého, kdo by mohl za společnost 

jakýmkoliv způsobem jednat a to ve smyslu, aby od okamžiku, kdy se o vstupu 

společnosti do likvidace dozvěděl nebo se dozvědět měl a mohl. Ustanovení 

§ 196 občanského zákoníku toto omezení dále zpřísňuje vůči osobě likvidátora a to tak, 

že činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace 

společnosti. Statutární orgán, respektive jeho činnost, se pouze upozadí a to poté, co se 

své funkce ujal likvidátor, nicméně jeho funkce rozhodně nezaniká. Nic takového totiž ze 

                                                 

10 PILÁTOVÁ J., RICHTER J., SIGMUND A., TARANDA T., Likvidace obchodních společností, 5. 

aktualizované a rozšířené vydání, Olomouc: ANAG, 2014, s. 4. ISBN 978-80-7263-877-2 
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zákona nevyplývá. Naopak, zákonodárce pamatoval na případy, kdy zanikne funkce 

likvidátora ještě před zánikem právnické osoby a v takovém případě opět „ožívá“ funkce 

statutárního orgánu, který podle ustanovení § 189 občanského zákoníku, respektive 

všichni jeho členové, vykonává působnost likvidátora a to až do doby, dokud nebude do 

funkce povolán nový likvidátor.  

Funkci likvidátora může vykonávat i několik likvidátorů najednou. Nově 

v takovém případě tvoří kolektivní orgán, což přináší změnu oproti § 70 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, podle kterého, nebylo-li na základě jmenování 

stanoveno jinak, byl každý z likvidátorů oprávněn jednat samostatně.11 Občanský zákoník 

v ustanovení § 190 zmiňuje tuto možnost jako fakt a dále již nespecifikuje, za jakých 

podmínek je nutné, či vhodné povolat do funkce více likvidátorů. Dá se ale předpokládat, 

že k povolání více likvidátorů dojde v případě, kdy bude zanikající společnost stát před 

relativně složitou či jiným způsobem (například časově) náročnou likvidací a bude 

v zájmu společnosti i všech zúčastněných, aby v rámci hospodárnosti a rychlosti provedlo 

likvidaci více likvidátorů. V běžných a relativně jednoduchých případech tato možnost 

nejspíše využívána nebude, protože více likvidátorů, vzhledem k tomu, že tvoří kolektivní 

orgán, musí rozhodovat ve sboru a to za přítomnosti, či obdobné účasti (například 

per rollam) většiny členů tohoto kolegia a svá rozhodnutí schvalovat většinou přítomných 

členů. Zmíněné ustanovení nedává žádný prostor pro další uvážení a je nutné ho vykládat 

jako kogentní. Z toho plyne omezení upravit si organizaci činnosti více likvidátorů 

odchylně v zakladatelském právním jednání korporace. Jediný způsob, jakým může 

korporace působnost více likvidátorů upravit, je zpřísnění postupu jejich rozhodování a 

jednání a to zejména zvýšením potřebného kvóra likvidátorů nutného pro rozhodování, či 

zvýšením počtu hlasů nutných pro přijetí rozhodnutí.12 

4.2. ZPŮSOBY VZNIKU FUNKCE 

Před vymezení způsobů vzniku funkce likvidátora je důležité určit obecné 

zákonitosti, jakým okamžikem funkce likvidátora vzniká bez ohledu na způsob vzniku. 

                                                 

11 PILÁTOVÁ J., RICHTER J., SIGMUND A., TARANDA T., Likvidace obchodních společností, 5. 

aktualizované a rozšířené vydání, Olomouc: ANAG, 2014, s. 43. ISBN 978-80-7263-877-2 
12 PILÁTOVÁ J., RICHTER J., SIGMUND A., TARANDA T., Likvidace obchodních společností, 5. 

aktualizované a rozšířené vydání, Olomouc: ANAG, 2014, s. 43. ISBN 978-80-7263-877-2 
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Likvidátor, jako orgán obchodní společnosti, vzniká ze zákona okamžikem zrušením 

společnosti, nikoliv až jmenováním konkrétní osoby do výkonu této funkce, ovšem za 

předpokladu, že je společnost rušena s likvidací.13 Z dikce ustanovení § 193 občanského 

zákoníku dále vyplývá, že likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu. Oproti 

úpravě obchodního zákoníku účinné do roku 2013 dochází k určitému posunu, neboť 

v dřívější úpravě nabýval likvidátor pouze některých pravomocí statutárního orgánu, ale 

zbylé pravomoci stále náležely statutárnímu orgánu.14 Působnosti statutárního orgánu 

nabývá likvidátor okamžikem svého povolání, z čehož lze vyvodit, že okamžikem 

povolání likvidátora do funkce je okamžik, kterým nabude účinnosti rozhodnutí, resp. 

právní jednání, které určitou osobu do funkce likvidátora povolává. Podle § 189 odst. 1 

občanského zákoníku je takovým jednáním rozhodnutí příslušného orgánu obchodní 

společnosti, podle § 191 odst. 1 téhož zákona se jedná o rozhodnutí příslušného soudu. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zápis osoby likvidátora do obchodního rejstříku podle 

§ 65 písm. b) zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

je pouze zápisem deklaratorním a funkce likvidátora tedy vzniká přímo v důsledku 

právního jednání. U tohoto je ovšem nutné důsledně oddělit platnost a účinnost, a to 

hlavně z hlediska odpovědnosti za jednání za společnost.  

U jmenovacího právního jednání, kterým povolává likvidátora do funkce příslušný 

orgán obchodní společnosti, mohou být všechny zákonné předpoklady pro vznik funkce 

likvidátora splněny přímo jeho přijetím. Mohou však nastat i případy, kdy je okamžik 

platnosti a účinnosti posunut a to z několika důvodů. Příslušný orgán může například 

stanovit datum vzniku funkce na datum pozdější než je datum přijetí rozhodnutí 

o povolání do funkce, dále může být v době přijetí rozhodnutí chybět souhlas likvidátora 

se svým ustanovením do funkce. Dále mohou například v době rozhodnutí absentovat 

předpoklady pro výkon funkce. V takovém případě tedy funkce likvidátora vzniká až 

nabytím účinnosti takového právního jednání.  

                                                 

13 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. s. 241. ISBN 978-80-7478-735-5 
14 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. s. 241. ISBN 978-80-7478-735-5 
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V případě jmenování likvidátora soudem podle ustanovení § 191 občanského 

zákoníku je situace obdobná. Funkce likvidátora vzniká nejdříve právní mocí rozhodnutí 

soudu, pokud není ve výroku určeno jiné datum v budoucnosti.  

Vzhledem k tomu, že likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu, vyvstává 

u něj také otázka, jaké skutečnosti zapisovat do obchodního rejstříku. Podle § 65 zákona 

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob jsou to následující 

údaje – „jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od 

adresy místa pobytu, likvidátora; je-li likvidátorem právnická osoba, také jméno a adresa 

místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při 

výkonu funkce zastupuje.“15 Není zde tedy ani zmínka o datu vzniku a zániku funkce 

likvidátora. Podle komentářové literatury16 však vzhledem k tomu, že likvidátor nabývá 

působnosti statutárního orgánu a z tohoto důvodu může zastupovat společnost ve všech 

jejích záležitostech a zároveň mu z této pozice plyne i příslušná odpovědnost a vztah ke 

třetím osobám, lze důvodně požadovat, aby datum vzniku jeho funkce bylo v obchodním 

rejstříku uvedeno a to i pro ochranu samotného likvidátora. K tomuto lze uvést ustanovení 

§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o veřejných rejstřících, podle kterého lze do veřejného 

rejstříku zapsat také další skutečnosti, o kterých to tak stanoví zákon, nebo jiné důležité 

skutečnosti, o jejichž zápis zapisovaná osoba požádá, má-li na takovém zápisu právní 

zájem.  

4.2.1. Jmenování 

Funkce likvidátora obchodní společnosti může vzniknout dvěma způsoby. První 

způsob je uveden v již výše zmíněném ustanovení § 189 odst. 1 občanského zákoníku, 

podle kterého povolává likvidátora do funkce příslušný orgán právnické osoby a to při 

vstupu společnosti do likvidace. Vznik funkce likvidátor jmenováním příslušným 

orgánem obchodní společnosti z něj činí voleného funkcionáře a to v souladu s 

§ 152 odst. 2 téhož zákona. Konkrétní postup jeho ustanovení do funkce závisí na 

                                                 

15 § 65 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
16 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 994 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmy 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmy
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konkrétní úpravě dané formy obchodní společnosti a také na jejích vnitřních předpisech, 

zejména na společenské smlouvě.17   

V komentáři k ustanovení § 189 občanského zákoníku se autoři zamýšlí nad tím, že 

likvidátora jmenuje do funkce příslušný orgán. Vzhledem k tomu, že z § 151 odst. 1 

občanského zákoníku plyne, že zákon, popřípadě zakladatelské právní jednání 

společnosti určí, do jaké míry a jakým způsobem rozhodují členové orgánů obchodní 

společnosti za ni a nahrazují její vůli, se tedy dá polemizovat s tím, zda likvidátora 

jmenuje příslušný orgán společnosti, či tento příslušný orgán pouze nahrazuje a vykonává 

vůli korporace a likvidátora do funkce jmenuje přímo obchodní společnost18. „Vztah 

právnické osoby a likvidátora je funkčním vztahem orgánu právnické osoby, jímž je 

likvidátor, a právnické osoby, jejímž je likvidátorem. Nicméně, likvidátor sám je 

svéprávnou fyzickou či právnickou osobou, pročež je tento vztah i vztahem jedné osoby 

vůči jiné osobě.“19  

Ze všeho, co bylo výše uvedeno lze tedy dovodit, že likvidátor se na základě 

jmenování do funkce stává členem voleného orgánu v souladu s ustanovením § 152 

občanského zákoníku, a dále, že likvidátora obchodní společnosti povolává a jmenuje do 

funkce přímo sama společnost a to prostřednictvím svého příslušného orgánu. Pokud 

tento příslušný orgán nelze určit na základě speciálního ustanovení pro danou formu 

obchodní společnosti či speciálního právního předpisu a ani zakladatelské právní jednání 

tuto skutečnost neupravuje, je tímto příslušným orgánem, který likvidátora povolává do 

funkce, statutární orgán společnosti a to v souladu s ustanovením § 163 občanského 

zákoníku, který upravuje působnost statutárního orgánu tak, že do ní spadají veškeré 

záležitosti, které nebyly zákonem, zakladatelským jednáním či rozhodnutím orgánu 

veřejné moci svěřeny do jinému orgánu právnické osoby.  

                                                 

17 Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích se společenskou smlouvou 

rozumí stanovy i zakladatelská listina.  
18 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 967 - 968 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytqoi 
19 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 968 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytqoi  

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytqoi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytqoi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytqoi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytqoi
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4.2.2. Jmenování soudem 

Druhým způsobem, kterým se likvidátor může ujmout funkce, je jmenování 

likvidátora soudem. Jedná se o zásah veřejné moci do soukromoprávní sféry obchodních 

společností soukromého práva. Jmenování likvidátora soudem se opět rozpadá na dvě 

možnosti, jak k tomuto obsazení funkce likvidátora může dojít. Obě možnosti lze nalézt 

v ustanovení § 191 občanského zákoníku.  

První situace ustanovení likvidátora do funkce soudem přichází v úvahu v případě, 

že obchodní společnost vstoupila do likvidace, ale ani přesto nebyl do funkce povolán 

likvidátor způsobem uvedeným v bodě 4.2.1, tedy jmenováním společností, resp. jejím 

orgánem. V takovém případě jmenuje likvidátora soud, a to i bez návrhu. Ovšem tuto 

situaci je nutné posuzovat velice obezřetně. V ustanovení § 189 občanského zákoníku ani 

v žádném z dalších ustanovení upravujících jmenování likvidátora do funkce není 

vyjádřena žádná lhůta, v jaké má k ustanovení likvidátora do funkce dojít. Toto 

ustanovení vyjadřuje pouze apel, aby k tomuto právnímu úkonu došlo při vstupu 

společnosti do likvidace. Z dikce druhé věty prvního odstavce výše zmíněného 

ustanovení lze dovodit, že k tomu, stejně jako při zániku funkce likvidátora před zánikem 

společnosti, má dojít bez zbytečného odkladu. Na základě této formulace je nutné 

posuzovat, co tento korektiv „zbytečného odkladu“ znamená nejenom u konkrétní formy 

obchodní korporace, ale zde je nutné jít při posuzování ještě dále a situace musí být 

posuzována případ od případu. U jednotlivých obchodních korporací (a to nejenom u 

jednotlivých forem, ale u každé konkrétní společnosti) totiž o volbě likvidátora bude 

rozhodovat jiný orgán společnosti a to podle specifických pravidel upravených 

v zakladatelském právním jednání společnosti. Je tedy nutné důkladně porovnat 

domněnku zbytečného odkladu s faktickým stavem, zda k volbě likvidátora došlo a byla 

neúspěšná, či zda volba probíhá například hlasování per rollam, které je ze své podstaty 

časově náročnější apod. Dále může ovšem nastat i situace, kdy se obchodní společnost 

o volbu likvidátora ani nepokusila. V tomto případě půjde o poměrně jasný případ, ve 

kterém přichází na řadu jmenování likvidátora soudem podle ustanovení § 191 

občanského zákoníku.   

