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1 Úvod 

 

V roce 2016 bylo v České republice zrušeno s likvidací 6118 obchodních 

společností. Při srovnání s předchozími lety lze konstatovat, že počet zrušených 

společností každým rokem významně stoupá.1 I proto téma likvidace ve světle 

nové občanskoprávní úpravy považuji za aktuální a za dosud komplexně 

nezpracovanou oblast. 

 

Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit na srovnání práv a povinností likvidátora 

v závislosti na tom, za jakých okolností a kým byl do své funkce ustanoven. 

Likvidátora může povolat buď sama společnost, nebo může být jmenován 

soudem. Nechci se zaměřit pouze na práva a povinnosti, která jsou ex lege 

odlišná. Chci se kriticky podívat i na to, zda některá totožná práva a povinnosti 

mohou nabývat různého významu či sloužit odlišnému účelu. Nemíním se zabývat 

komplexním výčtem všech jejich práv a povinností; to by ostatně vzhledem 

k rozsahovému omezení práce ani nebylo možné. Pokusím se vystihnout a osvětlit 

ta práva a povinnosti, která se s ohledem na odlišné okolnosti povolání do funkce 

liší. Takové komplexnější srovnání dosud nebylo v odborné literatuře provedeno, 

a proto považuji za zajímavé a přínosné se o něj pokusit. 

 

Nejprve považuji za klíčové krátce osvětlit, jak a za jakých okolností jsou 

likvidátoři povoláváni příslušným orgánem společnosti a kdy jsou jmenováni 

soudem. To především slouží k pochopení jejich rozdílné pozice vůči společnosti, 

jejím orgánům, věřitelům a závazkům. Následně se budu věnovat konkrétním 

právům a povinnostem. Práva a povinnosti se mohou lišit buď přímo z ustanovení 

zákona, nebo mohou odlišnosti nastávat v jejich faktickém obsahu a smyslu. 

 

Svou práci, až na výjimky, omezím z praktických důvodů na společnost s ručením 

omezeným jakožto nejčastěji využívanou právní formu společnosti. 

  

                                                 
1 Počet zrušených obchodních společností za rok 2014 činí 2706, za rok 2015 je to 3967. Informace byly 
poskytnuty Ministerstvem spravedlnosti dne 24. 3. 2017. 
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2 Likvidátor 

 

2.1.  Likvidace společnosti – čas k povolání likvidátora 
 

 

Likvidace je obligatorním procesem, do kterého společnost vstupuje dnem, kdy je 

zrušena nebo prohlášena za neplatnou.2 V likvidaci směřuje společnost ke svému 

zániku – výmazu z obchodního rejstříku. Společnost může být zrušena buď 

dobrovolně, nebo nuceně rozhodnutím soudu.  

 

K dobrovolnému zrušení může dojít už z vůle jejích zakladatelů, která je projevena 

předem v zakladatelském právním jednání – jde o zrušení z důvodu dosažení 

účelu, ke kterému společnost směřovala nebo z důvodu uplynutí doby, na kterou 

byla založena. Nejčastěji je však společnost dobrovolně zrušena až během své 

existence z rozhodnutí svých vlastníků. Společnost s ručením omezeným se zruší 

dohodou všech společníků, kompetence zrušit společnost může být ve 

společenské smlouvě přenesena na valnou hromadu.3 Rozhoduje-li o zrušení 

společnosti valná hromada, je požadován souhlas alespoň dvoutřetinové většiny 

hlasů všech společníků.4 Další trvání či dobrovolné zrušení společnosti je na vůli 

společníků a důvody pro zrušení tudíž nejsou zákonem nijak omezeny. 

  

O zcela jinou situaci jde při nuceném zrušení společnosti. O nuceném zrušení 

rozhoduje soud jako orgán veřejné moci výhradně ze zákonem stanovených 

důvodů. Zrušení společnosti soudem má charakter sankce za porušování 

právních povinností. Obecná úprava zrušovacích důvodů je obsažena 

v občanském zákoníku. Dle § 172 OZ může soud zrušit společnost i bez návrhu, 

jestliže vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem 

narušuje veřejný pořádek, nesplňuje předpoklady vyžadované zákonem pro její 

vznik nebo déle než dva roky nemá usnášeníschopný statutární orgán. Další 

zrušovací důvody jsou stanoveny zejména v zákoně o obchodních korporacích,5 

speciální důvody mohou být zakotveny ve společenské smlouvě. Za neplatnou 

prohlašuje společnost soud za podmínek v § 129 OZ. 

                                                 
2 § 187 odst. 2 OZ. 
3 § 190 odst. 2 písm. f) ZOK. 
4 § 171 odst. 1 písm. d) ZOK. 
5 Obecně pro obchodní korporace v § 93 ZOK a konkrétní zrušovací důvody pro společnost s ručením 
omezeným v ustanoveních § 149 odst. 4, § 198 odst. 3 a § 215 odst. 1 ZOK. Dále v zákoně č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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V průběhu celé likvidace má být ustanoven likvidátor. Ten má být povolán při 

vstupu do likvidace či bez zbytečného odkladu po té, co zanikla funkce likvidátora 

dosavadního. Jeho povolání do funkce probíhá rozdílně právě v závislosti na tom, 

zda se jedná o dobrovolnou nebo nucenou likvidaci. Obecně likvidátora povolává 

ten, z jehož rozhodnutí je společnost zrušena. Osoba likvidátora je v celém 

procesu likvidace stěžejní, likvidaci řídí a od jeho kvalit a schopností se odvíjí, zda 

proběhne bezproblémově a efektivně. 

 

2.2.  Požadavky na osobu likvidátora 

 

 

Likvidátor je volený orgán,6 může se jednat jak o fyzickou, tak i právnickou osobu. 

Likvidátorů může být i více, pak tvoří kolektivní orgán. Likvidátorem může být 

pouze osoba způsobilá být členem statutárního orgánu. V případě obchodních 

korporací tak kromě obecných požadavků občanského zákoníku na plnou 

svéprávnost musí vyhovět i požadavkům zákona o obchodních korporacích. 

Jelikož likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu,7 je zcela na místě klást 

na jeho kvality stejné požadavky jako na členy statutárního orgánu. Dále výběr 

osoby likvidátora není nikterak omezen, může se jednat jak o osobu zevnitř 

společnosti, která je podrobně seznámena s jejím vnitřním chodem, tak o 

profesionála, který se specializuje na likvidace či jinou vhodnou osobu. V. Pelikán 

k tomuto stavu ironicky poznamenává, že „v civilizovaném zahraniční je obvyklé, 

že funkce likvidátora je přísně licencována a výkon činnosti bez takového oprávnění 

je trestný, podmínkou je i náležité profesní pojištění.“8 

 

2.3.   Likvidátor povolaný příslušným orgánem společnosti 

 

 

Dobrovolná likvidace se vyznačuje tím, že je výběr osoby likvidátora ponechán, s 

ohledem na  soukromoprávní povahu celého procesu, společnosti samotné, resp. 

jejímu příslušnému orgánu.9 Ve společnosti s ručením omezeným náleží volba 

                                                 
6 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. In: LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, 2014. 
s. 971. 
7 § 193 OZ. 
8 PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3338-8. 
s. 28.  
9 § 189 odst. 1 OZ. 
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likvidátora valné hromadě, určí-li tak společenská smlouva.10 Kdo je příslušným 

orgánem v případě, že tato kompetence není přenesena na valnou hromadu, není 

výslovně stanoveno (je zřejmé pouze to, že nejde o valnou hromadu). 

V komentářích a odborné literatuře panuje shoda, že se jedná o statutární orgán, 

který má dle ustanovení § 163 OZ zbytkovou působnost ohledně všeho, co si valná 

hromada přímo nevyhradí k rozhodování.11  

 

Volbu likvidátora valnou hromadou nicméně považuji za lépe vyhovující tomu, jak 

významnou úlohu likvidátor v posledním stádiu života společnosti sehrává. 

Předně na jeho kvalitní práci závisí výše likvidačního zůstatku, který se na konci 

rozdělí mezi společníky. Postavení likvidátora ve své podstatě co do působnosti 

odpovídá postavení jednatele, jehož volba náleží rovněž valné hromadě. Nastává 

tak situace, kdy volený orgán volí další volený orgán s obdobnou působností, 

kterou sám disponuje, leč s rozdílným posláním. V neposlední řadě volba valnou 

hromadou lépe zohledňuje, že likvidátor po dokončení likvidace předkládá 

konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 

a účetní závěrku tomu, kdo jej do funkce povolal. 12  Ač se tyto dokumenty vždy 

předkládají také valné hromadě,13 domnívám se, že není důvod, aby kromě valné 

hromady i statutární orgán schvaloval postup likvidátora, účetní závěrky (což činí 

vždy valná hromada) a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku (jež se dotýká 

výhradně majetkových práv společníků). V souladu s tímto závěrem R. Pelikán 

poznamenává, že je v praxi pravomoc povolat likvidátora v kapitálových 

společnostech přenášena na valnou hromadu.14  

 

2.4.  Likvidátor jmenovaný soudem 
 

 

Jmenování likvidátora soudem představuje veřejnoprávní zásah, který je možný 

pouze v odůvodněných, zákonem předvídaných situacích. Občanský zákoník 

stanoví tři situace, kdy je likvidátor jmenován soudem – v případě zrušení 

                                                 
10 § 190 odst. 2 písm. d) ZOK. 
11 Např. DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Vědecká 

monografie. ISBN 978-80-7478-633-4. s. 567.  
Také JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným: právo - účetnictví - daně. Druhé 
aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. s. 204. 
12 § 205 odst. 2 OZ. 
13 § 94 odst. 1 ZOK. 
14 PELIKÁN, Robert. In: ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana, PELIKÁNOVÁ, Irena. Právo obchodních 
korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5. s. 243. 
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společnosti soudem, nejmenování likvidátora příslušným orgánem společnosti a 

při odvolání likvidátora, který řádně neplní své povinnosti. Likvidátor jmenovaný 

soudem musí samozřejmě rovněž splnit podmínku způsobilosti být členem 

statuárního orgánu.  

 

2.4.1.  Zrušení společnosti soudem 
 

 

Při nuceném zrušení společnosti z rozhodnutí soudu soud zároveň v usnesení o 

zrušení společnosti jmenuje i osobu likvidátora. Zrušení společnosti je sankčním 

nástrojem postihujícím protiprávní jednání či protiprávní stav. V takovém případě 

často není možné ponechat výběr osoby likvidátora na společnosti, ať už 

z důvodu, že takový výběr není žádoucí, nebo proto, že společnost by ho ani 

nebyla schopna či ochotna provést. 