Další možnost, kdy soud jmenuje likvidátora do funkce, nastává za předpokladu, že 

o likvidaci obchodní společnosti rozhodl sám soud a ten je následně povinen jmenovat 

likvidátora. Komentářová literatura se zde vrací k problému s dikcí ustanovení § 191 
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občanského zákoníku, protože z něj jednoznačně nevyplývá, zda o jmenování likvidátora 

do funkce rozhoduje přímo soud, který o zrušení společnosti rozhodl. Nabízí se zde totiž 

i možnost, že společnost bude v takovém případě, kdy soud rozhodne o jejím zrušení, 

spadat pod režim ustanovení § 189 občanského zákoníku a tím by byla nejprve dána 

možnost vybrat likvidátora příslušnému orgánu obchodní společnosti. Právní úprava 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku stála před obdobným problémem a to 

v souvislosti s ustanovením § 71, jehož původní verze také dávala na výběr více možností 

interpretace a až následnými novelami byla zpřesněna do formy, která říká, že „při 

likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud, který 

o zrušení společnosti rozhodl.“20 Komentář se tedy na základě teleologického a 

systematického výkladu kloní k výkladu v souladu s úpravou obchodního zákoníku a to 

aby o jmenování likvidátora rozhodl stejný soud, který rozhodl o zrušení této společnosti.  

4.2.3. Jmenování likvidátora soudem v trestním řízení 

Zvláštním a specifickým případem vstupu obchodní společnosti do likvidace a s tím 

související jmenování likvidátora do funkce nastává v případě, kdy společnost do 

likvidace vstupuje nuceně a to v důsledku trestu podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tuto sankci může soud uložit 

právnické osobě za předpokladu, že má sídlo v České republice a její činnost spočívala 

zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činu.21 Ustanovení 

§ 16 odst. 4 říká, že právní mocí rozhodnutí, kterým byl uložen trest zrušení právnické 

osoby, vstupuje tato právnická osoba do likvidace. Následně se postup výkonu trestu 

zrušení právnické osoby řídí ustanovením § 38 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob. Po nabytí právní moci rozsudku o zrušení společnosti nařídí předseda 

senátu výkon tohoto rozhodnutí a zároveň v nařízení výkonu rozhodnutí jmenuje do 

funkce likvidátora společnosti. Dle § 38 odst. 2 se při likvidaci společnosti, která nastává 

jako následek výkonu trestu zrušení právnické osoby, postupuje podle jiného právní 

                                                 

20 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 977 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmi 

 
21 § 16 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmi
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předpisu upravujícího upravující likvidaci právnické osoby zrušené soudem, není-li 

zákonem stanoveno jinak. Tímto právním předpisem je tedy bez nejmenších pochyb 

občanský zákoník, konkrétně tedy v ustanovení § 191 a následujících, které jmenování 

likvidátora soudem upravuje.  

4.3. OKOLNOSTI VZNIKU FUNKCE LIKVIDÁTORA 

4.3.1. Souhlas likvidátora a jeho jmenování bez souhlasu 

Vzhledem k tomu, že se likvidátor stává členem voleného orgánu ve smyslu 

§ 152 občanského zákoníku, musí pro své jmenování do funkce splňovat několik 

předpokladů. Například podle zmíněného ustanovení musí být svéprávný. Jedním 

z dalších podmínek je souhlas osoby, která má být ustanovena do funkce likvidátora. 

Kořeny nutnosti souhlasu likvidátora se svým ustanovením do funkce lze najít až 

v čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky, který říká, že každý občan může činit, co není 

zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Toto platí hlavně 

pro jmenování likvidátora soudem, protože se jedná o zásah veřejné moci do 

soukromoprávní sféry jednotlivce a ten nemůže být nucen k ničemu, co zákon neukládá. 

Zákonem upravena povinnost stát se částečně proti své vůli likvidátorem je upravena pro 

statutární orgán, který může být povolán do výkonu funkce likvidátora soudem. Na tento 

způsob povolání do funkce likvidátora lze samozřejmě na první pohled nahlížet jako na 

jmenování proti vůli jmenovaného, na druhou stranu, vzhledem k tomu, že již vykonává 

funkci statutárního orgánu společnosti, tudíž je jedním z orgánů společnosti, nejedná se 

o povolání do funkce v pravém slova smyslu, tedy o povolání osoby vně společnosti, ale 

pouze o rozšíření pravomocí, které orgán společnosti vykonává. Tento způsob bude 

vylíčen níže.  

Souhlas se jmenováním do funkce likvidátora vyžaduje také souhlas se zápisem do 

obchodního rejstříku. U obchodní korporace se osoba likvidátora zapisuje do obchodního 

rejstříku obligatorně a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob, konkrétně ustanovení § 12 tohoto zákona vyžaduje pro uskutečnění 

takového zápisu souhlas zapisované osoby.  
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4.3.2. Jmenování člena statutárního orgánu bez jeho souhlasu likvidátorem 

Z výše uvedeného ovšem existuje výjimka, kterou lze nalézt v ustanovení 

§ 191 odst. 3 občanského zákoníku. Toto ustanovení mimo jiného uvádí, že „nebyl-li 

podán jiný návrh či nelze-li návrhu vyhovět, může soud při postupu podle 

odstavce  1 nebo 2 likvidátorem jmenovat i bez jeho souhlasu člena statutárního orgánu.“ 

Otázkou ovšem zůstává, jaký návrh měl v tomto ustanovení zákonodárce na mysli 

vzhledem k tomu, že § 191 občanského upravuje jmenování likvidátora soudem a tudíž 

bez návrhu. Logickým a systematickým výkladem lze dovodit, že za předpokladu, že 

nebyl podán jiný návrh nebo takový návrh podán byl, ale nelze mu vyhovět, může soud 

jmenovat likvidátorem člena statutárního orgánu a to i bez jeho souhlasu.  

Současná úprava jmenování člena statutárního orgánu bez jeho souhlasu 

likvidátorem, tak jak je vymezena v § 191 odst. 3 občanského zákoníku, vychází z právní 

úpravy zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákonu, který obsahoval ještě širší úpravu a 

to konkrétně v ustanovení § 71 odst. 2, které upravovalo možnost soudu jmenovat do 

funkce likvidátora bez souhlasu nejenom členy statutárního orgánu, ale také společníky 

společnosti. Právní úprava občanského zákoníku se omezila pouze na možnost jmenovat 

do funkce likvidátora bez souhlasu pouze členy statutárního orgánu. Komentářová 

literatura22 se k tomuto posunu vyjadřuje tak, že zákonodárce tímto chtěl nejspíše 

akcentovat sankční povahu tohoto ustanovení. Statutárnímu orgánu totiž už ze zákona 

plyne právo rozhodovat ve všech záležitostech společnosti, které nejsou zakladatelským 

právním jednáním, zákonem či rozhodnutím orgánu veřejné moci svěřeny jinému orgánu 

a zároveň možnost zastupovat společnost ve všech záležitostech. Tím se statutárům 

otevírá poměrně široké pole působnosti, díky kterému mohou účinné ovlivňovat 

směřování a vývoj společnosti a předcházet tak situacím, kdy je nutno přistoupit 

k likvidaci společnosti nebo situacím, kdy v likvidaci dojde k zániku funkce likvidátora. 

Vzhledem k tomu, že tyto situace ovšem ne vždy jsou v rukách statutárních orgánu, lze 

říci, že zákonná úprava může být v tomto směru až nespravedlivá.  

                                                 

22 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 981 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmi 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmi
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Komentářová literatura dále zdůrazňuje, že současná úprava je ovšem poněkud 

krátkozraká, neboť zákon zmíněné ustanovení § 191 odst. 3 občanského zákoníku nijak 

nezohledňuje situaci, kdy statutární orgán jmenovaný do funkce likvidátora bez svého 

souhlasu z této funkce odstoupí, ani případy, kdy by jeho funkce skončila jinými způsoby. 

Dalším způsobem, jakým se statutární orgán „přinucený“ do funkce likvidátora soudem 

může z této funkce vyvázat je, například v jednočlenných společnostech, kdy statutár a 

společník v jedné osobě sám sebe z této funkce odvolá atd.  

V souvislosti se jmenováním statutárního orgánu bez jeho souhlasu likvidátorem (a 

v dřívější právní úpravě obchodního zákoníku i společníků společnosti) lze zmínit 

judikaturu, která se vyjadřuje v souladu s dikcí § 191 odst. 3 občanského zákoníku a to 

konkrétně s větou druhou, která jmenovanému likvidátorovi sice nedává možnost 

odstoupit, ale umožňuje mu navrhnout soudu, aby ho funkce zprostil, prokáže-li, že na 

něm nelze spravedlivě požadovat, aby tuto funkci vykonával. V přímé souvislosti s touto 

možností zproštění funkce likvidátora lze uvést usnesení Vrchního soudu v Praze vydané 

pod spisovou značkou 7 Cmo 82/2004, které říká, že „do funkce likvidátora by soudem 

vůbec neměla být jmenována osoba z řad společníků (§ 71 odst. 2 ObchZ), na níž výkon 

takové funkce nelze spravedlivě požadovat.“23 Toto usnesení je použitelné i v současné 

právní úpravě občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.  

Logika rozhodnutí je, že je-li důvodem pro zproštění z výkonu funkce soudem 

skutečnost, že na určité osobě nelze spravedlivě požadovat, aby vykonávala tuto funkci 

likvidátora jmenovaného bez jejího souhlasu, nemá význam, aby tato osoba byla do 

funkce soudem vůbec jmenována. Vzápětí po jmenování totiž může dojít k jejímu 

zproštění funkce. Na této logice se nic nemění ani v rámci nové právní úpravy. 

4.4. ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE LIKVIDÁTORA  

4.4.1. Odměna likvidátora 

Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013, konkrétně dle zákona č. 13/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, byla odměna za výkon funkce likvidátora a pravidla pro její 

                                                 

23 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 1. 2005, sp. zn. 7 Cmo 82/2004 [online] [cit. 26. 10. 2015] 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembqgvpxg4s7gvpxg5dsl4ytqoa 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpxg4s7gvpxg5dsl4ytqoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpxg4s7gvpxg5dsl4ytqoa
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vyplácení stanovena poměrně podrobně a to zejména v § 71 odst. 6. Naproti tomu úprava 

účinná od 1. 1. 2014, konkrétně § 196 zákona č. 89/2012 Sb., který v současnosti odměnu 

za výkon funkce likvidátora upravuje, nechává široký prostor pro smluvní volnost, jež je 

proklamovaná již v úvodních ustanoveních občanského zákoníku. Ve staré úpravě byl 

výslovně určen orgán, který likvidátorovi odměnu vyplácí, dále možnost přiznat 

likvidátorovi právo na vyplacení zálohy apod. Nový občanský zákoník se omezuje pouze 

na formulaci, že „odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej 

povolal.“24 Obchodní zákoník dříve pamatoval pouze na případy, kdy byl likvidátor 

povolán do funkce orgánem společnosti nebo soudem. Opomínal už ale případy, kdy byl 

likvidátor do funkce povolán jiným orgánem a to například Českou národní bankou, 

pokud do likvidace vstupovala pojišťovna, resp. zajišťovna. Přestože se tedy stávající 

právní úprava může na první pohled zdát poněkud úzká, opak je pravdou a svou 

otevřeností naopak pamatuje na více možností ustanovení likvidátora do funkce a 

následné určovaní jeho odměny. 

Zmíněné ustanovení § 196 občanského zákoníku sice svou vágnosti zasahuje 

poměrně široký okruh případů jmenování, na druhé straně však opomíná hlubší úpravu 

samotné odměny likvidátora. Odměna likvidátora může být samozřejmě rozličná. Funkce 

likvidátora může být vykonávána úplatně, ale i bezúplatně, odměna může být finanční, 

ale i v naturáliích. Problém může ovšem nastat, pokud orgán, který likvidátora do funkce 

jmenoval, odměnu a způsob jejího vyplácení nijak neupravil. Absence úpravy odměny 

likvidátora dozajista, v souladu se základními zásadami občanského zákoníku, nemůže 

znamenat neplatnost jednání, kterým se likvidátor do funkce povolává. V takovém 

případě lze nejspíše25, pokud z ujednání stran nebude výslovně zřetelné, že se jedná o 

bezplatný výkon funkce, postupovat podle ustanovení o příkazu, konkrétně podle § 2444 

občanského zákoníku, který výslovně umožňuje použít ustanovení o příkazu přiměřeně i 

na obdobné případy, kdy má někdo na základě smlouvy povinnosti zařídit záležitosti 

jiného a ustanovení § 2438 téhož zákona, podle kterého poskytne příkazce příkazníkovi 

odměnu, je-li, vzhledem k příkazcovi podnikání, obvyklá. 

                                                 

24 § 196 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
25 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 1003 s. [cit. 26. 10. 2015]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsni 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsni
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Další otázkou, která ohledně odměny likvidátorovi vzniká, je, zda má likvidátor 

v průběhu likvidace právo na výplatu zálohy, či záloh a zda mu právo na výplatu zálohy 

musí určit orgán, který jej do funkce povolal nebo zda si zálohu může vyplatit likvidátor 

sám. Podle komentáře k ustanovení § 195 občanského zákoníku „ten, kdo likvidátora 

povolal, určuje též i způsob výplaty odměny“26. Způsobem výplaty může být výplata 

odměny v podobě zálohy a následného doplatku, či rozdělení výplaty odměny do 

několika plateb. K této problematice lze dále uvést, že právo na výplatu a způsob výplaty 

odměny určuje likvidátorovi orgán, který jej povolal, nicméně podle Nejvyššího soudu, 

konkrétně dle usnesení ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4193/200927, kde Nejvyšší soud 

dovozuje, že likvidátor neporušuje svou povinnosti, pokud část peněžních prostředků 

likvidované společnosti předběžně vyčlení k jejich následnému vyplacení jako zálohy 

na odměnu likvidátora. Tyto prostředky si formou zálohy ovšem likvidátor nemůže 

vyplatit, dokud mu právo na výplatu nevznikne na základně rozhodnutí orgánu 

příslušného o výplatě této odměny rozhodnout. 

4.4.2. Odměna likvidátora obchodní korporace 

Likvidátor obchodní společnosti musí, podle zákona o obchodních korporacích 

uzavřít s touto korporací smlouvu o výkonu funkce, ve které by měla být sjednána 

pravidla pro odměňování. Pokud tomu tak totiž není, je na výkon této funkce podle 

§ 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích nahlíženo jako na výkon bezplatný. Pouze 

za předpokladu, že by smlouva o výkonu funkce nebo ustanovení o odměňování byla 

nebo se stala neplatná z důvodu na straně obchodní korporace, odměna likvidátora se určí 

jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy. Za předpokladu, že by tato smlouva 

nebyla vůbec uzavřena z důvodů na straně obchodní korporace, určí se odměna jako 

odměna obvyklá v době, kdy měla být smlouva uzavřena.28  

                                                 

26 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 1003 s. [cit. 26. 10. 2015]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsni 

 
27 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4193/2009 [online] [cit. 

26. 10. 2015] Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembrgrpw64s7grpxg5dsl4ytcni 
28 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 1003 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrpw64s7grpxg5dsl4ytcni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrpw64s7grpxg5dsl4ytcni
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4.4.3. Odměna likvidátora jmenovaného soudem 

Z dikce § 195 občanského zákoníku by se na první pohled dalo usuzovat, že ten, 

kdo likvidátora k výkonu jeho funkce povolal, může určit výši jeho odměny pouze na 

základě smluvního ujednání s likvidátorem nebo snad dokonce pouze na základě své 

libovůle. Tento předpoklad platí částečně pouze v případě, kdy likvidátora určí orgán 

společnosti. V případě, že je likvidátor jmenován soudem, je situace poněkud složitější. 

Soud při určení odměny likvidátora, kterého sám do funkce povolal, nemá absolutně 

volnou ruku, ale je vázán právními předpisy, zejména nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 

ze dne 16. října, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

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

osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob. Tímto nařízením, které je prováděcím předpisem 

k občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a družstvech a dalším 

souvisejícím zákonům, byla určena odměna likvidátora jmenovaného soudem. Podle 

ustanovení § 5 tohoto nařízení se základ pro vyměření odměny likvidátora určí jako čistý 

majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace. Odměna likvidátora pak činí ze základu 

 

 do 100 000 Kč 15%; 

 

 nad 100 000 Kč do 500 000 

Kč 

 

15 000 Kč  

+ 10 % z částky přesahující 100 000 Kč; 

 

 nad 500 000 Kč do 1 000 000 

Kč 

 

55 000 Kč  

+ 7 % z částky přesahující 500 000 Kč; 

 

                                                 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsni 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsni


20 

 

 nad 1 000 000 Kč do 20 000 

000 Kč 

 

90 000 Kč  

+ 5 % z částky přesahující 1 000 000 Kč. 

 

Částka přesahující 20 000 000 Kč se do základu pro výpočet odměny likvidátora 

nezapočítává. Výše odměny dle zmíněných pravidel může být podle okolností případu 

přiměřeně zvýšena nebo snížena ovšem pouze do výše likvidačního zůstatku. Výše 

hotových nákladů likvidátora je také upravena nařízením č. 351/2013 Sb., konkrétně 

ustanovení § 9, s odkazem na zákoník práce a maximální výší těchto nákladu 50 000 Kč.  

4.4.4. Odměna likvidátora určená insolvenčním soudem 

Likvidátor dlužníka vykonává v insolvenčním řízení svou působnost v rozsahu 

v jakém nepřešla na insolvenčního správce. A v souvislosti s touto činností má likvidátor 

právo na náhradu nutných výdajů a na přiměřenou odměnu. Tato odměna má být podle 

§ 70 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona určena insolvenčním soudem 

na návrh insolvenčního správce v souladu se zvláštním předpisem. Tento zvláštní předpis 

není insolvenční zákonem dále nijak specifikován, nicméně lze snadno dovodit, že tímto 

prováděcím přepisem bude také již zmíněné nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

V insolvenčním zákoně, konkrétně ve zmíněném ustanovení § 70 lze tedy nalézt speciální 

úpravu a zároveň výjimku z ustanovení § 195 občanského zákoníku, neboť přestože 

obecně určuje odměnu a způsobe její výplaty ten, kdo likvidátora, tak podle § 70 

insolvenčního zákona bude tím, kdo likvidátorovi určí výši odměny insolvenční soud.  

4.5. ROZSAH PŮSOBNOSTI  

Postavení likvidátora v rámci procesu likvidace a vymezení jeho pozice vůči 

ostatním orgánům likvidované společnosti bylo nastíněno již v části 4.1. Ve zkratce by se 

tato část dala shrnout tak, že likvidátor nabývá po svém ustanovení do funkce působnosti 

statutárního orgánu a tím také za řádný výkon své funkce odpovídá stejně jako statutární 

orgán, což explicitně uvádí ustanovení § 193 občanského zákoníku. Skutečnost, že 

likvidátor svou funkcí zaujímá místo statutárního orgánu společnosti, znamená mimo jiné 

to, že zároveň může společnost zastupovat ve všech jejích záležitostech. Při svém jednání 
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je však ze zákona omezen a to § 188 občanského zákoníku, který zakazuje všem osobám 

(tedy nejenom statutárnímu orgánu), aby za společnost jednali mimo rozsah jednání 

stanovený § 196 občanského zákoníku, tj. zakazuje jednání jiné než směřující k účelu, 

který odpovídá povaze a cíli likvidace. 

Stěžejním ustanovením pro vymezení rozsahu působnosti likvidátora je již 

několikrát zmíněný § 196 občanského zákoníku, který v prvním odstavci jasně stanovil, 

že „činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace.“29 

Tento účel je popsán ustanovením § 187 odst. 1 občanského zákoníku a je jím „likvidace 

je vypořádání majetku zrušené právnické osoby (likvidační podstaty), vyrovnání dluhů 

právnické osoby věřitelům a naložení s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z 

likvidace (s likvidačním zůstatkem) podle zákona.“30  

Dle výše zmíněného tedy působnost likvidátora směřuje ke zpeněžení takové části 

majetku společnosti, která uspokojí veškeré pohledávky a dluhy společnosti. Není tedy 

výslovně nutné zpeněžit veškerý majetek společnosti. Pro obchodní společnosti je 

rozdělení likvidačního zůstatku, tedy majetku společnosti, který zbyl po uspokojení 

veškerých dluhů společnosti, upraveno § 37 zákona o obchodních korporacích. Podle něj 

musí být způsob, jakým má být naloženo s likvidačním zůstatkem společnosti, upraven 

společenskou smlouvou nebo dohodou společníků. Pokud tomu tak není, vyplácí se podíl 

na likvidačním zůstatku jednotlivým společníkům v penězích a v takovém případě musí 

likvidátor samozřejmě veškerý majetek společnosti zpeněžit a následně vyplatit 

společníkům. 

Likvidace společnosti pro likvidátora tedy znamená veškerá právní jednání, která 

směřují k účelu popsaném v ustanovení § 187 odst. 1 občanského zákoníku a to od 

zahájení likvidace, resp. od jmenování likvidátora do jeho funkce, až do skončení 

likvidace, včetně následných jednání spojených s ukončením likvidace společnosti. 

Likvidátor tedy bude směřovat svou činnost k tomu, aby obchodní společnost ukončila 

svou činnost, a následně dojde k výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku 

v souladu s ustanovením § 185 občanského zákoníku.  

                                                 

29 § 196 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
30 § 188 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
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4.6. ODPOVĚDNOST PŘI VÝKONU FUNKCE 

S rozsahem pravomocí likvidátora, tedy s rozsahem práv a povinností, které s sebou 

výkon jeho funkce nese, úzce souvisí také druhá strana mince a to odpovědnost za 

jednotlivé právní úkony. Jak bylo již řečeno, podle ustanovení § 193 občanského 

zákoníku nabývá likvidátor okamžikem svého povolání do funkce působnosti statutárního 

orgánu. Na tomto místě je dobré zmínit, že likvidátor svým povoláním sice nabývá 

působnosti statutárního orgánu, ale nestává se statutárním orgánem. V souvislosti s tím 

lze uvést například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 12. 2011, sp. zn. 7 Cmo 

236/2011, kde Vrchní soud uvádí, že i u zrušené a likvidované společnosti jsou funkce 

členů představenstva nezastupitelné a mají být obsazeny alespoň v takovém počtu, aby 

bylo představenstvo schopno vykonávat svou působnost.31 Dále například Nejvyšší soud 

ve svém usnesení ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 149/2005 zdůrazňuje, že i po vstupu 

do likvidace má společnost povinnost zvolit do 3 měsíců od zániku funkce člena 

představenstva nového člena, protože likvidátor se svým jmenováním stává orgánem 

společnosti, ale nikoliv jejím statutárním orgánem.32 Přestože tedy, jak z výše uvedeného 

vyplývá, nestává se likvidátor statutárním orgánem, ale vzhledem k tomu, že nabývá část 

jeho působnosti a to konkrétně část vymezenou ustanoveními § 196 a § 188 občanského 

zákoníku, je logické, že bude z výkonu své funkce odpovídat stejným způsobem jako 

statutární orgán společnosti.  

4.6.1. Péče řádného hospodáře 

Obecná odpovědnost osob, které veřejně či ve styku s jinou osobu vystupují 

z pozice svého povolání, je upravena již v úvodních ustanoveních občanského zákoníku, 

konkrétně v § 5. V tomto ustanovení nalezneme úpravu zvláštní odpovědnosti osoby, 

která veřejně či ve styku s jinou osobou vystupuje z pozice svého povolání. Dává tím totiž 

najevo určitou způsobilost a schopnost jednat se znalostí a péčí, která je s jeho povoláním 

                                                 

31 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 12. 2011, sp. zn. 7 Cmo 236/2011 [online] [cit. 26. 10. 

2015] Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembrgjpw64s7gzpxg5dsl4ytqoa 
32 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 149/2005 [online] [cit. 26. 10. 2015] 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembqgzpxexzwgfpwg2lw 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjpw64s7gzpxg5dsl4ytqoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjpw64s7gzpxg5dsl4ytqoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzpxexzwgfpwg2lw
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzpxexzwgfpwg2lw
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spojena a jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.33 Toto obecné ustanovení je 

dále rozvedeno úpravou odpovědnosti orgánů společností, která je vymezena 

ustanovením § 159 občanského zákoníku, který uvádí, že ten, kdo přijme funkci člena 

voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a potřebnými 

znalostmi a pečlivostí a v neposlední řadě také osobně. Z tohoto ustanovení dále vyplývá, 

že likvidátor musí vykonávat svou funkci (stejně jako statutární orgán) s péči řádného 

hospodáře a v případě porušení této své povinnosti se vystavuje riziku odpovědnosti za 

porušení zákonné povinnosti podle § 2894 a následujících občanského zákoníku. Obecná 

ustanovení odpovědnosti členů volených orgánů společnosti dále specifikuje zákon 

o obchodních korporacích, který obsahuje speciální úpravu odpovědnosti a pravidel 

jednání členů orgánů korporací.  

Jednání s péči řádného hospodáře je zde rozšířeno o korektiv pravidla 

podnikatelského úsudku, tzv. business judgement rule, který je inspirací ze zahraničních 

právních úprav a který je obsažen v § 51 zákona o obchodních korporacích. Vzhledem 

k tomu, že ustanovení § 159 občanského zákoníku obsahující požadavek jednání s péči 

řádného hospodáře je poměrně tvrdým ustanovením, dochází v § 51 zákona o obchodních 

korporacích k zmírnění dopadů tohoto korektivu. Pravidlo podnikatelského úsudku totiž 

slouží jako záchranný polštář, který ve zkratce dává jednajícímu orgánu možnost 

prokázat, že při svém rozhodování jednal v souladu s lege artis a nenese tudíž 

odpovědnost za případnou ekonomickou újmu, která společnosti vznikla.34 Pokud se totiž 

ukáže, že orgán společnosti nejednal s péči řádného hospodáře podle ustanovení § 159 

občanského zákoníku, ale na druhé stráně při svém podnikatelském rozhodování jednal 

loajálně a v dobře víře v souladu s ustanovením § 51 zákona o obchodních korporacích, 

tedy pečlivě a s potřebnými znalostmi, mělo by se přihlížet a zkoumat, zda proces 

rozhodování proběhl skutečně řádně a pečlivě a tím pádem orgán jednal v souladu se 

zákonem a zájmy společnosti.  

Dalším zmírněním korektivu péče řádného hospodáře je následující ustanovení § 52 

zákona o obchodních korporacích, kdy se při posuzování, zda člen orgánu společnosti 

                                                 

33 PILÁTOVÁ J., RICHTER J., SIGMUND A., TARANDA T., Likvidace obchodních společností, 5. 

aktualizované a rozšířené vydání, Olomouc: ANAG, 2014 ISBN 978-80-7263-877-2 
34 HAVEL, B. a kol., Zákon o obchodní korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. 