 

2.4.2.  Nepovolání likvidátora příslušným orgánem společnosti 

 

 

Předně má při dobrovolném zrušení vždy povolat likvidátora příslušný orgán. 

Může ovšem nastat situace, kdy se společnost ocitne bez likvidátora, například 

z důvodu, že se na osobě likvidátora společníci neshodli15 nebo vybraná osoba se 

svým povoláním do funkce nedala souhlas. Povolat likvidátora dle vlastního 

výběru je rozhodně v zájmu společnosti a obecně tento postup, pokud to bude 

možné, společnost upřednostní před zásahem zvenčí v podobě ingerence soudu. 

Společnosti, která vstoupila do likvidace, aniž byl povolán likvidátor, jmenuje 

likvidátora soud, a to i bez návrhu.16  

 

Není stanovena ani orientačně žádná lhůta, do kdy od vstupu do likvidace je 

nutné likvidátora povolat (mezitím vykonávají působnost likvidátora členové 

statutárního orgánu). V ideálním případě je likvidátor povolán již během 

rozhodování o zrušení společnosti. Není-li tomu tak, lze nejspíše uvažovat o 

použití univerzální lhůty „bez zbytečného odkladu“17. J. Holejšovský poukazuje 

                                                 
15 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 7. 7. 1933, sp. zn. R I 594/33. In: 
Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10. 3. 2017]. Dostupné z: 
http://www.beck-online.cz/. 
16 § 191 odst. 1 OZ. 
17 Analogicky jako v případě, kdy funkce likvidátora zanikne v průběhu likvidace, viz § 189 odst. 1 věta 
druhá OZ. 
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na to, že čas potřebný k povolání likvidátora je ovlivněn způsobem jeho volby 

v jednotlivých typech společností, tedy například lhůtami pro svolání orgánů 

k volbě likvidátora.18 Jak se pozná, že tato lhůta uběhla, není jasné. Na 

neschopnost společnosti povolat likvidátora ukazuje nemožnost se opakovaně 

shodnout na vhodné osobě nebo naprostá nečinnost v tomto směru. 

 

Obdobně to platí pro případy, kdy likvidátor společností povolán byl, nicméně 

jeho funkce zanikla v průběhu likvidace (například smrtí, odstoupením z funkce 

nebo pozbytím předpokladů pro její výkon) a nebyl povolán likvidátor nový. Zde 

občanský zákoník v § 189 odst. 1 větě druhé k povolání nového likvidátora stanoví 

lhůtu bez zbytečného odkladu, se kterou je dle mého názoru třeba nakládat 

obdobně jako v předešlém odstavci. 

 

K odstranění pochybností a případné právní nejistoty ohledně lhůt k povolání 

likvidátora bude v obou případech učiněno za dost, pokud v praxi soud 

společnost nejprve vyzve k doplnění likvidátora a stanoví jí k tomu dodatečnou 

lhůtu.19 Jmenování likvidátora soudem v takovém případě může sloužit primárně 

nikoliv jako sankce, ale spíše jako způsob řešení situací, kdy příslušný orgán 

společnosti není schopen likvidátora vybrat sám. Dle mého názoru k této situaci 

v praxi dojde ojediněle. V případě fungující společnosti bude zájem jejích 

společníků dostatečný na to, aby se s volbou likvidátora vypořádali. 

 

2.4.3.  Odvolání likvidátora, který řádně neplní povinnosti 

 

 

Soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, odvolá likvidátora, který řádně 

neplní své povinnosti a jmenuje likvidátora nového.20 Odvolat likvidátora pro 

řádné neplnění povinností soud může i v případě, že byl likvidátor povolán 

příslušným orgánem společnosti.21 Společnosti je navíc okamžikem takového 

                                                 
18 HOLEJŠOVSKÝ, J. 2014, op. cit., s. 978. Pokud je volba likvidátora na valné hromadě neúspěšná, 
termín další valné hromady musí jednatel společníkům písemně oznámit nejméně 15 dnů přede dnem 
jejího konání dle § 184 odst. 1 ZOK. 
19 POKORNÁ, Jarmila. § 191 (Jmenování likvidátora soudem). In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, 
Josef a kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek I, (§ 1-654) [Systém ASPI].  Praha: Wolters Kluwer, 

2014. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
20 Dle znění zákona může soud odvolat likvidátora výhradně na návrh. R. Pelikán tento stav označuje za 
„zřejmě legislativní chybu“ a vyjadřuje se pro to, aby soud měl možnost odvolat likvidátora pro řádné 
neplnění povinností i bez návrhu. Zdroj: PELIKÁN, R. 2015, op. cit., s. 244. 
21 „(…) může soud, bez ohledu na způsob určení likvidátora, na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní 
zájem, odvolat likvidátora, který porušuje své povinnosti a nahradit ho jinou osobou“ Usnesení Nejvyššího 
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odvolání odňata i do budoucna možnost povolat „svého“ likvidátora, ten může být 

nadále jmenován výhradně soudem. Příslušný orgán je sankcionován za špatný 

výběr likvidátora, kterého měl sám možnost odvolat a nahradit. Jako navrhovatele 

s právním zájmem si lze představit především věřitele společnosti (např. proto, že 

likvidátor porušuje své povinnosti ve prospěch společníků, kteří jej likvidátorem 

zvolili), menšinové společníky (zájem na výši likvidačního zůstatku) nebo dlužníky 

společnosti.22  Jejich právní zájem se prokáže dostatečně samým prokázáním 

jejich právního postavení vůči likvidované společnosti.23  

 

Formulace zákonného ustanovení nechává prostor pro otázku, zda je soud 

povinen odvolat likvidátora na návrh vždy, když neplní řádně své povinnosti, nebo 

toto řádné neplnění povinností musí mít za následek reálného porušení práv 

navrhovatele. Účelem tohoto ustanovení je chránit zájmy osob, které jsou 

jednáním likvidátora dotčeny, ale nemohou ho samy z funkce odvolat. 

J. Holejšovský se přiklání k názoru, že soud má povinnost likvidátora odvolat jen 

za takové porušení povinností, které se dotklo skutečných práv a povinností 

třetích osob.24 S tímto názorem souhlasím; v případě, že likvidátor sice pochybí, 

ale práva navrhovatele tím nejsou přímo poškozena či ohrožena, převáží zájem na 

nerušeném průběhu likvidace. Hledání nového likvidátora by likvidaci zbytečně 

protahovalo a komplikovalo. 

  

2.4.4.  Soudní výběr osoby likvidátora 
 

2.4.4.1.  Návrh 
 

 

Soudní výběr osoby likvidátora podléhá zákonným pravidlům, která jsou 

zakotvena v ustanovení § 191 OZ. V prvé řadě má soud zvážit podané návrhy. Ze 

                                                 
soudu ČR ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 1484/2006. In: Beck-online [právní informační systém]. 
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 16. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.  
22 „Účelem tohoto ustanovení je, aby se osoba, která nemůže vlastními silami dosáhnout odvolání 

likvidátora, domohla jeho odvolání, jestliže porušováním svých povinností poškozuje její zájmy. Takovou 
osobou může být osoba stojící mimo společnost, např. věřitel, který shledá, že likvidátor porušuje své 
povinnosti ve prospěch akcionářů, kteří jej likvidátorem zvolili, a kteří tedy nemají zájem na jeho odvolání. 
Takovou osobou však může být i menšinový akcionář, který proti vůli akcionáře či akcionářů, kteří vahou 
svých hlasů prosadili zvolení likvidátora, nemůže prosadit jeho odvolání, neboť většinový akcionáři či 
akcionáři mají na setrvání likvidátora ve funkci zájem, přestože porušuje své povinnosti.“ Usnesení 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2000, sp. zn. 32 Cdo 524/2000; 32 Cdo 525/2000. In. Beck-online 
[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 23. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-
online.cz/. Analogicky použitelné pro společnost s ručením omezeným. 
23 HOLEJŠOVSKÝ, J. 2014, op. cit., s. 980. 
24 Tamtéž. 
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znění § 191 odst. 2 a odst. 3 OZ lze vyvodit, že likvidátora může navrhnout každý, 

kdo na tom má právní zájem (např. společník, věřitel). Pokud například v situaci, 

kdy je společnost rušena dobrovolně nelze dosáhnout shody na osobě likvidátora, 

může (i menšinový) společník podat návrh na jmenování konkrétní osoby soudem. 

Zákon nestanoví nic o tom, kdo může být na návrh jmenován, může jít o kohokoliv 

– osobu zevnitř společnosti i profesionála. Takto navržená osoba však musí se 

svým jmenováním do funkce likvidátora souhlasit. 

 

2.4.4.2.  Vhodná osoba 
 

 

Není-li podán jiný návrh nebo nelze-li mu vyhovět, jmenuje soud likvidátorem 

jinou vhodnou osobu. Co se zákonného ukotvení týče, formulaci § 191 odst. 3 OZ 

„nebyl-li podán jiný návrh či nelze-li návrhu vyhovět, může soud likvidátorem 

jmenovat i bez jeho souhlasu člena statutárního orgánu“ nepovažuji za příliš 

přesnou. Není jasné, zda míří na pouze to, že je přípustné jmenovat likvidátorem 

člena statutárního orgánu jedině až po té, co nepadl jiný použitelný návrh25 (a 

tedy není možné v takové situaci jmenovat nikoho jiného než právě člena 

statutárního orgánu) nebo zda toto ustanovení stanoví, že soud může jmenovat (i 

bez návrhu) někoho jiného než člena statutárního orgánu („může jmenovat“ 

naznačuje, že soud člena statutárního orgánu jmenovat nemusí, ale může si 

vybrat z většího množství možností, v kontrastu z formulací „jmenuje“).26  

 

Přikláním se k výkladu, že pokud návrhu nelze vyhovět či vůbec není, může soud 

jmenovat i jinou vhodnou osobu, a to volně dle svého uvážení – na základě 

informací, kterými disponuje, nebo na základě vnějšího doporučení.27 Vzhledem 

k tomu, že funkce likvidátora je vykonávána za odměnu, může soud jmenovat 

např. profesionála, který se na provádění likvidací specializuje. Znění zákona 

jmenování jiné vhodné osoby než člena statutárního orgánu nijak nepreferuje či 

nenaznačuje, že by soud byl povinen se pokoušet ji nalézt. J. Pokorná k tomuto 

uvádí, že možnost jmenovat člena statutárního orgánu bez souhlasu by měla být 

využita v krajním případě, kdy soud není schopen jiného vhodného likvidátora 

                                                 
25 Soud jmenuje osobu, která splňuje podmínky, a zároveň je vhodná pro výkon funkce likvidátora. 
26 Například R. Pelikán při nemožnosti jmenovat likvidátorem osobu označenou v návrhu označuje jako 
další krok rovnou jmenování člena statutárního orgánu. PELIKÁN, R. 2015, op. cit., s. 244.        
27 HOLEJŠOVSKÝ, J. 2014, op. cit., s. 977. 
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najít.28 Otázkou zůstává, nakolik se k tomu soudy v praxi uchylují a namáhají se 

výběrem někoho jiného, když mohou využít pohodlnější cesty a jmenovat člena 

statutárního orgánu. 