Ostrava : Sagit, 2012, str. 19. ISBN 978-80-7208-923-9 
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jednal s péčí řádného hospodáře, musí přihlédnout k péči, kterou by v obdobné situaci 

vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba. Pokud by se jednání člena orgánu posuzovalo 

před soudem, nese důkazní břemeno člen orgánu společnosti. Pouze pokud by soud 

rozhodl, že po členu orgánu nelze rozumně požadovat, aby prokázal, že skutečně jednal 

s péči řádného hospodáře, přesouvá se důkazní břemeno na žalobce. Jednalo by se 

například o situaci, kdy se bude posuzovat jednání člena orgánu společnosti, který již tuto 

funkci nevykonává, nemá tedy přístup k dokumentům a informacím, díky kterým by mohl 

své jednání obhájit. 35  

4.7. ZÁNIK FUNKCE 

K zániku funkce likvidátora může dojít několika způsoby. Na možnost likvidátora 

skončit ve své funkci má vliv více faktorů, z nichž nejvýznamnější je způsob, jakým byl 

likvidátor do své funkce ustaven. Byl-li likvidátor řádně jmenován příslušným orgánem 

obchodní korporace a vykonává-li svou funkci na základě smlouvy o výkonu funkce, 

může likvidátor ze své funkce vystoupit v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 zákon o 

obchodních korporacích. Nesmí tak ovšem učinit v době, která je pro společnost 

nevhodná. Je tedy otázkou, zda v době likvidace může právě likvidátor ze své funkce 

tímto způsobem odstoupit. Nabízí se ovšem možnost, že by ve své funkci setrval do doby, 

než by společnost našla za stávajícího likvidátora náhradu a v takovém případě by 

odstoupení z funkce nic nebránilo. Další možností je, že by místo stávajícího likvidátora 

zastávali funkci likvidátora všichni členové statutárního orgánu společnosti a to podle 

§ 189 odst. 2 občanského zákoníku. Příslušný orgán společnosti, tedy valná hromada, by 

v takovém případě ovšem neměla zanedbat svou povinnosti bez zbytečného odkladu 

povolat nového likvidátora, jak uvádí ustanovení § 189 odst. 1 věta druhá.   

Při činnosti likvidátora může nastat situace, kdy likvidátor řádně neplní své 

povinnosti v rámci procesu likvidace. V takovém případě může osoba, která prokáže 

právní zájem, podat u příslušného soudu návrh na odvolání likvidátora, který řádně neplní 

své povinnosti a následně tento soud jmenuje nového likvidátora. Takovým rozhodnutím 

                                                 

35 BORSÍK, D. : Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend, 

Obchodněprávní revue 7-8/2015, [online] s. 193 [cit. 26. 10. 2015]  

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgvpw64s7g5ptqx3torzf6mjzgm 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgvpw64s7g5ptqx3torzf6mjzgm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgvpw64s7g5ptqx3torzf6mjzgm
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soudu může být odvolán likvidátor jmenovaný příslušným orgánem společnosti, ale i 

likvidátor ustanovený do své funkce soudem.36 Oproti právní úpravě obchodního 

zákoníku, která pro odvolání likvidátora soudem stanovila korektiv „porušování svých 

povinností“, dochází ke zpřísnění ve formulaci na „řádné neplnění svých povinností“. Se 

současným zněním ustanovení ovšem přichází nejenom zpřísnění, ale také rozostření 

hranice, která by určovala porušení tohoto ustanovení. Porušení povinnosti totiž 

pomyslnou čáru, kterou je nutné překročit, vykresluje poměrně jednoznačně. Řádně 

plnění povinností, respektive neřádné plnění bude nutné posuzovat v každém případě 

individuálně a s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem, které nastaly. Ustanovení 

§ 191 odst. 2 dále výslovně uvádí, že soud jmenuje nového likvidátora sám. Tím, že 

jmenování nového likvidátora je svěřeno do rukou právě soudu lze usuzovat, že tím 

dochází k jisté sankci vůči společnosti, jejímž úkolem bylo vybrat likvidátora, jenž bude 

řádně plnit své povinnosti v rámci likvidace.  

Další způsoby zániku funkce likvidátora, vzhledem k jeho postavení statutárního 

orgánu, nastanou porušením obecných ustanovení o způsobilosti být členem orgánu 

společnosti. Jedná se zejména o ztrátu svéprávnosti, která je nejzákladnějším 

předpokladem pro výkon funkce likvidátora, stejně jako pro výkon ostatních funkcí 

v rámci volených orgánů společnosti. Likvidátor jako člen orgánu společnosti musí 

splňovat také další zákonné podmínky a to zejména podle ustanovení § 153 odst. 1 

občanského zákoníku nebyl této osobě osvědčen úpadek nebo dle ustanovení § 46 zákona 

o obchodních korporacích je osoba jmenovaná do funkce likvidátora bezúhonná ve 

smyslu zákona o živnostenském podnikání. Pokud člen voleného orgánu ztratí v průběhu 

výkonu své funkce způsobilost pro výkon této funkce, dle ustanovení § 155 odst. 1 

občanského zákoníku jeho výkon této funkce zaniká. 37 

                                                 

36 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 983 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmi  
37 ŠTENGLOVÁ, I.: Podmínky způsobilosti k výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní 

korporace, Sborník Karlovarské právnické dny 21/2013, [online] s. 45 [cit. 26. 10. 2015] Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgnpww4del4zdcx3torzf6nbv  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytsmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpww4del4zdcx3torzf6nbv
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpww4del4zdcx3torzf6nbv
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Posledními způsoby, kterými může skončit výkon funkce likvidátora, jsou 

dokončení procesu likvidace a splnění všech zákonných povinností a na posledním místě 

samozřejmě smrt likvidátora. 
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5. LIKVIDACE 

K likvidaci obecně je na tomto místě vhodné zdůraznit, že obchodní společnost byla 

vytvořena uměle, z vůle jejích zakladatelů, kteří jejím prostřednictvím chtějí naplňovat 

své potřeby, či zájmy. Z tohoto faktu vychází také právní úprava zrušení obchodních 

společností, ale i právnických osob obecně a její dvě základní východiska. 

Prvním z nich je skutečnost, že společnost ztratila smysl své existence, tedy zda 

naplnila účel, ke kterému byla svými zakladateli vytvořena, anebo společnost tento účel 

není schopna plnit vzhledem k vnitřním rozporům, či jiným disfunkcím. Posouzení, zda 

společnost naplnila svůj vytyčený cíl a tím zanikl i smysl její existence, náleží 

zakladatelům tohoto subjektu a navzdory jejich dohodě o ukončení činnosti korporace 

jimi vytvořené nesmí být subjekt uměle udržován v existenci. Na druhou stranu 

posouzení jestli společnost stále míří k vytyčenému cíli, ale není schopna funkčně 

vykonávat svou existenci a běžnou činnost, je na posouzení soudem. Soud, jako orgán 

veřejné moci je oprávněn posuzovat funkceschopnost společnosti z prostého důvodu a to, 

že je ve veřejném zájmu, aby se právního života účastnily pouze subjekty, které jsou 

schopny se ho skutečně účastnit. 

Druhým východiskem pro právní úpravy zrušení a zániku obchodních korporací 

plyne přímo z povahy obchodní společnosti jako uměle vytvořeného subjektu. U fyzické 

osoby, která je skutečnou živou bytostí, lze předpokládat, že jako dlužník nezanikne jen 

z důvodu, aby nemusel plnit svým věřitelům (výjimkou je samozřejmě sebevražda). 

Obchodní společnost, která je subjektem umělým, neživým, by ovšem takovou možnost 

měla. Zákonodárce však na tento zásadní rozdíl mezi fyzickými a právnickými osobami 

pamatoval, a proto tedy dává věřitelům jistotu v podobě právní úpravy, která neumožňuje 

právnickým osobám zaniknout bez univerzálního právního nástupce, aniž by nejprve 

vypořádaly své dluhy. Tento proces, mezi zrušením a zánikem obchodní společnosti je 

pak nazýván likvidace.38 

 

                                                 

38 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. s. 232 – 233. ISBN 978-80-7478-735-5 
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5.1. K POJMU LIKVIDACE 

Cílem likvidace společnosti by mělo být vyřešit a vyrovnat její vztahy a závazky a 

to v souvislosti s ukončením její činnosti. Likvidace jako proces ukončení činnosti 

společnosti by měla mít primárně za cíl vypořádání závazkových vztahů a jako prostředek 

k dosažení tohoto cíle by měla využít „zlikvidňování“ majetku. V obecné představě bývá 

často likvidace zaměňována s rozprodáváním majetku, což v některých případech nebude 

vůbec potřeba a v některých toto nebude vůbec ani možné.39 

„Likvidace obchodní korporace je zákonem předvídaný a nařízený proces 

vypořádání vztahu zrušené právnické osoby ještě před tím, než je jí dovoleno 

zaniknout.“40 Likvidace jako fáze procesu ukončení činnosti obchodní společnosti ovšem 

nenastupuje vždy. Z logiky věci nemůže nastat v případě, kdy na likvidaci nemá 

společnost dostatečný majetek (v takovém případě je situace řešena insolvenčním 

řízením) nebo v případě, že veškeré jmění společnosti, tedy včetně dluhů, přechází 

v rámci přeměny na jejího právního nástupce. Občanský zákoník v ustanovení 

§ 168 odst. 1 jednoznačně definuje formy zrušení právnické osoby. Podle tohoto 

ustanovení se jedná zejména o zrušení právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím 

orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena a z dalších 

zákonných důvodů. Dle ustanovení § 169 občanského zákoníku musí po zrušení 

právnické osoby dojít k její likvidaci, resp. k likvidaci jejího majetku. Výjimkou z tohoto 

pravidla může být například situace, kdy celé jmění právnické osoby přechází na jejího 

právního nástupce. Pokud z právního jednání, kterým se právnická osoba zrušuje, 

nevyplývá, jestli se společnost zrušuje s likvidací či bez, platí, že se právnická osoba 

zrušuje s likvidací. S likvidací se právnická osoba zrušuje z taxativních důvodů 

vymezených v ustanovení § 171 občanského zákoníku, tedy uplynutím doby, dosažením 

účelu, dnem určeným v zákoně nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, či 

dnem účinnosti tohoto právního jednání a právní mocí rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější. 

                                                 

39 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. s. 239. ISBN 978-80-7478-735-5 
40 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. s. 238. ISBN 978-80-7478-735-5 
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U obchodních korporací lze z konstatovat, že nejčastěji dojde ke zrušení společnosti 

s likvidací a to rozhodnutím příslušného orgánu. Takovým orgánem bude ve většině 

případu nejspíše valná hromada společnosti (u akciové společnosti je tomu tak přímo ze 

zákona, ale například u společnosti s ručením omezeným tak musí být explicitně 

stanoveno ve společenské smlouvě), ovšem stanovy mohou určit orgán jiný. K formě 

právního jednání o zrušení společností s likvidací lze konstatovat v souladu 

s komentářem k občanskému zákoníku, že vzhledem k tomu, že pro zakladatelské právní 

jednání je podle § 123 odst. 2 občanského zákoníku vyžadována písemná forma, lze 

odvodit, že i pro právní jednání zrušující společnost je vyžadována stejná forma jednání.41 

Navíc, pokud zákon u zakladatelského právního jednání společnosti vyžaduje její 

kvalifikovanou formu, tedy formu veřejné listiny, kterou je podle § 776 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích notářský zápis, bude pro právní jednání o zrušení společnosti 

vyžadována také forma notářského zápisu.42 

5.2. DRUHY LIKVIDACE SPOLEČNOSTI 

Jak z výše uvedeného úvodu do problematiky likvidace vyplývá, likvidaci 

obchodní společnosti lze rozdělit do dvou druhů, a to likvidaci, která probíhá na základě 

dobrovolného jednání společnosti nebo jejích orgánu ať už v minulosti, kdy bylo 

rozhodnuto, že společnost bude existovat pouze na určitou dobu nebo za dosažením 

konkrétního účelu, nebo v současnosti, kdy příslušný orgán společnosti rozhodl o zrušení 

společnosti s likvidací.  

5.2.1. Likvidace společnosti dobrovolná 

K dobrovolnému zrušení společnosti likvidací dochází, jak už bylo řečeno, 

z důvodů uvedených v ustanovení § 171 občanského zákoníku. Prvním z nich je uplynutí 

                                                 

41 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 887 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytomi  
42 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 888 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytomi  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytomi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytomi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytomi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyytomi
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doby, na kterou byla společnost založena. Zakladatelé tuto skutečnost uvedou 

v zakladatelském právním jednání a musí zde přesně určit časový úsek, může se jednat o 

konkrétní datum nebo určení počtu let, měsíců a dní existence společnosti, po jehož dobu 

bude společnost existovat. Pokud tato informace není v zakladatelském právním jednání 

obsažena, pak podle § 124 občanského zákoníku platí, že je společnost založena na dobu 

neurčitou. Ke zrušení společnosti po uplynutí doby, na kterou byla založena, dochází 

přímo ze zákona a není k ní tedy potřeba dalšího rozhodnutí. 

Další možností je zrušení společnosti dosažením účelu, pro který byla založena. 

Podle ustanovení § 144 odst. 1 občanského zákoníku lze právnickou osobu ustavit ve 

veřejném či soukromém zájmu, který je posuzován podle hlavní činnosti společnosti. 

Pro možnost zrušení společnosti z tohoto důvodu je důležité, aby při jejím by byl při jejím 

zakládání jasně vymezen účel této společnosti a to tak jasně, že v budoucnu bude možné 

jednoznačně určit, zda tohoto účelu bylo dosaženo a tím pádem se společnost zrušuje 

s likvidací v souladu s § 171 písm. b).  

Pro obchodní korporace nejdůležitějším a nejčastějším bodem bude bezpochyby 

ustanovení § 171 písm. c). Podle něj se právnická osoba zrušuje dnem určeným zákonem 

nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti. 