 

2.4.4.3.  Člen statutárního orgánu 
 

 

Jmenovat likvidátorem jednatele je snazší především proto, že může být jmenován 

i bez svého souhlasu. T. Dvořák k tomuto poznamenává, že taková konstrukce je 

„podle všeho protiústavní,“29 dle čl. 9 odst. 1 LZPS nikdo nesmí být podroben 

nuceným pracím nebo službám, přičemž výjimky stanovené v čl. 9 odst. 2 LZPS 

na tuto situaci evidentně nedopadají.  

 

Jednatelé se svým jmenováním zpravidla nesouhlasí a proti usnesení o svém 

jmenovaní se odvolávají, což likvidaci dále prodlužuje. Výhoda jejich ustanovení 

likvidátorem spočívá bezesporu v tom, že takový likvidátor stál v čele společnosti, 

znal její poměry a vedl účetnictví. Dalo by se říct, že „uklízí“ stav, na jehož vzniku 

měl sám podíl a není tedy povolanější osoby, která by se likvidace měla ujmout. 

 

Ani možnost jmenovat jednatele nemusí být v praxi vždy použitelná – jednatel 

může být nekontaktní (nelze mu doručit usnesení soudu) nebo mu dávno skončilo 

funkční období.30 Zákon nepřipouští možnost povolat bývalého člena statutárního 

orgánu a to ani v případě, že na svou funkci rezignoval právě za účelem vyhnout 

se jmenování likvidátorem. Problémy také působí, že soud v případě, kdy 

jednatele jmenoval proti jeho vůli do funkce likvidátora, nemá reálnou možnost 

ho přinutit likvidaci provádět. Likvidace se tím často fakticky zastaví.31 V takové 

situaci ho soud dokonce nemůže ani ze své vůle odvolat, ale musí nejdříve dostat 

návrh od osoby, která osvědčí právní zájem. Ta může navrhnout jeho odvolání pro 

řádné neplnění povinností a soud následně po jeho odvolání přikročí ke jmenování 

likvidátora nového. 

 

                                                 
28 POKORNÁ, J. § 191 (Jmenování likvidátora soudem). In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. 
2014. op. cit. 
29 DVOŘÁK, T. op. cit., s. 568. 
30 HAMPEL, Petr. Činnost likvidátora jmenovaného soudem. [online]. 2006 [cit. 21. 3. 2017]. Dostupné 
z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-18785910-cinnost-likvidatora-jmenovaneho-soudem. 
31 Tamtéž. 
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2.4.4.4.  Osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců 
 

 

Poslední variantou, která přichází v úvahu až ve chvíli, kdy ostatní selžou, je 

jmenování likvidátora z osob zapsaných do seznamu insolvenčních správců. Tím 

zákon využívá jejich vysoké odborné způsobilosti v situacích, kdy už soud 

prakticky nemá koho jiného jmenovat. I zde vyvstává otázka, zda musí se svým 

jmenováním do funkce souhlasit. V § 191 OZ je jedině v případě člena 

statutárního orgánu výslovně stanoveno, že může být jmenován i bez svého 

souhlasu. Z toho by se dalo a contrario vyvozovat, že všichni ostatní včetně 

insolvenčního správce se svým jmenováním souhlasit musí. Zde je třeba si 

uvědomit, že jmenování insolvenčního správce je poslední nástroj, který má soud 

k dispozici. Z tohoto důvodu je soudní praxí tento problém překlenut tím, že se 

souhlas se jmenováním do funkce likvidátora vyvozuje ze samého zápisu do 

seznamu insolvenčních správců.32 Dle zákona o insolvenčních správcích se do 

tohoto seznamu zapisují osoby, kterým vzniklo právo vykonávat činnosti 

insolvenčního správce; že by mezi tyto činnosti patřilo provádění likvidací ze 

zákona vyčíst nelze. Osoby v něm zapsané dávají souhlas se svým ustanovením 

v insolvenčním řízení, nikoliv k vedení likvidací.33 Zákonné ukotvení institutu 

jmenování insolvenčních správců likvidátory bez jejich souhlasu (resp. se 

souhlasem vyvozovaným ze zápisu do seznamu insolvenčních správců) se mi 

nejeví jako příliš důsledné. 

 

Ačkoliv pojednávám o možnosti jmenovat likvidátorem osobu ze seznamu 

insolvenčních správců jako o nejzazší možnosti, je třeba zdůraznit, že ve většině 

soudně nařízených likvidací (zejména tzv. mrtvých společností) jde prakticky o 

variantu jedinou. Statisticky je bohužel sledován pouze počet zrušených 

obchodních korporací, a to bez možnosti určit důvod jejich zrušení.34 Stejně tak 

                                                 
32 HOLEJŠOVSKÝ, J. 2014, op. cit., s. 986. 
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 7 Cmo 366/2011. In: Beck-online [právní 
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-
online.cz/ 
33 § 22 InsZ stanoví, že „osoba zapsaná do seznamu insolvenčních správců může své ustanovení 
insolvenčním správcem odmítnout, jen má-li pro to důležité důvody“. Dle mého názoru je toto ustanovení 
obdobně použitelné pro odmítnutí ustanovení likvidátorem. 
34 Informace byly poskytnuty Ministerstvem spravedlnosti dne 24. 3. 2017. 
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není statisticky sledováno ani množství případů, kdy je likvidátorem společnosti 

jmenován insolvenční správce. Takové údaje lze pouze odhadovat. V. Pelikán 

uvádí, že „podíl likvidací z rozhodnutí soudu na celkovém počtu vyhlášených 

likvidací je více jak 85 %. Jejich počty přesahují počty insolvenčních řízení.  U řady 

subjektů, u nichž byl podán insolvenční návrh, byla už předtím zahájena 

likvidace.“35 Dle mého názoru lze minimálně uzavřít, že naprostá většina likvidací 

probíhá po zrušení společnosti soudem. Uvážím-li, že soudy ročně zruší tisíce 

společností a přikážou jejich likvidaci insolvenčním správcům, domnívám se, že 

insolvenční správci mohou jen stěží být objektivně schopni takový nápad likvidací 

nad rámec své primární činnosti zvládat.36 Nemluvě o tom, že z hlediska odměny 

pro ně nejde o příliš atraktivní záležitost (k tomuto více v části 3.5.2. Právo na 

odměnu). I z tohoto důvodu se domnívám, že by soudy měly aktivně vyhledávat 

jiné vhodné osoby – profesionály, kteří tyto likvidace mohou provádět. 

 

Osoba ze seznamu insolvenčních správců se stává nejčastěji likvidátorem tzv. 

mrtvých společností. Jde o společnosti, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, 

ale fakticky žádnou činnost nevyvíjí, mají fiktivní sídlo, nepodávají daňové 

přiznání, nemají statuární orgán.37 Tzv. mrtvé společnosti, ve kterých se nenajde 

žádný majetek (těch je naprostá většina), jsou likvidovány na náklady státu. 

Jejich likvidátorem je jmenován nejčastěji insolvenční správce. Ten se do 

společnosti dostane v době, kdy nefunguje, je nemajetná, často předlužená.38 Její 

společníci a jednatelé jsou nedohledatelní nebo na ni zapomněli a nejeví o ni 

zájem. Častá je situace, kdy je nepohodlná (zadlužená) společnost přepsána na 

tzv. bílého koně, osobu, která je vmanipulována nebo souhlasí s tím, že bude do 

společnosti nastrčena jako loutka, ačkoliv žádnou faktickou vazbu na společnost 

nemá.39 Likvidátor se nemá jak dostat k jakýmkoliv dokladům ani účetnictví 

společnosti a musí se při výkonu likvidace obrátit na pomoc třetích osob. 

                                                 
35 Údaje jsou nicméně z roku 2009, je proto třeba je brát s rezervou. Zdroj: PELIKÁN, Václav. Problémy 
likvidátorů jakoby stály ve stínu insolvenčních správců. Konkursní noviny, č. 9. [online] 2009 [cit. 22. 3. 

2017]. Dostupné z: http://www.kn.cz/clanek/problemy-likvidatoru-jakoby-staly-ve-stinu-
insolvencnich-spravcu. 
36 V roce 2017 je v České republice zapsáno kolem 516 insolvenčních správců v obecné a 39 ve zvláštní 
části seznamu. Přesné aktuální informace dostupné na portálu Ministerstva spravedlnosti: 
https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamFiltr.do. 
37 PELIKÁN, V. 2009. op. cit.  
38 MIHALÍK, Vojtěch. O nevděčné úloze likvidátora jmenovaného ze seznamu insolvenčních správců 
[online] 2014 [cit. 17. 3. 2017]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/o-nevdecne-uloze-
likvidatora-jmenovaneho-ze-seznamu-insolvencnich-spravcu-95032.html. 
39 Tzv. bílí koně jsou typicky např. nedohledatelní cizí státní příslušníci nebo bezdomovci za finanční 
odměnu. K tomuto jevu více VÁVRA, Libor. Trestní odpovědnost tzv. "bílého koně" [online] 2015, Právní 
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2.5.  Přístup likvidátora k informacím o společnosti 
 

 

V následující kapitole se budu zabývat srovnáním práv a povinností likvidátorů 

v závislosti na tom, za jakých okolností byli do své funkce ustanoveni. Na tomto 

místě bych ráda zmínila, že za jeden z největších rozdílů, který mezi jednotlivými 

likvidátory nastává, považuji rozdílnou možnost přístupu k informacím. Právě ta 

ovlivňuje existenci i faktický obsah některých práv a povinností. 

 

Při povolání likvidátora příslušným orgánem společnosti je povolána likvidátorem 

buď osoba vně společnosti, nebo osoba stojící vně – profesionál, který se 

specializuje na provádění likvidací, typicky advokát. V obou případech bude 

platit, že likvidátor je buď osobně znalý poměrů společnosti, jejích vztahů a 

obchodních partnerů, je seznámen s jejím účetnictvím, má přehled o jejím 

majetku, věřitelích a dlužnících společnosti, nebo mu jsou veškeré podklady a 

dokumenty společností poskytnuty např. v předávacím protokolu. Během 

likvidace je mu ze strany společnosti (zejména jednatelů) poskytována veškerá 

součinnost; společnost má zájem na rychlém a efektivním průběhu likvidace. 

Přístup k informacím lze označit za bezproblémový. 

 

V případě likvidátora jmenovaného soudem mohou nastat situace co do možnosti 

přístupu k informacím zásadně rozličné. Od situace, kdy je na návrh jmenován 

likvidátor v plně funkční společnosti, který se bez obtíží dostane k nezbytným 

podkladům, přes člena statutárního orgánu, který společnost dosud vedl, až po 

likvidátora jmenovaného z řad insolvenčních správců či jiného profesionála, který 

se musí vypořádat s likvidací společnosti, o níž stěží vypátrá alespoň základní 

informace. Ač v takové situaci může být jmenována i jiná osoba, k takovým 

likvidací soudy nejčastěji jmenují (s ohledem na profesionální orientaci) 

insolvenčního správce. 

  

                                                 
prostor [cit. 17. 3. 2017]. Dostupné z http://www.pravniprostor.cz/judikatura/trestni-pravo/trestni-
odpovednost-bileho-kone. 
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3 Srovnání práv a povinností 

 

3.1.  Obecně o právech a povinnostech likvidátora 
 

 

Likvidátor disponuje právy a povinnostmi, jejichž výkon má zajistit efektivní 

průběh likvidace. Veškerá jeho činnost směřuje k naplnění účelu likvidace a skrze 

tuto optiku je zapotřebí ji posuzovat. Průběh každé likvidace se liší, a spolu s tím 

i práva a povinnosti, které je likvidátor oprávněn či povinen realizovat. Účelem 

likvidace je vypořádat všechny závazky společnosti, splnit povinnosti vůči státu a 

rozdělit případný zbývající majetek (likvidační zůstatek) mezi společníky. Nejprve 

jenom krátce popíši základní práva a povinnosti, abych pak do jejich kontextu 

mohla lépe zasadit ty konkrétní, na které se zaměřím, tedy práva a povinnosti, 

která se budou lišit v závislosti na tom, jak byl likvidátor do funkce ustanoven. 

 

Likvidace je proces vypořádávání majetkových vztahů. Při jejím zahájení je 

zapotřebí, aby si likvidátor udělal komplexní přehled o veškerém majetku 

společnosti, jejích dlužnících a věřitelích. Prvními kroky budou oznámení vstupu 

do likvidace všem známým věřitelům a zveřejnění oznámení o vstupu do likvidace 

spolu s výzvou věřitelům, aby ve lhůtě přihlásili své pohledávky. Údaj o vstupu 

do likvidace se zapíše do obchodního rejstříku a společnost užívá svou firmu 

s dodatkem „v likvidaci“. Smyslem všech těchto kroků je dát ve známost, že 

společnost už nebude pokračovat ve své předchozí hospodářské činnosti. Ke dni 

vstupu do likvidace likvidátor sestaví zahajovací rozvahu a soupis jmění 

společnosti. Soupis jmění proti úhradě nákladů vydá věřiteli, který o něj požádá.  

 

Činnost likvidátora po seznání úplné finanční situace společnosti spočívá ve 

zpeněžování likvidační podstaty (prodeje movitých i nemovitých věcí), evidenci 

pohledávek věřitelů, jejich vyhodnocování a proplácení či odmítání. Na druhé 

straně likvidátor vymáhá pohledávky společnosti. Likvidátor ukončuje smlouvy, 

vypořádává pracovněprávní vztahy, plní povinnosti vůči státu (správci daně, 

správě sociálního zabezpečení apod.), archivuje dokumenty. Po vypořádání 

vztahů zpracuje konečnou zprávu, účetní závěrku a návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku, podá přiznání k dani z příjmu právnických osob a požádá 

o souhlas správce daně s výmazem z obchodního rejstříku. Likvidátor žádá o 

zrušení oprávnění k činnosti (např. u živnostenského úřadu). Konečnou zprávu, 
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účetní závěrku a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku předloží ke schválení 

tomu, kdo jej do funkce povolal. Po skončení likvidace podá do 30 dnů návrh na 

výmaz z obchodního rejstříku. 

 

3.2.  Právo odstoupit z funkce likvidátora 
 

 

Právo rezignovat na svou funkci není přímo právo související s vedením likvidace 

a naplňováním jejího účelu. Považuji však tento aspekt za hodný pozornosti, 

mimo jiné z toho důvodu, že se likvidátor může ve své funkci ocitnout přímo proti 

své vůli. Není proto bez zajímavosti se podívat, zda a za jakých okolností se 

likvidátor může své funkce „zbavit“. Odstoupení jako jednostranné právní jednání 

je jedním ze způsobů, jak funkce likvidátora zaniká. Dalšími jsou odvolání, smrt 

(analogicky zánik právnické osoby bez právního nástupce) a skončení likvidace. 

Funkce zaniká i ztrátou způsobilosti být členem voleného orgánu dle § 155 odst. 

1 OZ.40 

 

3.2.1.  Likvidátor povolaný příslušným orgánem společnosti 
 

 

Likvidátor povolaný příslušným orgánem společnosti může ze své funkce 

odstoupit. Společnost jako soukromoprávní subjekt nemůže nikoho nutit, aby se 

funkci likvidátora setrvával. Toto právo vyplývá už z ustanovení § 160 OZ, pro 

účely obchodních korporací je třeba využít specifické úpravy zákona o obchodních 

korporacích. Dle § 59 odst. 5 ZOK neurčí-li společenská smlouva nebo smlouva o 

výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej 

zvolil. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, 

příslušný orgán může schválit i jiný okamžik zániku funkce. Své odstoupení 

nemusí likvidátor zdůvodňovat. Omezen je pouze tím, že nesmí odstoupit v době, 

která je pro společnost nevhodná. Smyslem tohoto požadavku je chránit 

likvidovanou společnost a její zájmy (v širším pojetí i zájmy třetích osob, jejichž 

práv se likvidace dotýká). Do funkce likvidátora vstoupila osoba dobrovolně a 

                                                 
40 Nejvyšší soud ČR dovodil pro situace, kdy nastala překážka výkonu funkce likvidátora až poté, co byl 
do funkce jmenován: „(…) vznikla-li funkce likvidátora, je třeba jej do obchodního rejstříku zapsat, bez 
ohledu na to, že u něj později nastala překážka výkonu funkce.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 
1. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 455/2005. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. 
Beck [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 

http://www.beck-online.cz/
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převzala tím na sebe jistou odpovědnost. Dle § 159 odst. 1 OZ kdo přijme funkci 

člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s péčí řádného 

hospodáře, tzn. nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Výrazem 

nezbytné loajality je jednat v zájmu společnosti a k jejímu prospěchu, není možné 

ji svým nevhodným odstoupením poškodit. Odstoupení likvidátora z funkce 

představuje komplikaci už tím, že se likvidace prodlouží. Příslušný orgán se musí 

opět sejít a vyhledat jinou vhodnou osobu pro vedení likvidace, která bude 

ochotna tuto funkci převzít, bude třeba učinit změnu zápisu v obchodním 

rejstříku. Nevhodnost odstoupení musí nabývat jisté intenzity, smyslem není, aby 

likvidátorovi fakticky bylo znemožněno funkci opustit.41 Doba nevhodná 

k odstoupení je situace, za níž by společnost a její zájmy byly odstoupením 

ohroženy či poškozeny a ani stanovená měsíční lhůta by nestačila k urovnání 

tohoto stavu. Ohrožením zájmu společnosti v likvidaci může být např. situace, 

kdy likvidátor dlouze vyjednával o výhodném prodeji pozemků náležících do 

likvidační podstaty a jeho odstoupení by tento obchod znemožnilo.42 I 

v nevhodnou dobu může odstoupit likvidátor za předpokladu, že po něm výkon 

funkce nelze spravedlivě požadovat (např. kvůli závažným zdravotním obtížím), 

zde tedy důvod může hrát roli a převážit nad zájmem společnosti.43 

 

3.2.2.  Likvidátor jmenovaný soudem 
 

3.2.2.1.  Likvidátor jmenovaný se svým souhlasem  
 

 

Nejasnosti panují kolem toho, zda má právo ze své funkce odstoupit likvidátor 

jmenovaný soudem se svým souhlasem (nikoliv podle § 191 odst. 3 a odst. 4 ZOK). 

J. Pokorná se domnívá, že likvidátor jmenovaný soudem na svou funkci nemůže 

rezignovat zásadně nikdy, zproštěn jí může být pouze soudem na návrh, aby jej 

                                                 
41 Nejvyšší soud ČR k tomuto uvádí, že účelem úpravy odstoupení z funkce je „na jedné straně umožnit 

orgánům či členům orgánů společnosti, aby mohli odstoupit z funkce bez toho, že by jim v tom společnost 

mohla zabránit, ať již aktivním jednáním nebo nečinností, na druhé straně pak ochránit společnost před 
tím, že statutární orgán nebo jeho člen ukončí funkci ze dne na den aniž by dal společnosti přiměřený čas 
k tomu, aby si za něj mohla najít adekvátní náhradu; takový postup by totiž v konkrétním případě mohl 
zcela ochromit činnost společnosti. Oba uvedené cíle jsou rovnocenné.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze 
dne 23. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 181/2003. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství 
C. H. Beck [cit. 20. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
42 JOSKOVÁ, L. 2015, op. cit., s. 205. 
43 Více k problematice JOSKOVÁ, Lucie. Odstoupení z funkce v nevhodnou dobu. Rekodifikace & Praxe. 
2015, č. 7–8, s. 49. 

http://www.beck-online.cz/
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z funkce odvolal.44 Vychází přitom ze znění § 194 OZ, který stanoví, že jen soud 

může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval. Dle mého názoru 

lze toto ustanovení vykládat toliko v tom smyslu, že je zakázáno, aby likvidátora 

jmenovaného soudem odvolala společnost. Nelze z něj ale vyvozovat, že odvolání 

z funkce je jediným přípustným způsobem, jak se vyvázat z funkce likvidátora, 

pokud ho jmenoval soud. Závěr, že takový likvidátor nemá právo z funkce 

odstoupit, ale musí své zproštění navrhovat soudu, není zákonem nijak 

podložený, a proto je třeba s ním nesouhlasit. Logičtější se mi takový výklad jeví 

i ve světle toho, že likvidátor mohl se svým jmenováním vyslovit nesouhlas. 