V ustanovení § 545 občanského zákoníku lze nalézt definici právního jednání. Podle 

zmíněného ustanovení se jedná o takové jednání, které vyvolává právní následky, které 

jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, 

zvyklostí a zavedené praxe stran. V souvislosti s tímto ustanovením a se zvyklostmi lze 

tedy přepokládat, že pro zrušení obchodní korporace bude nutný stejný postup jako pro 

jeho založení. Existují ovšem i výjimky, kdy například u akciové společnosti dochází při 

založení k přijetí stanov všemi zakladateli, ale při jejím zrušení musí dojít k rozhodnutí 

valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti.43 Nejčastějším právním jednáním, 

kterým se ruší společnost, bude rozhodnutí příslušného orgánu, ve většině případů se bude 

jednat o rozhodnutí valné hromady. Dnem, kdy dojde ke zrušení společnosti s likvidací 

tímto způsobem, bude den určený v právním jednání nebo den účinnosti tohoto právního 

                                                 

43 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, 887 s. [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
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jednání. Z logiky věci vyplývá, že pokud má nastat účinnost rozhodnutí o zrušení 

společnosti s likvidací, musí i samotné rozhodnutí nabýt účinnosti v souladu se zákonem 

a zakladatelským právním jednáním společnosti. Další možností, kromě zrušení 

společnosti s likvidací ke dni účinnosti právního jednání je v tomto ustanovení uvedeno, 

že ke zrušení společnosti dojde dnem určeným v zákoně. Jedná se například o zrušení 

veřejné obchodní společnosti podle § 113 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.44  

5.2.2. Likvidace společnosti jako sankce 

Obchodní korporace může být zrušena nejenom z vůle příslušného orgánu či 

společníků, ale podle ustanovení § 171 písm. d) občanského zákoníku přichází v úvahu 

také autoritativní rozhodnutí ze strany orgánu veřejné moci. Takovým orgánem, který 

bude rozhodovat o zrušení společnosti, bude zejména soud (dalším orgánem může být 

například orgán vykonávající veřejnoprávní dozor nad právnickou osobou, bude se jednat 

například o Českou národní banku).45 Obecné důvody pro sankční zrušení lze nalézt 

v ustanovení § 172 odst. 1 občanského zákoníku a jedná se o případy, kdy obchodní 

společnost vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, která narušuje veřejný pořádek, také 

pokud již nadále nesplňuje předpoklady pro svůj vznik stanové zákonem, déle než dva 

roky nemá statutární orgán schopný usnášení nebo v dalších případech, které stanoví 

zákon. Ve druhém paragrafu tohoto ustanovení dochází ke zmírnění odstavce prvního a 

to v tom smyslu, že pokud existuje možnost soudu zrušit právnickou osobu podle prvního 

paragrafu zmíněného ustanovení, ale jde o odstranitelný důvod, určí soud před vydáním 

svého rozhodnutí o zrušení právnické osoby nejprve přiměřenou lhůtu k odstranění těchto 

nedostatků. Řízení o zrušení obchodní korporace podle ustanovení § 172 občanského 

                                                 

44 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 
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zákoníku, tedy v řízení možném zahájit i bez návrhu, nemusí navrhovatel osvědčovat 

právní zájem na zrušení této společnosti, kromě případů, kdy zákon stanoví odlišně.46  

Případů, kdy dojde k sankčnímu zrušení právnické osoby orgánem veřejné moci je 

několik. Obecné pro obchodní společnosti tyto případy vymezuje zákon o obchodních 

korporacích a to konkrétně ve svém ustanovení § 93. Zde se uvádí, že soud nebo státní 

zastupitelství zruší obchodní korporaci nebo nařídí její likvidaci na návrh toho, kdo na 

tom shledá vážný právní zájem a to za předpokladu, že tato obchodní korporace pozbyla 

všechna podnikatelská oprávnění (s výjimkou případu, kdy byla společnost zřízena za 

účelem správy vlastního majetku nebo za jiným účelem podnikání), pokud není po dobu 

delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel, dále za předpokladu, že 

nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky nebo pokud 

provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat pouze 

fyzické osoby, bez pomoci těchto osob.47 

K důvodu zrušení obchodní společnosti, která není po dobu delší než 1 rok 

vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel, lze vztáhnout usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 15. 1. 2015, sp. zn. 7 Cmo 329/2014, které se vyjadřovalo k ustanovení 

§ 68 odst. 6 písm. a) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.48 Vrchní soud v tomto 

usnesení konstatuje, že smyslem zmíněného ustanovení je rušit obchodní společnost, jejíž 

vnitřní právní režim či chování je v takovém rozporu se zákonem, jenž způsobuje 

negativní dopad do sféry chování jiných osob. Pokud ovšem společnost z objektivních 

důvodů není schopna naplňovat svůj předmět podnikání či činnosti, není tato skutečnost 

důvodem zrušení společnosti s likvidací rozhodnutím soudu.49 

Další důvody lze nalézt například v ustanovení § 241 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích, kdy se zrušení společnosti s ručením omezeným může u soudu domáhat 

                                                 

46 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 7 Cmo 78/2005 [online] [cit. 26. 10. 2015]. 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
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47 § 93 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  
48 „Soud může na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení 

společnosti a o její likvidaci, jestliže v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v 

uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo 

funkční období před více než jedním rokem, nestanoví-li tento zákon jinak, anebo společnost po dobu 

delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost.“ 
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společník z důvodu a za podmínek stanovených společenskou smlouvou, nebo 

v ustanovení § 105 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob, podle kterého může rejstříkový soud zahájit i bez návrhu řízení o zrušení 

společnosti s likvidací, pokud mu opakovaně po předchozí výzvě podle § 104 nepředloží 

listiny či nesdělí skutečnosti potřebné pro řízení zahájené bez návrhu a pokud by neplnění 

této povinnosti mohlo mít závažné důsledky pro třetí osoby.50  

Zvláštní důvod pro zrušení obchodní korporace najdeme také v přechodných 

ustanovení zákona o obchodních korporacích, konkrétně v ustanovení § 777 odst. 2, kde 

lze najít sankci zrušení korporace s likvidací po předchozí výzvě rejstříkového soudu 

v případě, že obchodní korporace do šesti měsíců od účinnosti zákona o obchodních 

korporacích neupravila a nedoručila do sbírky listin společenskou smlouvu. K tomuto 

zrušení ovšem může dojít až po předchozí výzvě rejstříkovým soudem a návrh doručený 

soudu rejstříkovým soudem nebo osobou, která na tom osvědčí právní zájem.  

5.3. PRŮBĚH LIKVIDACE 

5.3.1. Zahájení likvidace 

První úkolem likvidátora při zahájení procesu likvidace je zjistit, jaké kroky bude 

v rámci likvidace nutné provést. Nejprve likvidátor musí sestavit zahajovací rozvahu, 

díky níž zjistí hospodářskou situaci korporace. Dalším nezbytným krokem je zajistit 

soupis jmění společnosti, který dá likvidátorovi jasný obrázek o stavu majetku společnosti 

a o jejích závazcích. Nedílnou součástí zahájení likvidace je povinnost likvidátora a 

zároveň společnosti, informovat své věřitele o vstupu do likvidace. Věřitelé likvidované 

společnosti jsou v důsledku ustanovení § 198 občanského zákoníku fakticky rozděleny 

do dvou skupin a to na známé a neznámé věřitele.  

Likvidátor musí známé věřitele adresně informovat o vstupu do likvidace podle 

ustanovení § 198 odst. 1 občanského zákoníku. Informaci o známých věřitelích získá na 

základě účetnictví společnosti. V souvislosti se známými věřiteli je povinností likvidátora 
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pouze informovat a nikoliv zajistit, aby se o likvidaci skutečně dozvěděli. Respektive 

likvidátor není při svém postupu v rámci likvidace závislý na tom, zda se známí věřitelé 

o vstupu do likvidace dozvěděli, či nikoliv, ale po jejich adresném informování může 

následně s jejich pohledávkami pracovat jako s přihlášenými a zapíše je tedy do seznamu 

věřitelů.  

Druhou skupinu neznámých věřitelů a jejich práva následně vymezuje 

§ 198 odst. 2. Vůči nim má likvidátor povinnost bez zbytečného odkladu po vstupu 

společnosti do likvidace alespoň dvakrát za sebou s minimálně dvoutýdenním odstupem 

zveřejnit oznámení o vstupu společnosti do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby 

přihlásili své pohledávky vůči společnosti a to ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři 

měsíce od druhého zveřejnění. Povinnost zveřejnění oznámení je v souladu s § 3018 

splněna jeho uveřejněním v Obchodním věstníku. K obsahu oznámení se zákon nijak 

nevyjadřuje, lze však předpokládat, že zde bude obsažena identifikace dlužníka, věřitele, 

dále specifikace pohledávky a možnost jejího uplatnění společně s místem, kde může 

věřitel svou pohledávku uplatnit. Tímto místem totiž nemusí být nutně sídlo společnosti, 

tedy dlužníka, ale například kancelář likvidátor, pobočka společnosti apod.51 

V souvislosti s touto lhůtou se nabízí otázky, jak likvidátor naloží s pohledávkami 

přihlášenými po jejím uplynutí. S přihlédnutím ke smyslu a účelu likvidace, jímž je mimo 

jiné i jednoznačná identifikace likvidačního zůstatku a rozdělení likvidační podstaty mezi 

věřitele podle ustanovení § 202 a § 203 občanského zákoníku, lze dovodit, že prominutí 

lhůty k přihlášení pohledávek je možné. V případě totiž, že by likvidátor uspokojil i 

pohledávku přihlášenou po uplynutí dané lhůty, nejedná se o plnění bez právního důvodu, 

neboť tato pohledávka a její nárok na ni skutečně existovaly, nicméně byly ze strany 

věřitele přihlášeny po uplynutí stanovené lhůty. Je tedy na uvážení likvidátora, zda tuto 

pohledávku uspokojí, či nikoli.52 
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V případě zahájení likvidace lze celý tento proces zastavit, konkrétně podle 

ustanovení § 170 občanského zákoníku, kdy ten subjekt, který rozhodl o zrušení 

společnosti s likvidací, může toto své rozhodnutí změnit, ovšem pouze za předpokladu, 

že dosud nedošlo k naplnění účelu likvidace. Nastane-li situace, že z vůle společníků je 

podán návrh na zrušení rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s likvidací, musí soud, 

který o tomto návrhu bude rozhodovat, také posoudit, zda již zanikl důvod, pro který měla 

být společnost zrušena a zda jsou splněny také další podmínky pro zrušení rozhodnutí o 

zrušení společnost, zejména pokud by tím nedošlo k zásadu do práv a povinností třetích 

osob či kteréhokoliv ze společníků.53  

Důležitým krokem likvidátora při vstupu společnosti do likvidace je podle 

ustanovení § 187 odst. 2 občanského zákoníku povinnost likvidátora bez zbytečného 

odkladu podat návrh na zápis vstupu likvidace společnosti do obchodního rejstříku. 

V průběhu likvidace totiž musí společnosti používat dodatek ke své firmě ve znění 

„v likvidaci“. Tato úprava či změna znění firmy společnosti je obligatorní, tedy dochází 

k ní přímo ze zákona a společnost pro změnu firmu v obchodním rejstříku nemusí činit 

žádné zvláštní kroky. Z literatury lze dovodit, že zápis obchodní firmy společnosti do 

obchodního rejstříku je sice ve většinu případů konstitutivní, což lze dovodit z ustanovení 

§ 126 odst. 1 občanského zákoníku, které říká, že právnická osoba vzniká dnem zápisu 

do obchodního rejstříku. Tím pádem vzniká zápisem do obchodního rejstříku i obchodní 

firma. Přestože obchodní firma vzniká až zápisem právnické osoby do obchodního 

rejstříku, není vyloučeno jednání jménem této právnické osoby již před jejím vznikem 

podle ustanovení § 127 občanského zákoníku. V případě likvidace ovšem dodatek „v 

likvidaci“ k obchodní firmě společnosti vzniká přímo ex lege vstupem obchodní 

společnosti do likvidace a to dnem, kdy je společnost zrušena nebo prohlášena za 

neplatnou. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zápis dodatku firmy „v likvidaci“ do 

obchodního rejstříku, má pouze deklaratorní povahu a společnost jej při uvádění své 

firmy v průběhu likvidace musí užívat i v případě, že zatím nebyl podán návrh na zápis 
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změny do obchodního rejstříku, přestože tak musí být učiněno bez zbytečného odkladu 

od vstupu společnosti do likvidace.54 

5.3.2. Průběh likvidace 

Po provedení výše popsaného oznámení by mělo dojít k protokolárnímu převzetí 

likvidovaného podniku a to z rukou statutárního orgánu k rukám likvidátora. Tento 

postup není v zákoně nijak upraven, ale lze předpokládat, že bude ve většině případů 

učiněn a to s ohledem na odpovědnost za řádný výkon funkce statutárního orgánu 

společnosti, ale i likvidátora. Předávací protokol by měl obsahovat kompletní personální 

agendu, mimořádnou účetní závěrku vypracovanou ke dni předcházejícímu dni vstupu 

společnosti do likvidace, soupis aktiv a pasiv, kompletní obchodní agendu, soupis právní 

agendy společnosti, kompletní přehled o archivní agendě společnosti a další zbytkovou 

agendu, například ekologické zátěže a způsoby jejich řešení apod.55 

Jedinou položkou, která je z výše uvedeného výčtu obsažena v zákonné úpravě, je 

mimořádná účetní závěrka, jejíž součástí je rozvaha, tedy přehled aktiv a pasiv 

společnosti. Podle ustanovení § 199 občanského zákoníku má totiž likvidátor povinnost 

sestavit zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby a to ke dni vstupu právnické 

osoby do likvidace. Tento soupis jmění je likvidátor povinen vydat každému věřiteli, 

který o to požádá a který uhradí náklady na vystavení tohoto soupisu. A dále podle 