Autonomie vůle je mu dle mého názoru ponechána i nadále. Pokud by mohl pouze 

navrhnout soudu své odvolání, není jasné, zda by soud měl povinnost mu vyhovět 

a odvolat ho. V kladném případě by takový postup vedl ke stejnému výsledku, 

jako kdyby rovnou odstoupil z funkce. V každém případě zákon nikde nestanoví, 

že po likvidátorovi, který dal se svým jmenováním souhlas, lze požadovat další 

výkon funkce proti jeho vůli. Domnívám se, že i pro tento případ se uplatní, že 

likvidátor nemusí pro své odstoupení udávat důvod, jelikož to zákon výslovně 

nepožaduje (resp. neříká ničeho). Zároveň ale nesmí odstoupit v nevhodné době. 

Je nutné bezpodmínečně trvat na požadavku, aby i likvidátor jmenovaný soudem 

měl povinnost péče řádného hospodáře a nezbytné loajality. Své odstoupení 

z funkce likvidátor adresuje soudu, který jej jmenoval a jeho funkce skončí 

uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení. 

 

3.2.2.2.  Jednatel 
 

 

Jednatel jmenovaný dle § 191 odst. 3 OZ ze své funkce odstoupit nemůže. Může 

navrhnout soudu, aby ho funkce zprostil, prokáže-li, že po něm výkon funkce 

nelze spravedlivě požadovat. Na závažnosti jeho důvodů a schopnosti jej prokázat 

bude záviset, zda uspěje a zda ho soud funkce zprostí. Zákon je důsledný a 

zabraňuje situacím, kdy by jednatel vzápětí po svém jmenování likvidátorem (bez 

souhlasu) z funkce odstoupil. Taková zákonná konstrukce by postrádala smysl. 

Pokud mu ve výkonu funkce brání závažné důvody už od počátku, může se 

                                                 
44 POKORNÁ, J. § 194 (Odvolání likvidátora soudem). In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. 
2014. op. cit. 
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odvolat proti usnesení o svém jmenování; bude muset prokázat, že po něm výkon 

funkce nelze spravedlivě požadovat.45  

 

3.2.2.3.  Insolvenční správce 
 

 

K možnosti odstoupení likvidátora jmenovaného z řad insolvenčních správců se 

občanský zákoník nevyjadřuje. Shodně jako ve výše uvedeném případě 

likvidátorů jmenovaných soudem se souhlasem (nikoliv z řad členů statutárního 

orgánu) by se dalo systematicky vyvodit, že ze své funkce odstoupit mohou. 

Judikatura ovšem z praktických důvodů dovozuje, že takový likvidátor právo 

odstoupit z funkce nemá.  Má pouze právo navrhnout soudu, aby jej funkce 

zprostil. Komplexně se tím zabývá Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 16. 2. 

2012, sp. zn. 7 Cmo 366/2011: „Likvidátor jmenovaný soudem, ať už podle  

ust. § 71 odst. 2 ObchZ (člen statutárního orgánu), či dle § 71 odst. 7 ObchZ (osoba 

zapsaná v seznamu insolvenčních správců) nemůže ukončit výkon své funkce na 

základě jednostranného právního úkonu, bez ohledu na to, jak je nazýván (vzdání 

se funkce, odstoupení z funkce), může však soudu navrhnout své odvolání 

z funkce.“ Vrchní soud v Praze staví na roveň postavení likvidátora jmenovaného 

soudem z členů statutárního orgánu a likvidátora ze seznamu insolvenčních 

správců z toho důvodu, že oba mohou být jmenováni bez souhlasu; „pakliže u 

první i druhé skupiny likvidátorů k jejich jmenování likvidátorem není třeba jejich 

souhlasu, tak není žádného rozumného důvodu činit rozdíl v případě možnosti 

ukončení výkonu jejich funkce jednostranným právním úkonem z jejich strany, 

neboť by tak docházelo k obcházení účelu zákona“. 

 

Se správností tohoto pojetí z hlediska teleologického se zřejmě dá souhlasit. 

Účelem zákona nepochybně je autoritativně stanovit alespoň jedno záchranné 

řešení, které bude možné využít vždy a osoba, na kterou povinnost provádět 

likvidaci dopadne, nebude mít možnost se ze své funkce svévolně vyvázat a tím 

efektivitu tohoto řešení oslabit (ať už je to v zákoně konstruováno dostatečně či 

                                                 
45 „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“. (Dnes použitelné na jmenování 
jednatele dle § 191 odst. 3 OZ.) Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 1. 2005, sp. zn. 7 Cmo 
82/2004 In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 17. 3. 2017]. 
Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 

http://www.beck-online.cz/
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nikoliv). Na druhou stanu s logikou argumentace, kterou Vrchní soud v Praze 

uvádí, to podle mě tak jednoznačné není. Sám Vrchní soud v Praze ve stejném 

usnesení uvádí, že zatímco člena statutárního orgánu lze jmenovat „i bez jeho 

souhlasu, jinak řečeno i proti vůli“, v případě likvidátorů jmenovaných ze seznamu 

insolvenčních správců uvádí, že „jejich souhlas byl dán již tím, že se nechali zcela 

dobrovolně na vlastní žádost zapsat do seznamu insolvenčních správců.“ Dle mého 

názoru Vrchní soud v Praze evidentně vnímá míru souhlasu v obou případech 

velmi rozdílně a v následném připodobnění obou případů si přímo protiřečí. 

Pokud je jednou souhlas insolvenčního správce dán (zápisem do seznamu 

insolvenčních správců), tedy existuje, nelze následně argumentovat pomocí toho, 

že jejich souhlasu není třeba (je třeba souhlasu, totiž zápisu do seznamu 

insolvenčních správců), a na základě toho dovodit stejnou nemožnost odstoupit 

z funkce, jakou má člen statutárního orgánu, která je v zákonně výslovně 

zakotvena.  

 

Domnívám se, že takovou argumentaci by šlo úspěšné vést pouze za stavu, kdy 

by ani pro člena statutárního orgánu nebylo v § 191 OZ výslovně určeno, že ho 

lze jmenovat „i bez souhlasu“, a judikatura by následně vyvozovala, že souhlas 

s funkcí likvidátora lze vyvodit už ze samého přijetí funkce jednatele. Pak by jejich 

postavení z hlediska udělení souhlasu bylo skutečně srovnatelné a bylo by na 

místě z něj vyvozovat závěry ohledně totožných podmínek odstoupení z funkce. 

Závěr o tom, že není důvod činit rozdíl v možnosti odstoupení z funkce tak soud 

podle mě nepodložil argumenty dostatečně přesvědčivě. Nicméně chápu, proč se 

podobného závěru z praktických důvodů potřeboval dobrat. 

 

Mám za to, že tuto otázku zákonodárce při tvorbě nového občanského zákoníku 

trochu zanedbal. Pokud bylo jeho cílem judikaturní výklad o nemožnosti 

odstoupit z funkce nadále udržet (není důvod jej odmítnout), měl ho výslovně 

formulovat do ustanovení zákona; ostatně učinil tak pro členy statutárního 

orgánu. Povinnosti osob nemají být dovozovány podle potřeby soudy, ale 

ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích v souladu s čl. 4 odst. 1 LZPS, 

který má právě tomu, co v rozebíraném případě udělal Vrchní soud v Praze, 

bránit. 
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3.3.  Povinnost zjišťovat majetkové poměry společnosti 
 

 

Prvním úkolem likvidátora po nabytí funkce a zahájení činnosti je seznámit se se 

všemi právními vztahy, do niž společnost vstoupila, a které bude třeba před jejím 

zánikem vypořádat. Komplexní znalost majetkové struktury, dluhů a pohledávek 

společnosti, vztahů s finančními institucemi a státními úřady je nezbytným 

předpokladem pro bezproblémové a co nejefektivnější provedení likvidace.  

 

Je patrné, že v tomto ohledu bude činit rozdíly především skutečnost, zda 

likvidátor tyto poměry znal již před výkonem své funkce, popř. mu jsou 

společností poskytnuty, nebo zda je od společnosti získává obtížně či je od ní 

nemůže získat vůbec. Otázkou, kterou se zde chci zabývat, je, jak se likvidátor 

k potřebným informacím dostává, z čeho může vycházet a jaké nástroje zákon 

nabízí, aby zlepšil postavení likvidátora, který k informacím přístup nemá. 

Minimum informací o společnosti má v největším počtu případů insolvenční 

správce či jiný profesionál jmenovaný soudem. 

 

3.3.1.  Povinnost sestavit zahajovací rozvahu a soupis jmění 
 

 

Hlavní východisko pro veškerou následnou činnost likvidátora je povinnost 

sestavit ke dni vstupu společnosti do likvidace zahajovací rozvahu a soupis 

jmění.46 Sestavením soupisu jmění, tedy veškerého jejích majetku a dluhů, získá 

likvidátor komplexní představu o hospodářské situaci likvidované společnosti a 

bude moci naplňovat účel likvidace, tedy vyrovnávat dluhy a zpeněžovat likvidační 

podstatu (popř. bude povinen podat insolvenční návrh). Sestavit soupis jmění a 

zahajovací rozvahu je proto klíčové a bez ní nelze likvidaci smysluplně provádět.  

 

Podle zákona o účetnictví obchodní korporace jako účetní jednotka ke dni 

předcházejícímu vstupu do likvidace uzavře účetní knihy.47 Vedení účetnictví 

náleží do působnosti statutárního orgánu,48 který zajistí sestavení mimořádné 

                                                 
46 § 199 odst. 1 OZ. 
47 § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o účetnictví“). 
48 Vedení účetnictví nemusí provádět osobně, může jím pověřit kvalifikovanou osobu, kterou je povinen 
efektivně kontrolovat. K tomu více viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 29 Cdo 
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účetní závěrky. Za tím účelem provede inventarizaci veškerého majetku a dluhů 

společnosti.49 Statutární orgán následně předloží mimořádnou účetní závěrku ke 

schválení valné hromadě. Sestavením mimořádné účetní závěrky ke dni 

předcházejícímu dni vstupu do likvidace statutární orgán de facto připravuje 

půdu pro likvidátora, který z těchto údajů vychází. Pokud statutární orgán byl 

funkční a jednatelé plnili povinnosti v souladu s péčí řádného hospodáře, tedy 

sestavili účetní závěrku, úloha likvidátora je tím výrazně ulehčena. Při 

sestavování zahajovací rozvahy a soupisu jmění pak likvidátor převážně extrahuje 

informace z této účetní závěrky a dalších dokumentů. Likvidátorem sestavený 

soupis jmění obsahuje vše bez ohledu na to, zda je to vyjádřeno v účetnictví.50 

 

Likvidátor jmenovaný společností s přístupem k účetnictví obtíže mít nebude, 

veškeré informace jsou mu předány. Jednatel jmenovaný soudem do funkce 

likvidátora při zpracovávání účetnictví fakticky plní povinnost, kterou už měl 

předtím, než byl jmenován. Oproti tomu je situace likvidátora jmenovaného ze 

seznamu insolvenčních správců (či profesionála v obdobné pozici) velmi odlišná.51 

Povinnost sestavit zahajovací rozvahu a soupis jmění je výrazně ztížena, až téměř 

znemožněna tím, že takto jmenovaný likvidátor žádné účetní závěrky od 

statutárních orgánů k dispozici obvykle nemá. Nemůže tedy jen převzít tyto 

informace, ale musí podstoupit náročný proces shánění podkladů od třetích osob. 

Kromě toto, že se (většinou bezúspěšně) pokusí kontaktovat společníky a 

jednatele, může (a zároveň musí) využít zveřejnění výzvy věřitelům k přihlášení 

pohledávek a práva vyžadovat součinnost, které je konstruováno stejně jako 

v insolvenčním řízení. Oběma těmto možnostem se budu v následujících 

kapitolách podrobně věnovat. 

 

Nabízí se otázka, zda povinnost sestavit mimořádnou účetní závěrku přechází na 

likvidátora v případě, že ji nesestaví statutární orgán. J. Pokorná k tomu uvádí, 

že by tuto povinnost „měl realizovat likvidátor“.52 Dle zákona o veřejných 

                                                 
134/2011. Tento se plně uplatní i na likvidátora, tzn. že likvidátor může účetnictvím pověřit 
profesionála. 
49 § 29 odst. 1 zákona o účetnictví. 
50 POKORNÁ, J. § 199 (Postup likvidátora při likvidaci). In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. 
2014. op. cit. 
51 Tedy velmi obtížná. Vycházím ze skutečnosti, že tito se dostanou nejčastěji k likvidacím tzv. mrtvých 
společností. 
52 POKORNÁ, J. § 199 (Postup likvidátora při likvidaci). In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. 
2014. op. cit. 
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rejstřících se mimořádná účetní závěrka ukládá do sbírky listin bez zbytečného 

odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti (vstupu do likvidace).53 Pokud se tomu 

tak nestane, rejstříkový soud společnost vyzve, aby listinu předložila. Domnívám 

se, že pokud statutární orgán svou povinnosti nesplnil, bude tuto povinnost mít 

v rámci své péče řádného hospodáře likvidátor.54 Jeho úkolem je likvidaci řídit a 

zajistit její řádný průběh, přičemž práva a povinnosti vyplývají z povahy a cíle 

likvidace. Vznikem své funkce likvidátora a nabytím působnosti statutárního 

orgánu tak bude mít dle mého názoru povinnost mimořádnou účetní závěrku 

sestavit, stejně jako ji má statutární orgán. Nepochybně dává smysl přechod 

povinnosti sestavit a uveřejnit mimořádnou účetní závěrku na likvidátora 

v situaci, kdy statutární orgán ani neexistuje, resp. nemá žádné členy. Nedává 

smysl, aby působností vypracovat a zveřejnit účetní závěrky disponoval toliko 

neexistující statutární orgán. Tím by se beze zbytku rezignovalo na požadavek ji 

uveřejňovat. Pro člena statutárního orgánu jmenovaného likvidátorem bez svého 

souhlasu bude platit, že tuto povinnost má jak z titulu své funkce člena 

statutárního orgánu, tak funkce likvidátora. 55 

 

Likvidátor informace obsažené v mimořádné účetní závěrce v každém případě 

potřebuje k sestavení zahajovací rozvahy, soupisu jmění a ke své činnosti. 

Význam povinnosti tyto výkazy sestavit a uveřejnit naopak roste právě v situaci, 

kdy statutární orgán není obsazen nebo své povinnosti zanedbal.56 

 

3.3.2.  Povinnost zjišťovat a informovat věřitele 
 

 

Vedle vymáhání vlastních pohledávek společnosti jde při likvidaci primárně o to, 

aby likvidátor uspokojil všechny věřitele. Za tím účelem musí věřitele znát. Právní 

zájem na jejich uspokojení chrání občanský zákoník stanovením zákonného 

                                                 
shodně JOSKOVÁ, L. 2015, op. cit., s. 211. 
53 § 66 písm. c), § 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob. 
54 Ve starší právní úpravě byl přechod povinnosti sestavit účetní závěrku na likvidátora stanoven 
výslovně v § 74 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
55 V praxi to je se zakládáním účetních závěrek složitější, rejstříkový soudu sice disponuje nástroji, jak 
listiny po společnostech vymáhat, ale nemá dostatečné personální kapacity na to, aby se na ně mohl 
zaměřit.  Více k problematice např. REGEC, Lukáš. Aktuální změny v právní úpravě předkládání listin 
do sbírky listin veřejného rejstříku. [online] 2013 [cit. 22. 3. 2017]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/aktualni-zmeny-v-pravni-uprave-predkladani-listin-do-sbirky-
listin-verejneho-rejstriku-93196.html. 
56 HOLEJŠOVSKÝ J. 2014, op. cit., s. 1021. 
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postupu, který je třeba při provádění likvidace dodržet. Jedná se o dvě povinnosti, 

které se navzájem doplňují a ve svém souladu zajišťují, aby se o probíhající 

likvidaci věřitelé dozvěděli a měli příležitost svá práva uplatnit. 

 

První povinností likvidátora je oznámení vstupu společnosti do likvidace všem 

známým věřitelům.57 Známí věřitelé jsou ti, jejichž existenci likvidátor odhalil a 

jejichž pohledávky identifikoval z účetnictví a jiných dokladů společnosti. Díky 

tomu věřitelé nemusí sami aktivně pátrat, zda jejich dlužník není v likvidaci, ale 

jsou o vstupu do likvidace informováni přímo likvidátorem. Způsob, kterým musí 

být věřitelé informováni, není stanoven; jeho výběr je v rukou likvidátora. Může 

se tak udát i zcela neformálním způsobem, který se vůči konkrétním věřitelům 

jeví dostatečný a přiměřený. Je však vhodné zvolit způsob, který lze v případě 

sporu prokázat. V ideální situaci jsou všichni existující věřitelé známí. 

 

Zákon ale bere v úvahu, že věřitelé mohou být opomenuti, ať už kvůli nedbalosti 

při vedení dokumentace společnosti (pohledávka není evidována v účetnictví) 

nebo záměrně s úmyslem se uspokojování jeho pohledávky vyhnout. Likvidátor je 

proto povinen zveřejnit bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou 

oznámení o vstupu společnosti do likvidace. Mezi jednotlivými zveřejněními musí 

uplynout alespoň dva týdny. Oznámení o vstupu do likvidace obsahuje výzvu 

věřitelům, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři 

měsíce od druhého zveřejnění.58 Výzva se zveřejní v Obchodním věštníku. 

Informaci o vstupu do likvidace a výzvu k přihlášení pohledávek je nadto možné 

uveřejnit i jinde (na webových stránkách, v tisku apod.). Zveřejnění výzvy má 

význam pro ochranu zájmů neznámých věřitelů, známí věřitelé, které likvidátor o 

vstupu do likvidace adresně informoval, své pohledávky přihlašovat nemusí. 

 

Obě tyto povinnosti samozřejmě dopadají na likvidátora vždy, bez ohledu na to, 

jak byl do funkce povolán. Rozdíl spatřuji v reálném obsahu těchto povinností. 

Likvidátor má při dobrovolné likvidaci ucelený přehled o společnosti, má 

k dispozici dokumentaci a především mimořádnou účetní závěrku, kterou ke dni 

vstupu do likvidace sestavuje statutární orgán. Nebude mít problém dát 

                                                 
57 § 198 odst. 1 OZ. 
58 § 198 odst. 2 OZ. 
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dohromady věřitele, které má povinnost informovat. Povinnost zveřejnit oznámení 

o vstupu do likvidace bude mít spíše doplňkový charakter pro případ, kdyby byl 

nějaký věřitel opomenut; bude plnit funkci pojistky. 

 

Likvidátor jmenovaný ze seznamu insolvenčních správců,59 uvážíme-li, za jakých 

podmínek bývá jmenován soudem, bude informacemi o věřitelích a dluzích 

společnosti disponovat buď jen zcela omezeně, většinou pak vůbec. Smysl 

oznamování vstupu do likvidace známým věřitelům je odsunut na druhou kolej, 

jelikož žádní věřitelé obvykle likvidátorovi známi nejsou. Klíčového významu 

nabývá zveřejnění oznámení o vstupu do likvidace s výzvou k přihlášení 

pohledávek. Nejenže se jedná o ochranu věřitelů, ale zásadního významu nabývá 

„zjišťovací“ funkce pro likvidátora. Likvidátor často bude mít zcela minimální 

představu o hospodářské situaci společnosti,60 počtu jejích věřitelů a výši jejich 

pohledávek, dokud věřitelé nezareagují na výzvu a své pohledávky nepřihlásí. 

Často až po lhůtě k přihlášení pohledávek bude moci také vyhodnotit, zda není 

společnost v úpadku a není na místě podat insolvenční návrh. K postupu 

likvidátora v případě zjištění úpadku likvidované společnosti blíže část 3.4. - 

Postup po zjištění úpadku společnosti. 