§ 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je společnost (jako účetní 

jednotka podle dikce tohoto zákona) povinna uzavřít své účetní knihy ke dni 

předcházejícímu vstupu společnosti do likvidace. Tato mimořádná účetní závěrka by 

měla sloužit k přehlednému zobrazení majetku a závazků, stejně tak jako zobrazení 

výsledku hospodaření společnosti až do dne vstupu do likvidace. Dále slouží tato účetní 

závěrka jako základ pro podání daňového přiznání za období před vstupem společnosti 

do likvidace. Za předpokladu, že obchodní korporace spadá do režimu podle ustanovení 

§ 20 odst. 1 zákona o účetnictví, je nutné, aby tato společnost vedle mimořádné účetní 
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závěrky vypracovala také audit a výroční zprávu v souladu s ustanoveními § 20 a § 21 

zákon o účetnictví. Následně podle § 17 odst. 1 písm. c) téhož zákona pak účetní jednotka, 

respektive likvidátor, znovu otevře účetní knihy společnosti a to ke dni vstupu do 

likvidace.56 

Jak již bylo řečeno, podle ustanovení § 199 občanského zákoníku má likvidátor 

povinnost sestavit zahajovací rozvahu a soupis jmění ke dni vstupu společnosti do 

likvidace. Je ovšem vhodné, aby sestavil kompletní program likvidace společnosti, tedy 

její rámcový plán a rozpočet. Dále by likvidátor měl, i když nemusí, zkonzultovat tento 

program likvidace se zakladateli společnosti, tedy s orgánem, který likvidátora ve většině 

případů povolal do funkce.57  

Součástí programu likvidace by měl být postup vypořádání se nejenom 

s majetkovými aspekty fungování společnosti, které ve svém důsledku vede k určení 

likvidačního zůstatku a jeho rozdělení mezi společníky, ale také jiné agendy, která 

s činností obchodní korporace úzce souvisí. Jedná se zejména o vypořádání 

s pracovněprávní a personální agendou. Úkolem likvidátora je mimo jiného také zajistit 

ukončení pracovněprávních poměrů mezi zaměstnanci a likvidovanou společností.  

V souvislosti s pracovněprávní problematikou, vzhledem k jejímu sociálnímu 

rozměru, je potřeba zmínit, že úkolem likvidátora je postupovat velmi obezřetně, obzvlášť 

pak u společností, které jsou závody zaměstnávající větší počet lidí. Jako jedna z cest se 

likvidátorovi nabízí spolupráce s místními úřady práce. Likvidátor má možnost seznámit 

úřad práce se záměrem společnosti vstoupit do likvidace a dát tím současně úřadu práce 

možnost připravit se na větší nápor nezaměstnaných v důsledku této události. V tomto 

ohledu záleží samozřejmě pouze na likvidátorovi, jak se s pracovněprávní problematikou 

vypořádá, neboť v tomto ohledu mu zákon žádné konkrétní povinnosti neukládá.58 

Spolupráce s úřadem práce, jak bylo výše nastíněno, je pouze na vůli likvidátora. 

S dalšími orgány státní správy ovšem likvidátor spolupracovat musí. Jedná se zejména o 

okresní správu sociálního zabezpečení, příslušné územní pracoviště finančního úřadu, 
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zdravotní pojišťovny, ale i místně příslušný státní archiv, popřípadě soukromé spisovny 

a dále banky, pojišťovny a další související subjekty.59 

Po vypořádání těchto právních vztahů s různými subjekty, ať už státních orgánů, či 

osob soukromého práva, je hlavním úkolem likvidátora zpeněžení likvidační podstaty a 

následné uspokojení pohledávek společnosti z výtěžku prodeje likvidační podstaty a 

následné rozdělení likvidačního zůstatku. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že podle 

ustanovení § 206 občanského zákoníků nesmí likvidátor začít vyplácet podíl na 

likvidačním zůstatku, a to ani formou zálohy, dříve, než jsou uspokojena práva všech 

věřitelů, kteří své pohledávky přihlásili včas v souladu s ustanovením § 198 občanského 

zákoníku. Toto ustanovení zakazuje likvidátorovi použít likvidační zůstatek ani jiným 

způsobem, dokud není splněna podmínka uspokojení všech věřitelů, kteří své pohledávky 

přihlásili včas. Vlastní postup realizace zpeněžení likvidační podstaty je plně na vůli 

likvidátora. Nepsaným pravidlem v této souvislosti je jistě rychlost a tím pádem i 

hospodárnost likvidace, která je v zájmu všech zúčastněných stran. 

5.3.3. Ukončení likvidace 

Následně po vypořádání všech úkonů přímou souvisejících se samotným účelem 

likvidace je úkolem likvidátora sestavit konečnou zprávu o průběhu likvidace. Součástí 

této zprávy musí být alespoň popis toho, jak bylo naloženo s likvidační podstatou a 

případně návrh na použití likvidačního zůstatku. Další povinností likvidátora je sestavit 

účetní závěrku ke dni, kdy ke kterému je vypracována tato zpráva a podle zákona 

o účetnictví uzavře účetní knihy. K účetní závěrce musí likvidátor dle ustanovení 

§ 201 odst. 1 občanského zákoníku podpisový záznam. Ten lze chápat tak, že se jedná o 

potvrzení autentičnosti účetní závěrky. Jedná se o nový požadavek oproti právní úpravě 

obchodního zákoníku, konkrétně ustanovení § 75.  

 Likvidátor je orgánem společnosti, který konečnou zprávu a účetní závěrku 

s podpisovým záznamem sestavuje, ale orgánem, který ji schvaluje, je obecně orgán, 

který likvidátora do funkce povolal podle ustanovení § 189 odst. 1 občanského zákoníku 

a podle dikce zákona se jedná o orgán, který má působnost likvidátora z funkce odvolat 
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a dále orgán, v jehož působnosti je kontrola činnosti likvidátora. Zde zákonodárce 

pamatuje např. na dozorčí radu akciových společností. V případě, že žádný takový orgán 

není, což znamená, že likvidátor byl do své funkce povoláni jiným způsobem, předkládá 

tyto dokumenty ke schválení příslušnému soudu. U obchodních korporací platí, konkrétně 

podle ustanovení § 94 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že je likvidátor povinen 

každopádně předložit konečnou zprávu o likvidaci, návrh na použití likvidačního zůstatku 

a účetní závěrku s podpisovým záznamem nejvyššímu orgánu společnosti.60  

5.3.4. Rozdělení likvidačního zůstatku 

Jak vyplývá z ustanovení § 187 odst. 1 občanského zákoníku, likvidační zůstatek je 

čistý majetkový zůstatek, jenž vyplyne z likvidace po vypořádání dluhů věřitelů. Zvláštní 

úpravu rozdělení likvidačního zůstatku lze nalézt v ustanovení § 37 zákona o obchodních 

korporacích. Podle něj má každý ze společníků při zrušení obchodní korporace nárok na 

podíl na likvidačním zůstatku, který se, pokud společenská smlouva nestanoví jinak, 

vyplácí v penězích. Podle tohoto ustanovení se při rozdělení likvidačního zůstatku 

postupuje následně. Nejprve se likvidační zůstatek rozdělí mezi společníky do výše, 

v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Pokud likvidační zůstatek nedosahuje takové 

výše, aby mohlo dojít k takovému rozdělení, dojde k rozdělení podle poměru k výši jejich 

splacených a vnesených vkladů.61 Zbytek likvidačního zůstatku se následně podle 

ustanovení § 38 zákona o obchodních korporacích rozdělí mezi společníky rovným dílem 

a u kapitálových společností dojde k rozdělení podle velikosti jejich podílů. Po schválení 

návrhu na použití likvidačního zůstatku příslušným orgánem je likvidátor povinen 

vyplatit podíl na likvidačním zůstatku a to bez zbytečného odkladu. Vše výše uvedeno 

                                                 

60 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, [online] 2013, 213 s. [cit. 26. 10. 2015] ISBN 978-80-7400-

480-3 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge2s443cl4zdamjsl44tax3qmy4ti  
61 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, [online] 2013, 94 s. [cit. 26. 10. 2015] ISBN 978-80-7400-480-3 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge2s443cl4zdamjsl44tax3qmyzto 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge2s443cl4zdamjsl44tax3qmy4ti
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge2s443cl4zdamjsl44tax3qmy4ti
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge2s443cl4zdamjsl44tax3qmyzto
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlge2s443cl4zdamjsl44tax3qmyzto


40 

 

může být vyloučeno odlišnou úpravou obsaženou ve společenské smlouvě a to v souladu 

s ustanovením § 38 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.62 63 

 Zvláštním případem je situace podle ustanovení § 202 odst. 2 občanského 

zákoníku, které se vztahuje na případy, kdy se likvidátorovi nepodaří likvidační podstatu 

v přiměřené době zpeněžit ani zčásti nebo se z výnosů po částečném zpeněžení likvidační 

podstaty nepodaří zcela vyrovnat pohledávky z první a druhé skupiny (tyto skupiny jsou 

definovány ustanovením § 201 odst. 1 občanského zákoníku), kterými jsou náklady 

likvidace a pohledávky zaměstnanců, nabídne likvidátor likvidační podstatu k převzetí 

všem věřitelům. Pro určení podílu na likvidační podstatě mohou nastat dvě možnosti.  

Nedošlo-li ani k částečnému zpeněžení likvidační podstaty, nabídne likvidátor 

věřitelům převzetí likvidační podstaty a to v rozsahu jejich pohledávek. Pokud již však 

došlo k částečnému uspokojení pohledávek z první a druhé skupiny díky zpeněžení části 

likvidační podstaty, podílejí se věřitelé z těchto dvou skupin na likvidační podstatě pouze 

do výše svých nesplacených pohledávek. Věřitelé musí být v nabídce na převzetí 

likvidační podstaty poučeni o tom, že v případě, že se do dvou měsíců od této nabídky 

nevyjádří, zda ji přijímají či nikoliv, platí, že nabídku přijali. V případě, že o tomto 

následku nebudou likvidátorem poučeni, nemůže tento následek nastat, protože mlčení 

bez dalšího obecně nemůže nikoho zavazovat. Tato dvouměsíční lhůta bude počítána 

podle obecných ustanovení občanského zákoníku pro počítání času, tedy konkrétně 

ustanovení § 605 a následující.  

Na otázky ohledně konce této lhůty lze najít odpověď v ustanovení 

§ 607 občanského zákoníku, tedy že pokud konec lhůty připadne na svátek či víkendový 

den, je posledním dnem uplynutí této lhůty nejblíže následující pracovní den.64 Jestliže 

věřitel v uvedené lhůtě dvou měsíců účast na převzetí likvidační podstaty přijme, pak 
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v souladu s ustanovením § 203 občanského zákoníku nabývá spolu s ostatními věřiteli, 

kteří přijali účast na převzetí likvidační podstaty, podíl určený poměrem výše jeho 

pohledávky. Pokud věřitel odmítne svou účast na převzetí likvidační podstaty, jeho 

pohledávka se považuje za zaniklou.  

Situací, která může nastat v okamžiku, kdy likvidátor nabídne z již zmíněných 

důvodů likvidační podstatu k převzetí věřitelům, je, že všichni oslovení věřitelé účast na 

rozdělení likvidační podstaty odmítnou. Ustanovení § 204 občanského zákoníku stanoví, 

že pokud všichni oslovení věřitelé účast na rozdělení likvidační podstaty odmítnou, 

přechází likvidační podstata ke dni zániku společnosti na stát a likvidátor je povinen tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu státu. Takovým orgánem 

bude ve většině případů Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a to v souladu 

se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích.65  

Ustanovení § 204 odst. 2 občanského zákoníku obsahuje speciální úpravu k výše 

zmíněnému. Ustanovení § 201 až 203 občanského zákoníku upravující nakládání 

s likvidační podstatou a uspokojování věřitelů v případech, kdy likvidační podstata 

nepostačuje k uspokojení pohledávek v jejich plné výši, se totiž nepoužijí na tzv. zajištěné 

věřitele. Ustanovení § 2 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona říká, že: 

„zajištěným věřitelem se rozumí věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který 

náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením 

převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k 

zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy,“66 Takový věřitel 

bude v rámci likvidace uspokojen stejným způsobem, jakým by jeho pohledávka byla 

uspokojena v rámci řízení podle insolvenčního zákona. „Jde o uspokojení oddělené, 

realizací práva z jistoty (prodejem zadržené věci, zástavy atp.).“67 
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5.3.5. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku 

Jak bylo již několikrát řečeno, účelem likvidace podle ustanovení § 187 odst. 1 

občanského zákoníku je vypořádat majetek, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým 

majetkovým zůstatkem. Podle ustanovení § 207 tamtéž končí likvidace naplněním tohoto 

účelu, tedy konkrétně použitím likvidačního zůstatku a převzetím nebo odmítnutím 

likvidační podstaty věřiteli společnosti. Do třiceti dnů od takového skončení likvidace je 

likvidátor povinen podat návrh na výmaz obchodní korporace z obchodního rejstříku. 

Přílohou návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku je také souhlas správce 

daně dle ustanovení § 238 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.68 

V souvislosti s koncem likvidace a výmazem, respektive výmaze společnosti 

z obchodního rejstříku se nabízí otázka, jakým okamžikem zaniká funkce likvidátora této 

zanikající společnosti. V rámci staré úpravy § 75a obchodního zákoníku se touto otázkou 

zabýval Vrchní soud v Praze, který ve svém poměrně významném usnesení ze dne 8. 6. 