 

Co se týče samotných přihlášek, většinou ztrácí smysl je posílat na rejstříkové 

sídlo společnosti (dle zásady, že každý se může dovolat sídla zapsaného ve 

veřejném rejstříku), ale budou se posílat přímo likvidátorovi nebo na adresu, 

kterou ve výzvě uvede. Tvrzené pohledávky budou muset věřitelé podložit 

příslušnými listinami, aby likvidátor mohl rozhodnout o jejich pravosti. 

 

De lege ferenda lze při soudních likvidacích tzv. mrtvých společností uvažovat o 

tom, zda povinnost zveřejňovat výzvu věřitelům v Obchodním věštníku dvakrát 

v kombinaci s dle mého názoru poměrně dlouhou lhůtou k přihlášení pohledávek 

(tři měsíce od druhého zveřejnění) není spíše na překážku. Za prvé to celou 

likvidaci prodlužuje. Když uvážím, za jakých okolností jsou mrtvé společnosti 

likvidovány, je zřejmé, že stejně nemají majetek, ze kterého by věřitele bylo možné 

                                                 
59 Jak zdůrazňuji na začátku kapitoly, v obdobné situaci se mohou nacházet i jiní likvidátoři jmenovaní 
soudem. Insolvenční správci jsou ovšem příkladem nejtypičtějším.  
60 V situaci, kdy je společnost likvidována z rozhodnutí soudu a likvidátorem je ustanoven insolvenční 
správce lze předpokládat, že hospodářská situace společnosti je špatná. 
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uspokojit. Často půjde o dluhy promlčené či už dávno (byť neúspěšně) uplatněné. 

Kromě toho je povinnost zveřejnit výzvu dvakrát nejen administrativní zátěží, ale 

představuje další náklad likvidace, který v konečném důsledku hradí státu.61 Dle 

mého názoru by při těchto likvidacích úplně postačovalo zveřejnit výzvu věřitelům 

jednou. 

 

Mezi věřitele, které je třeba adresně vyrozumět, patří i orgány státní správy, vůči 

kterým má společnost dluhy.62 Může jít například o správce daně, správu 

sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny atd. Likvidátor jmenovaný soudem, 

zejména ten ze seznamu insolvenčních správců, tuto povinnost splní s tím, že 

orgánům státní správy oznámí vstup do likvidace a požádá je o součinnost. 

 

3.3.3.  Právo vyžadovat součinnost 
 

 

Jak zmiňuji výše, spolu s výzvou věřitelům je právo vyžadovat součinnost 

nástrojem, jak zjistit majetkové poměry společnosti. Jmenoval-li likvidátora soud, 

poskytnou mu třetí osoby součinnost ve stejném rozsahu, v jakém jsou povinny 

ji poskytnout insolvenčnímu správci.63 Tím je reflektována skutečnost, že 

z hlediska obtížného přístupu k informacím je pozice soudem jmenovaného 

likvidátora (zejména z řad insolvenčních správců) a insolvenčního správce 

v insolvenčním řízení často obdobná. 

 

Obsah práva požadovat součinnost se nalézá v  ustanoveních § 43 a § 44 zákona 

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

insolvenčního řízení je smyslem tohoto práva, aby se insolvenční správce nemusel 

při zjišťování poměrů dlužníka obracet na insolvenční soud a zjišťovat informace 

skrze něj, ale mohl tak činit sám. 

 

Mezi subjekty povinné poskytnout likvidátorovi součinnost patří jak orgány 

veřejné správy, tak soukromé subjekty. Jsou jimi např. katastrální úřady, 

finanční úřady, jakož i notáři, soudní exekutoři, osoby vedoucí evidenci cenných 

                                                 
61 Náklad na jedno zveřejnění likvidace v Obchodním věštníku (při objednávce přes webový formulář) je 
900,- Kč + 21% DPH.  Zdroj: https://ov.ihned.cz/cenik. 
62 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. 
63 § 192 OZ. 
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papírů, banky, spořitelní a úvěrová družstva, provozovatelé poštovních služeb a 

jiné osoby zabývající se přepravou zásilek, pojišťovny, vydavatelé tisku apod. 

Výčet v zákoně je pouze demonstrativní. Způsob, jakým součinnost mají 

poskytnout je nastíněn v § 44 InsZ (např. banky sdělí čísla účtů a informují o 

jejich stavech a o pohybech finančních prostředků, podají informace o 

dlužníkových úschovách a vkladních knížkách). 

 

Povinnost součinnosti spočívá v tom, že vypočtené orgány a osoby poskytují 

likvidátorovi údaje o majetku dlužníka a některé další údaje nutné pro výkon 

likvidace. Kromě toho mají povinnost vydat či zapůjčit likvidátorovi listiny nebo 

jiné věci, které mohou sloužit k zjištění majetku likvidované společnosti. Tato 

povinnost bude zřejmě splněna i vydáním opisu (kopie) listiny, ač na tuto možnost 

zákon výslovně nepamatuje. Jsou-li údaje vedeny v elektronické podobě, umožní 

k nim likvidátorovi dálkový přístup. Ohledně stanovení údajů, které je třeba 

poskytnout, zákon není, a ani nemůže být vyčerpávající, protože nemůže 

předvídat všechny situace, které v praxi nastanou. Lze žádat prakticky cokoliv, 

co likvidátorovi pomůže udělat si obrázek o majetku likvidované společnosti.  

 

Hlavním omezujícím kritériem je skutečnost, že se informace poskytují „ ve 

stejném rozsahu, v jakém by je poskytly přímo dlužníku“64 (přeneseně na likvidaci 

likvidované společnosti). Vzhledem k tomu, že likvidátor se stává orgánem 

společnosti, který nabývá působnosti statutárního orgánu (a to zejména pro 

jednání navenek), je v zásadně odlišné pozici než insolvenční správce. Insolvenční 

správce jedná svým jménem na účet dlužníka,65 nemá postavení statutárního 

orgánu nebo orgánu společnosti.66 Některé údaje, které potřebuje zjistit, ovšem 

podléhají povinnosti mlčenlivosti; tu § 44 odst. 1 InsZ prolamuje, když ohledně 

nich stanoví, že musí být insolvenčnímu správci poskytnuty. Oproti tomu 

likvidátor jedná za likvidovanou společnost jako orgán s působností statutárního 

orgánu. Skrze likvidátora je tak součinnost poskytována přímo likvidované 

společnosti. Otázky například ohledně prolomení povinnosti mlčenlivosti, jinak 

řečeno zda má likvidátor na tyto informace vůbec nárok, tím odpadávají. I kdyby 

                                                 
64 § 43 odst. 2 InsZ. 
65 § 40 odst. 1 InsZ. 
66 TARANDA, Petr. In: HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014. ISBN 978-80-7400-555-8. s. 121. 
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soudem jmenovaný likvidátor neměl ze zákona výslovně právo součinnost 

vyžadovat, už ze samé dikce „ve stejném rozsahu, v jakém by je poskytly přímo 

dlužníku“ (tzn. likvidované společnosti) dle mého názoru vyplývá, že by ji 

likvidátor mohl vyžadovat; minimálně ve smyslu nároku získat k informacím 

přístup. Za likvidovanou společnost jedná on a tato by byla poskytována jemu. 

Důvodem, proč je právo vyžadovat součinnost dáno likvidátorovi, tak není 

skutečnost, že by se k informacím z titulu své funkce jinak nemohl dostat. 

Vyjadřuje to, že je na tuto součinnost a její poskytnutí kladen obzvláštní důraz. 

Likvidátor je na součinnosti mnohdy zcela závislý a k efektivnímu průběhu 

likvidace je nezbytné, aby se k potřebným informacím dostal spolehlivě a co 

možná nejdříve. 

 

Zákon uložením povinnosti poskytnout součinnost fakticky zásadně posiluje 

pozici likvidátora a vymezuje rozsah této spolupráce. Ta musí být poskytnuta bez 

zbytečného odkladu a za její neposkytnutí hrozí, byť nepřímo, sankce. Subjekty 

povinné poskytnout součinnost odpovídají za škodu nebo újmu, kterou způsobily 

tím, že ji neposkytly řádně a včas. Lhůta k poskytnutí údaje bude záviset na 

povaze, rozsahu a časové náročnosti jeho zjištění.67 Výše škody způsobené 

neposkytnutím informací bude rovna rozdílu likvidačního zůstatku, který 

likvidátor zjistil a výší, které tento likvidační zůstatek mohl odpovídat, kdyby 

osoba součinnost poskytla a tím pomohla k nalezení dalšího majetku. 

 

Součinnost se poskytuje na písemnou žádost likvidátora. Na žádost orgánů a 

osob, od nichž je vyžadována součinnost, je likvidátor povinen doložit své 

ustanovení do funkce. Nemusí se prokazovat s každou žádostí; údaj o jeho funkci 

bude ostatně zapsán v obchodním rejstříku a rozhodnutí o jeho jmenování bude 

k nahlédnutí ve sbírce listin.68 Orgány veřejné správy poskytují součinnost 

bezplatně. Ostatní mají právo požadovat náhradu s tím spojených hotových 

výdajů. 

 

Právo vyžadovat součinnost je dáno všem likvidátorům jmenovaným soudem, 

tedy nejen těm, kteří nemají o společnosti předchozí znalosti, ale i např. 

                                                 
67 MÜLLEROVÁ, Lenka. In: HÁSOVÁ, J. a kol. 2014, op. cit., s. 128. 
68 § 65 písm. b), § 66 písm. b) zákona o veřejných rejstřících. 
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jednatelům společnosti. Dle mého názoru je jim toto právo uděleno na první 

pohled nadbytečně. Je třeba si položit otázku, zda likvidátoři jmenovaní soudem 

z řad osob se společností spjatých takové výsadní právo potřebují. Odůvodnění 

tento institut totiž nalézá v oné informační nerovnosti, která mezi jednotlivými 

likvidátory existuje. Likvidátor z řad insolvenčních správců musí obvykle 

informace pracně shánět. Nevidím ovšem důvod, aby i likvidátor jmenovaný 

soudem např. z členů statutárního orgánu, který potřebné informace má, nabýval 

při vystupování vůči třetím osobám jakéhosi privilegia, ač informace má 

k dispozici, ví, na koho se obrátit, a v běžné komunikaci se třetími osobami mu 

ostatně nic nebrání. Pokud tím, že likvidátorovi přiznává nadstandartní práva, 

chtěl zákonodárce demonstrovat zvýšený zájem na bezproblémovém průběhu 

likvidace, bylo by dle mého názoru důslednější, aby tato práva nabýval z titulu 

své funkce každý likvidátor, nikoliv pouze ten jmenovaný soudem. Nenalézám 

odůvodnění pro to, aby bylo kategoricky všem likvidátorům jmenovaným soudem 

(bez zohlednění dalších okolností) udělováno ve vztahu k třetím subjektům 

nadřazené postavení, které je charakteristické pro veřejnou moc. Za nejlépe 

vyhovující bych považovala variantu, kdy by přiznání práva požadovat součinnost 

měl v rukou soud a uděloval by ho podle konkrétních okolností likvidace, což by 

tuto „nespravedlnost“ vyřešilo lépe než přílišná kazuistika v zákoně. 