2013, sp. zn. 7 Cmo 206/2012 uvádí zejména, že „likvidátorovi skončí funkce ex lege bez 

dalšího k okamžiku skončení likvidace, nikoli až výmazem společnosti, a tím i jejího 

likvidátora, z obchodního rejstříku. Zákonodárce ukládá učinit osobě „bývalého“ 

likvidátora ještě další, bezprostředně navazující povinnosti po skončení procesu 

likvidace, např. povinnost podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.“69 

Likvidátor navíc podle dalšího usnesení Vrchní soudu v Praze ze dne 7. 7. 2003, sp. zn. 

7 Cmo 283/2002 nepodává návrh na výmaz obchodní společnosti osobně, ale k podání 

tohoto návrhu je legitimována sama společnost a likvidátor je pouze oprávněn jejím 

jménem návrh na výmaz této společnosti z obchodního rejstříku vůči rejstříkovému soudu 

učinit.70 Toto usnesení lze podpořit také ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 304/2013 

Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, které uvádí, že nestanoví-li 
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jiný zákon jinak, mohou být návrhy na zápis učiněny pouze osobu uvedenou v tomto 

zákoně. Občanský zákoník, tedy obsahuje speciální úpravu vůči tomuto ustanovení. 

Jestliže je společnost zrušena soudem činí návrh na výmaz vůči rejstříkovému soudu 

právě tento soud.71 

Lhůta třiceti dnů, kterou zmíněné ustanovení § 207 občanského zákoníku stanovuje 

pro podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku lze, na základě podrobení 

tohoto ustanovení logickému a teleologickému výkladu, pokládat za lhůtu pořádkovou. 

Logickým účelem, které toto ustanovení sleduje je, aby stav zapsaný v obchodním 

rejstříku korespondoval s realitou, tedy aby v něm nebyly zapsaný subjekty, které již 

nevykonávají žádnou činnost. Bylo by tedy proti smyslu tohoto ustanovení, pokud by 

bylo dovozováno, že po marném uplynutí této lhůty k podání návrhu na výmaz, by již 

společnost neměla možnost být z obchodního rejstříku vymazán a i nadále by 

v obchodním rejstříku byly zapsány zaniklé subjekty. Lhůta podle ustanovení § 207 

občanského zákoníku je navíc speciální vůči obecné lhůtě uvedené v § 11 odst. 3 zákona 

o veřejných rejstřících.  

5.3.6. Zjištění dosud neznámého majetku společnosti před výmazu z obchodního 

rejstříku 

S právní úpravou situace, kdy likvidace obchodní společnosti v podstatě skončila, 

ještě však nedošlo k jejímu výmazu z obchodního rejstříku, a byl zjištěn ještě další 

majetek společnosti, který nebyl do likvidace zahrnut, se lze setkat až v novele 

obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb., která byla účinná od 1. 1. 2001. Podle této úpravy, 

pokud tedy došlo ke zjištění majetku i po skončení procesu likvidace, mohl soud na návrh 

státního orgánu, společníka, věřitele nebo dlužníka rozhodnout o obnovení likvidace 

společnosti a následně tentýž soud jmenoval likvidátora, který se měl s nově zjištěným 

majetkem společnosti či s jinými nezbytnými opatřeními souvisejícími s likvidací 

společnosti vypořádat. Na základě právní moci těchto rozhodnutí soudu zapsal rejstříkový 

soud do obchodního rejstříku skutečnost, že došlo k obnovení procesu likvidace 
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společnosti a dále rejstříkový soud zapsal také osobu likvidátora. Tato úprava obchodního 

zákoníku dopadala pouze na obchodní korporace a nikoliv na další právnické osoby.  

Rozdíl současné právní úpravy občanského zákoníku a původní úpravy zákoníku 

obchodního je zejména pojetí, kvůli kterému se ustanovení § 208 občanského zákoníku 

vztahuje i na další právnické osoby a nejenom obchodní korporace. Další změnou je také 

to, že v obchodním zákoníku byla likvidace ukončena a v důsledku rozhodnutí soudu byla 

likvidace znovu obnovena. Podle ustanovení § 208 občanského zákoníku likvidace ve 

výše zmíněných případech nekončí. Důsledkem tohoto rozdílu je také přístup ke 

jmenování likvidátora v této situaci. Zatímco podle staré úpravy s koncem likvidace 

skončil i výkon funkce likvidátora a soud tedy musel svým rozhodnutím povolat do 

funkce likvidátora nového, v současné právní úpravě občanského zákoníku výkon funkce 

likvidátora nekončí a tentýž likvidátor, který byl povolán k vypořádání poměrů obchodní 

společnosti, dále pokračuje ve výkonu své funkce. Konečně odpadá také potřeba 

rozhodnutí soudu, protože povinnost likvidátora pokračovat v likvidaci a vypořádat nově 

zjištěný majetek společnosti či jiné záležitosti související s likvidací pramení přímo ze 

zákonné úpravy.  

Majetkem, který je způsobilý být „dosud neznámým majetkem“ v souladu s dikcí 

ustanovení § 208 občanského zákoníku nemůže být jakýkoliv majetek. Legální výklad 

toho, co je a není věc, podává občanský zákoník v ustanovení § 489, které říká, že „věc 

v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“72 

Majetek je dále občanským zákoníkem v ustanovení § 495 definován jako souhrn všeho, 

co osobě patří. Ovšem vymezení majetku společnosti, který spadá pod režim ustanovení 

§ 208 občanského zákoníku, podává až Vrchní soud v Praze, který svým usnesením ze 

dne 6. 4. 2011 sp. zn. 7 Cmo 454/2010. Tímto usnesením Vrchní soud v Praze vyjádřil 

názor, že za dosud neznámý majetek (v úpravě před rokem 2014 obsažen v ustanovení 

§ 75b odst. 2. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) mohou být považovány takové 

„majetkové hodnoty, které nebyly známy a společnosti přičítány v době přede dnem 

výmazu společnosti z obchodního rejstříku, a v rámci právních skutečností vedoucích k 

                                                 

72 § 489 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
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výmazu nebyl zohledněn.“73 Neznámý majetek dále musí být způsobilý skutečně 

pozitivně ovlivnit hospodářský výsledek společnosti.74 Pokud toho není schopen, 

nepřihlíží se k němu v rámci procesu likvidace. 

V případě, že se takový dosud neznámý majetek skutečně zjistí ještě před výmazem 

obchodní společnosti z obchodního rejstříku, postupuje se znovu podle ustanovení § 205 

až § 207 občanského zákoníku, tedy likvidátor naloží s dosud neznámým majetkem 

v souladu s účelem likvidace a dále vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace, 

ukončí proces likvidace a do 30 dnů podá návrh na výmaz společnosti z obchodního 

rejstříku. 

5.3.7. Zjištění dosud neznámého majetku společnosti po výmazu z obchodního rejstříku 

Obdobná situace jako v bodě 5.3.6, tedy zjištění neznámého majetku společnosti, 

může samozřejmě nastat i po výmazu obchodní korporace z obchodního rejstříku. Na tuto 

situaci pamatuje občanský zákoník ustanovením § 209, konkrétně na případy, kdy se po 

výmazu společnosti z obchodního rejstříku zjistí neznámý majetek této společnosti nebo 

pokud se se objeví jiný právní zájem hodný ochrany. Nastane-li taková situace, pak soud 

na návrh toho, kdo na tom prokáže právní zájem, zruší rozhodnutí o zrušení právnické 

osoby a rozhodne o její likvidaci a dále také jmenuje likvidátora. Následkem obnovení 

likvidace společnosti je mimo jiné i to, že se na ni hledí jako by nikdy nezanikla.  

Ve vztahu nové právní úpravy občanského zákoníku a dřívější právní úpravy 

zákoníku obchodního lze říci, že současná právní úprava obecněji vymezuje okruh 

oprávněných, kteří mohou podat návrh na zrušení rozhodnutí o zrušení právnické osoby. 

Současnou právní úpravou také dochází k rozšíření důvodů, na základě jejichž existence 

je možné se zrušení rozhodnutí o zrušení právnické osoby dožadovat a to o jiný zájem 

hodný právní ochrany. Dochází tedy k posunu od pouhé majetkové roviny.  

                                                 

73 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 4. 2011, sp. zn. 7 Cmo 454/2010 [online] [cit. 26. 10. 2015] 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=njptembrgfpw64s7gezf643uojptgnrt  
74 Skutečně musí jít o pozitivní ovlivnění hospodářského výsledku společnosti. Rozebírané usnesení 

Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 454/2010 totiž obsahuje i posouzení situace, kdy se jako dosud 

neznámý majetek společnosti objevil odpad, který se už nedal hospodářsky využít, neměl tedy již žádnou 

užitnou hodnotu a v důsledku byl tedy schopen ovlivnit hospodářský výsledek podnikatel pouze 

negativně. Vrchní soud v Praze uvádí, že takový majetek nelze zařadit pod režim ustanovení § 75b zák. 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Tím ovšem nezaniká odpovědnost společnosti naložit s tímto 

odpadem podle zvláštních právních předpisů. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfpw64s7gezf643uojptgnrt
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfpw64s7gezf643uojptgnrt
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K objasnění toho, co spadá pod pojem neznámého majetku již bylo dost řečeno 

v bodě 5.3.6. V tomto ustanovení se ovšem objevuje další pojem a to „jiný zájem hodný 

právní ochrany“. Jedna se o situaci, kdy „zánik právnické osoby brání uplatnění práv, k 

němuž je nutná existence této právnické osoby, a zároveň tato práva nezanikla či 

nepozbyla účinnosti v důsledku provedené likvidace.“75 Komentářová literatura k tomuto 

ustanovení se zabývá otázkou, zda je možné, aby pod pojem jiného zájmu hodného právní 

ochrany mohl spadat i majetek společnosti. Odpověď, ke které svým výkladem dochází, 

je kladná, protože se autoři domnívají, že zužujícím výkladem tohoto pojmu by došlo 

k tomu, že by za jiný zájem hodný právní ochrany nebyl považován majetek, který měl 

projít procesem likvidace, a mohl například sloužit k uspokojení pohledávek věřitelů (což 

je mimo jiné jedním z účelů likvidace podle ustanovení § 187 občanského zákoníku) a 

tím by došlo k ohrožení jiného zájmu hodného právní ochrany, neboť zájmem věřitelů 

zaniklé společnosti je bezpochyby to, aby takto opomenutý, leč známý majetek, prošel 

řádným procesem likvidace.76 Ve stejném smyslu se vyjadřuje i důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku, konkrétně k ustanovením § 189 až 211, kde lze nalézt informaci, 

že nezbytnost obnovy právnické osoby a její likvidace po výmazu lze nalézt v ustanovení 

§ 209 a dále, že tato „není však omezena jen na dodatečné zjištění nelikvidovaného 

majetku, ale – a to ve shodě s pojetím švýcarské právní praxe – se zamýšlí možnost obnovy 

právnické osoby otevřít i pro případ nějakého jiného zájmu hodného právní ochrany. Jaký 

zájem to má být, se nezamýšlí blíže vymezovat, to závisí na jednotlivostech konkrétního 

případu a na stanovisku soudní praxe.“77 

Ustanovení § 209 odst. 2 občanského zákoníku dále pamatuje na neuspokojené 

pohledávky, které se v důsledku zrušení výmazu společnosti z obchodního rejstříku 

obnoví. Toto ustanovení vychází zejména z účelu likvidace společnosti, který je 

definován ustanovením § 187 občanského zákoníku a je-li výmaz společnosti 

                                                 

75 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, s. 1062 [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyzdaoi  
76 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, s. 1063 [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyzdaoi 
77 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [online] s. 74 [cit. 26. 10. 2015]  

Dostupné z: http://www.anag.cz/files/file/duvodova_obcz.pdf  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyzdaoi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyzdaoi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyzdaoi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyzdaoi
http://www.anag.cz/files/file/duvodova_obcz.pdf
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z obchodního rejstříku zrušen právě z důvodu, že se objevil dosud neznámý majetek, 

musí být nejprve uspokojeny tyto pohledávky, které v procesu likvidace nebyly pro 

nedostatek majetku společnosti uspokojeny. K podpoře tohoto tvrzení lze uvést mimo jiné 

ustanovení § 1908 odst. 1 občanského zákoníku, které říká, že dluh zaniká až jeho 

splněním. Dále lze uvést ustanovení § 203 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého se 

obnovují i pohledávky, který zanikly z důvodu, že věřitel odmítl převzít účast na 

likvidační podstatě. Otázkou, která se v souvislosti s problematikou obnovy 

neuspokojených pohledávek nabízí, je, jakým způsobem, respektive v jakém pořadí, 

budou jednotlivé neuspokojené pohledávky uspokojovány nebo zda budou uspokojeny 

všechny pohledávky podle režimu ustanovení § 198 odst. 1 občanského zákoníku a 

přihlášené podle ustanovení § 198 odst. 2 občanského zákoníku. Možnosti jsou dvě a to 

následující. 

První situace nastane, pokud byla společnost zrušena bez likvidace. V takovém 

případě by mělo dojít k oznámení známým věřitelům a vyhlášení výzvy vůči neznámým 

věřitelům podle ustanovení § 198 občanského zákoníku. Logicky to vyplývá ze zákona, 

který tuto fázi u procesu likvidace výslovně vyžaduje a nelze ji opomenout.  

Druhou situací je, když celý proces oznámení likvidace věřitelům podle ustanovení 

§ 198 odst. 1 známým věřitelům a zveřejnění výzvy podle ustanovení § 198 odst. 2 již 

proběhl, stejně tak jako celá likvidace obchodní společnosti. Jestli všichni známí věřitelé 

byli již uspokojeni, není tedy nutné znovu jim obnovení likvidace společnosti oznamovat, 

ale je vhodné, aby likvidátor uskutečnil fázi oznámení neznámým věřitelům podle 

ustanovení § 198 odst. 2 občanského zákoníku. Tím dojde k určitému zvýhodnění 

věřitelů, kteří již své pohledávky přihlásili, ale i tak se jedná o nejlepší možný postup 

z pohledu likvidátora společnosti.  

Otázkou, která může při likvidaci obchodní společnosti vyvstat, je promlčení 

pohledávek. Podle ustanovení § 643 odst. 2 skončí promlčecí doba věřitelům obnovené 

společnosti nejdříve šest měsíců ode dne, kdy byl zápis v obchodním rejstříku obnoven. 

Toto ustanovení se vztahuje i na již promlčené pohledávky, které tedy mohou být i nadále 

po dobu šesti měsíců ode dne, kdy byl zápis společnosti v obchodním rejstříku obnoven, 

uplatněny.  
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5.3.8. Archivační povinnost 

Jednou z posledních povinností, které má likvidátor, resp. společnost, na konci 

procesu likvidace je povinnost archivovat dokumenty a to po určitou dobu po zániku 

společnosti. Podle ustanovení § 94 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je likvidátor 

povinen zajistit uchování konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití 

likvidačního zůstatku a konečnou účetní závěrku a to po dobu 10 let od zániku obchodní 

korporace. Dále je způsob archivace a další nakládání s uchovávanými dokumenty 

upraven zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, konkrétně přílohou č. 1 tohoto zákona, která obsahuje „dokumenty vzniklé z 

činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které 

jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich 

výběr archiválií.“ Doba, po kterou mají být jednotlivé dokumenty uchovávány, aby 

z nich mohl být umožněn výběr archiválií je však upraven v § 31 a § 32 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pokud není jinými zákony stanoveno jinak jako např. 

ustanovením § 94 odst. 2 zákona o obchodních korporacích apod.  

Likvidátor by rozhodně při komunikaci s územně příslušným státním oblastní 

archivem neměl zapomenout vyžádat si potvrzení o tom, že řádně zajistil archivaci 

dokumentů. Toto potvrzení by totiž mělo být přílohou návrhu na výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku. Tato povinnost přikládat k návrhu na výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku potvrzení státního oblastního archivu byla explicitně upravena do 

roku 2014. Nyní tomu tak není, ovšem některé komentáře se k přiklánějí k tomu, že by i 

nadále toto potvrzení mělo být přílohou návrhu na výmaz společnosti.78  

  

                                                 

78 ŠVESTKA. J., DVOŘÁK. J., FIALA. J., a kolektiv., Občanský zákoník – Komentář – Svazek I (obecná 

část) 1. vyd. 2014 Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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6. LIKVIDÁTOR V INSOLVENCI 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., komplexněji a s větší předvídavostí než tzv. 

„stará úprava“ upravuje situaci, kdy se obchodní korporace v průběhu procesu likvidace 

dostane do úpadku. Obchodní zákoník tuto úpravu obsahoval také, ovšem pouze do 

19. 7. 2009, kdy byla tato úprava novelou vypuštěna a zůstala zbytkově obsažena pouze 

v § 74 odst. 3 obchodního zákoníku, který stanovil, že likvidátor musí v průběhu likvidace 

přednostně uspokojit mzdové nároky zaměstnanců, není-li povinen podat insolvenční 

návrh a samozřejmě v obecné úpravě insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., konkrétně 

v  ustanovení § 98 odst. 2. Sankce za porušení povinnosti podat insolvenční návrh nebo 

za otálení s jeho podáním je upravena § 99 insolvenčního zákona. Osoba, v tomto případě 

tedy likvidátor, který by porušil svou povinnost podle § 98 insolvenčního zákona, 

odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou tímto porušením způsobil. „Tato 

škoda nebo jiná újma spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výši 

pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním 

řízení na uspokojení této pohledávky obdržel. Toto je poměrně tvrdé ustanovení, neboť 

rozdíl mezi nominální zjištěnou pohledávkou a jejím reálným uspokojením bývá bohužel 

v insolvenčních procesech propastný. Pro zmírnění tohoto principu se však dotčená 

osoba může své odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu zprostit, pokud sama dokáže 

prokázat, že toto porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah 

částky určené k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení nebo 

že tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli 

a které nemohla odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě 

požadovat.“79 

V současnosti se vrací speciální úprava povinností likvidátora. Ten má podle 

ustanovení § 200 občanského zákoníku povinnost, zjistí-li v průběhu likvidace, že je 

společnost v úpadku, podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Výjimkou, kdy 

likvidátor insolvenční návrh nepodává v případě, kdy se po skončení insolvenčního řízení 

objevil další majetek, který ovšem nepostačuje k uspokojení všech dluhů. V takovém 

                                                 

79 PILÁTOVÁ J., RICHTER J., SIGMUND A., TARANDA T., Likvidace obchodních společností, 5. 

aktualizované a rozšířené vydání, Olomouc: ANAG, 2014, s. 47 – 48. ISBN 978-80-7263-877-2 



50 

 

případě vstupuje společnost do likvidace a likvidátor uspokojí jednotlivé věřitelské 

skupiny.  

6.1. LIKVIDACE PO INSOLVENCI 

Zvláštní případ likvidace, který už byl lehce nastíněn výše, nastává v situaci, kdy 

společnost projde insolvenčním řízení, ale následně je zjištěn další majetek společnosti, 

který nebyl v rámci insolvenčního řízení zpeněžen. V takové situaci nastupuje výjimka 

podle ustanovení § 201 občanského zákoníku, které odkazuje na ustanovení § 173 odst. 

2 podle kterého, byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se tato bez likvidace. 

Výjimka spočívá v tom, že likvidátor nemusí podat další insolvenční návrh a to ani 

v případě zjištění úpadku v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 občanského zákoníku.  

Ustanovení § 201 občanského zákoníku dále vymezuje tři likvidační skupiny a 

jejich pořadí v jakém jsou uspokojovány v případě, že likvidační podstata nepostačuje ke 

splnění všech dluhů. Zmíněnými skupinami jsou podle pořadí uspokojování nejprve 

náklady likvidace, dále pohledávky zaměstnanců a v poslední řadě likvidátor ze zbytku 

likvidační podstaty uplatní pohledávky ostatních věřitelů. V ustanovení § 201 občanského 

zákoníku je zřetelné širší pojetí. Podle staré právní úpravy obsažené v § 74 odst. 3 

obchodního zákoníku byl totiž likvidátor povinen přednostně uspokojit mzdové nároky 

zaměstnanců společnosti. Další změnou oproti právní úpravě obchodního zákoníku je 

uspokojení nároků zaměstnanců až ve druhé skupině, zatímco podle obchodního 

zákoníku měly být tyto nároky uspokojovány přednostně.80 Ustanovení § 201 občanského 

zákoníku se tedy použije jako speciální vůči ustanovení § 197 tamtéž, který stále staví 

pohledávky zaměstnanců na první místo mezi pohledávkami, které mají být v rámci 

likvidace uspokojovány.81 

  

                                                 

80 PILÁTOVÁ J., RICHTER J., SIGMUND A., TARANDA T., Likvidace obchodních společností, 5. 

aktualizované a rozšířené vydání, Olomouc: ANAG, 2014, s. 47. ISBN 978-80-7263-877-2 
81 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, [online] 2014, s. 1032 [cit. 26. 10. 2015]. ISBN 978-80-7400-529-9 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmyzdami  
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7. ZÁVĚR 

Na základě všeho výše uvedeného lze dojít k závěru, že proces likvidace obchodní 

společnosti je poměrně složitou záležitostí, která vyžaduje od všech aktéru, kteří se jí 

účastní náležitou pečlivost a odpovědný přístup a to ať už se jedná o statuární orgán, soud, 

či o osobu samotného likvidátora nebo insolvenčního správce. Tyto osoby, či orgány 

navíc nejednají solitérně, aniž by se nemusely, ale musí postupovat společně a poskytovat 

si informace, podklady a jinou součinnost, aby mohlo být zdárně dosaženo cíle likvidace 

obchodní společnosti tak, jak jej definuje a předpokládá zákon. 

Důsledkem rekodifikace soukromého práva je částečné doktrinální a judikaturní 

vakuum. Tím, že rekodifikace zasáhla značnou část soukromého práva a změnila spoustu 

jeho principů a přístupů k němu, dochází nutně i ke změně výkladových přístupů, které 

ovšem nejsou natolik flexibilní, aby mohly v tak krátké době (cca 20 měsíců po účinností 

zmíněných změn pozn. aut.) reagovat na všechny zmíněné změny. Samozřejmě že již 

existují prameny jako například důvodová zpráva, komentářová literatura apod., ale 

komplexní doktrinální výklad zatím chybí, stejně tak jako komplexní judikatura. Při 

rekodifikaci ovšem nedošlo k natolik radikálním změnám, aby byla zpřetrhána všechna 

pouta s právní úpravou soukromého práva účinnou do konce roku 2013. Právní předpisy 

účinné od roku 2014 totiž do jisté míry kontinuálně navazují na dřívější právní úpravu, 

pokud tato odpovídala přístupům a ideám úpravy současné. Díky tomu bylo možné 

pracovat s judikaturou i literaturou, která se vztahovala k dřívější právní úpravě. Tyto 

případy ovšem byly v menšině a bude ještě otázkou několika let, než se dočkáme 

komplexního výkladu.  

Tato práce, jak bylo vytyčeno v úvodu, tedy popisuje proces likvidace obchodní 

společnosti v relativně novém právním prostředí, které v České republice vzniklo 

důsledkem revoluční rekodifikace soukromého práva. Zároveň tato práce zvýraznila 

nejzásadnější změny v pojetí likvidace obchodní společností, ke kterým v důsledku 

rekodifikace došlo. 
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10. ABSTRAKT 

Cílem této práce je, jak už z jejího názvu vyplývá, zmapovat právní úpravu procesu 

likvidace obchodní společnosti. Obdobných prací na toto téma byl samozřejmě napsána 

již spousta, ale ve stínu rekodifikace soukromého práva účinné k 1. 1. 2014 nabývá 

potřeba popsat toto téma opět na důležitosti.  

Práce popisuje právní úpravu likvidace po rekodifikace a zároveň si dává za cíl 

srovnání s úpravou účinnou do roku 2014, aby došlo ke zdůraznění změn, které 

rekodifikace soukromého práva přinesla. Jistým úskalím rekodifikace je samozřejmě 

otázka judikatury, která se samozřejmě činností soudů vytváří v delším časovém 

horizontu. Vzhledem k tomu, že v době, kdy byla tato práce napsaná (tedy cca 20 měsíců 

po účinnosti nové právní úpravy) ještě judikatura nestihla ve větším rozsahu reagovat na 

tuto zásadní legislativní změnu, nabízí se otázka použitelnosti judikatury ke staré právní 

úpravě. V práci se tedy s judikaturou pracuje a jsou v ní zdůrazněny zásadní rozhodnutí, 

které jsou použitelné i v právní úpravě po rekodifikaci. 

Záměrem této práce samozřejmě není popsat právní úpravu nijak chaoticky, ale 

práce by měla do jisté míry reflektovat chronologii procesu likvidace obdobným 

způsobem, jako se o to snaží systematika zákonné úpravy. Tímto způsobem popisu právní 

úpravy zároveň dojde k nastínění průběhu procesu likvidace společnosti. Na druhé straně 

si práce nedává za cíl stát se harmonogramem likvidace, ale spíše se snaží popsat hlavní 

etapy a úskalí procesu likvidace a ty pak jednotlivě detailněji popsat. 

Hlavním cílem a přínosem této práce je popis právní úpravy likvidace obchodních 

společností po rekodifikaci soukromého práva, zdůraznění hlavních změn vůči úpravě 

účinné do konce roku 2013 a zdůraznění hlavních částí procesu likvidace. 
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11. ABSTRACT 

The goal of this master’s thesis is, as the title suggests, to map out the legal 

regulations of liquidation process of companies. There are of course loads of similar thesis 

and monographies on the similiar topic, but after the recodification of the civil law that 

became effective from the 1. 1. 2014 the need for description of this topic is coming back 

again. 

This master’s thesis desribes the legislation after the mentioned recodification of 

the civil law and its another goal is to compare the legislation after recodification with 

legislation that was effective before 2014 to highlight the changes brought in action by 

the mentioned recodifiaction. With recodifiaction comes also the issue of judiciary, that 

is created by activity of courts, but the courts need longer time period to create the 

judiciary. In the time that this master‘s thesis was written (approximately 20 months after 

the new legislation became effective) the courts couldn‘t react in greater range on this 

crucial legislation change. With this issue comes also question if the judiciary that was 

effective with the legislation until the end of 2013 can be used even after the 

recodification. In this master’s thesis is this issue considered and there are decision of 

courts that can be still used after the recodification. 

The goal of this thesis is not to describe the legal regulations without any order, but 

to reflect the chronology of the liquidation process of a company as in the systematic of 

the law. This way of description was choosed to also describe the procedure of  liquidation 

of companies according to its order. On the other hand this thesis doesn‘t want to became 

just a schedule of liquidation, but its goal is to describe and highlight the main phases of 

the liquidation and to describe with their details. 

The main goal and contribution of this thesis is to describe the changes of the 

legislation of the liquidation of the commercial companies after the recodification of the 

civil law and to highlight the main changes is legislation. The goal to highlight the main 

phases of the liquidation process as well. 
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12. NÁZEV PRÁCE A KLÍČOVÁ SLOVA 

12.1. NÁZEV PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE 

Právní úprava likvidace obchodní společnosti 

12.2. NÁZEV PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE 
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