 

V případě likvidátora, který nemá dostatek informací, nelze na právo požadovat 

součinnost pohlížet toliko jako na oprávnění, ale i jako na jeho povinnost. Jeho 

úlohou je provádět likvidaci a k tomu zajišťovat nezbytné podklady. Otázkou tedy 

je, nakolik je povinen svého práva požadovat součinnost využít, aby bylo jisté, že 

pátral dostatečně. Za účelem sestavení účetní závěrky se likvidátor musí obrátit 

na finanční úřad, oznámit mu vstup do likvidace a zažádat o čísla účtů u bank a 

informace o majetkových poměrech vyplýváních z daňových přiznání apod. Tímto 

postupem zjistí, jak společnost plnila daňové povinnosti a může získat účetní 

závěrky společnosti. Pokud relevantní podklady nezíská ani od finančního úřadu, 

musí účetní závěrku, zahajovací rozvahu a soupis jmění připravit podle 

pomůcek.69  Dále se obrátí na katastrální úřad, aby si ověřil, zda společnost 

nevlastní nemovitosti, na finanční instituce, registr vozidel atd. Po lustraci 

                                                 
69 „Při absenci prvotních dokladů jsou pak takové výkazy nulové, pouze se zápisem základního kapitálu 
podle obchodního rejstříku“ In: PELIKÁN, V. 2011, op. cit., s. 31. 
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majetku může zjistit, že je společnost v úpadku (v případech tzv. mrtvých 

společností to bude spíše pravidlem); postupem, který by tomu následoval, se 

zabývám v následující kapitole. 

 

Jak zdůrazňuji výše, každý likvidátor jmenovaný soudem má právo využít tento 

postup, ale lze očekávat, že zdaleka ne každý ho bude potřebovat využít (pokud 

má informace o účetnictví, bankovních účtech, nemovitostech, vozidlech 

společnosti apod. a to buď z vlastního působení, nebo z předávacího protokolu). 

V takových případech ho považuji za nadbytečné a neodůvodněné. 

 

3.4.  Postup po zjištění úpadku společnosti 

 

 

Likvidace je proces, který počítá s plným uspokojením všech majetkových nároků 

věřitelů. Jak popisuji v předchozím textu, likvidátor se předně musí 

s majetkovými poměry zanikající společnosti důkladně seznámit. Jakmile má 

v rukou relevantní podklady (zejména soupis jmění), je jeho úkolem je správně 

vyhodnotit, tzn. posoudit, zda a v jakém rozsahu bude schopen pohledávky 

uspokojit. V průběhu likvidace může zjistit, že se společnost nalézá v úpadku.  

 

Podle § 3 zákona č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu 

delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Při 

kumulativním splnění těchto podmínek se dlužník ocitá v platební neschopnosti. 

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

platby podstatné části svých peněžitých závazků, neplní je po dobu delší 3 měsíců 

po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných 

peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, 

případně nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, 

kterou mu uložil insolvenční soud. V úpadku se dlužník ocitá i tehdy, je-li 

předlužen, tzn. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho 

majetku. 

 

Po zjištění úpadku je likvidátor povinen podat bez zbytečného odkladu 

insolvenční návrh. Tato povinnost pro něj vyplývá jak z ustanovení § 98 odst. 2 
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InsZ, tak speciálně z § 200 OZ. Pokud likvidátor insolvenční návrh nepodá bez 

zbytečného odkladu poté, co se o úpadku dozvěděl nebo při náležité pečlivosti 

dozvědět měl, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou tím způsobí.70 

 

Až potud je postup likvidátorů (bez ohledu na okolnosti ustanovení) stejný; po 

zjištění úpadku podávají insolvenční návrh. Zvláštní situaci, kterou se chci v této 

kapitole zabývat, představuje úpadek, kdy je likvidovaná společnost zcela 

nemajetná, takže její majetek nepostačuje ani k pokrytí nákladů insolvenčního 

řízení. V tomto případě se bude následný postup a práva a povinnosti likvidátora 

diametrálně odlišovat v závislosti na tom, zda likvidátor likviduje společnost 

zrušenou z rozhodnutí soudu nebo zrušenou dobrovolně. Další text pojednává o 

řešení úpadku v případě, že majetek likvidované společnosti nepostačuje ani 

k pokrytí nákladů insolvenčního řízení.  

 

3.4.1.  Likvidátor jmenovaný při soudně nařízeném zrušení 
společnosti 

 

 

Zákon o veřejných rejstřících přichází s úpravou, jejímž cílem je zjednodušit, 

urychlit a v neposlední řadě také zlevnit odklízení nefunkčních subjektů, na 

jejichž další právní existenci není zájem. Účelem úpravy je především zlepšit 

situaci likvidátora tzv. mrtvých společností. 

 

Toto řešení se nalézá v § 82 odst. 1 VeřRej, kde se stanoví: „Jestliže za právnickou 

osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci podal návrh 

na výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný soudem nebo jiným orgánem 

veřejné moci a je-li součástí takového návrhu prohlášení likvidátora o tom, že 

bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání 

právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, soud provede zápis na základě tohoto návrhu.“ 

 

Toto ustanovení je lex specialis k § 200 OZ.71 Při splnění všech podmínek není 

dána povinnost podat insolvenční návrh. Tuto interpretaci dokládá i usnesení 

                                                 
70 § 99 InsZ. 
71 ŠTENGLOVÁ, Ivana. In: HAVEL, Bohumil, ŠTENGLOVÁ, Ivana, DĚDIČ, Jan, JINDŘICH, Miroslav a 
kol.: Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2015. ISBN 978-80-7400-285-4. s. 323. 
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Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 9. 2015, sp. zn. 7 Cmo 251/2014, kde se uvádí: 

„Jde o speciální případ vylučující použití § 200 ObčZ, tedy vylučující povinnost 

likvidátora zjistivšího v průběhu likvidace, že právnická osoba je v úpadku, podat 

insolvenční návrh. Likvidátor v takových situacích nepodává insolvenční návrh, 

jemuž by beztak nemohlo být vyhověno (vzhledem k nemožnosti úhrady nákladů 

insolvenčního řízení).“ Řešení takového úpadku neprobíhá v insolvencím řízení, to 

je zcela vypuštěno. Není zapotřebí ani insolvenčního návrhu, ani rozhodování 

insolvenčního soudu. Rozhodování o úpadku je plně přesunuto na likvidátora. 

 

Podmínkou postupu podle § 82 VeřRej je zrušení právnické osoby rozhodnutím 

soudu nebo jiného orgánu veřejné moci. Současná právní úprava zná pouze 

soudní zrušení právnické osoby, zde zákon nejspíš míří na případnou budoucí 

úpravu. Kumulace požadavků, že právnická osoba musí být zrušena soudem a 

zároveň likvidátor musí být jmenovaný soudem se mi, minimálně z hlediska 

obchodních korporací, jeví jako nadbytečná, neboť pouze soud může jmenovat 

likvidátora společnosti, kterou sám zrušil; jiná varianta ani nenastane.  

 

Při zrušení společnosti soudem bude sice často likvidátorem jmenován 

insolvenční správce, může ale jít i o jinou osobu. Zde vyvstává problematická 

otázka, a totiž zda i tato jiná osoba (na jejíž kvalifikaci nejsou zákonem kladeny 

žádné požadavky) je schopna všechny podmínky pro postup dle § 82 VeřRej 

dostatečně posoudit. Insolvenční správce, který podléhá velice přísným 

kvalifikačním nárokům, má dle mého názoru nejlepší předpoklad díky své 

odbornosti kvalifikovaně prověřit možnosti uplatnit neplatnost nebo neúčinnost 

právních jednání společnosti a posoudit, zda majetek nepostačuje ani k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení. U ostatních likvidátorů odbornost není ničím 

zaručena. Tuto obavu vyjadřuje ve svém usnesení i Vrchní soud v Praze.72 

 

                                                 
72„ Ovšem likvidátorem jmenovaným soudem může být i jiná osoba (než insolvenční správce), viz případy 

podle § 191 odst. 2 ObčZ, pročež nová právní úprava není konzistentní ani logická v tom, že by 
předpokládala osobu vrcholně kvalifikovanou právě k tomu, aby kvalifikovaně učinila prověření možností 
uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání likvidované právnické osoby, rovněž tak aby učinila 
kvalifikovaný závěr o nedostatku majetku postačujícího alespoň k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 
Věcně je přitom zřejmé a logické, aby kvalifikovaná osoba na kvalifikační úrovni odpovídající 
insolvenčnímu správci prověřila možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání právnické 
osoby.“ Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 9. 2015, sp. zn. 7 Cmo 251/2014. In Beck-online 
[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 28. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-
online.cz/. 
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Dalším významným otazníkem, který vyvstává nad likvidátorem, který je 

jmenován ze společnosti podle § 191 odst. 3 OZ, je možný střet zájmů. Člen 

statutárního orgánu společnosti, která je sankčně rušena soudem a který byl 

proti své vůli jmenován do role jejího likvidátora, zřejmě nevyvine přehnané úsilí 

k tomu, aby prozkoumal možnosti uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních 

jednání společnosti (pokud by toho vzhledem ke svým právním znalostem byl 

vůbec schopen). Tím méně přichází v úvahu, že by posuzoval, zda on sám při 

výkonu své funkce člena statutárního orgánu neporušil péči řádného hospodáře 

a vyvodil z toto pro sebe důsledky v podobě odpovědnosti za újmu způsobenou 

společnosti. Tyto aspekty (včetně možného ručení věřitelům)73 by v případě 

zahájení insolvenčního řízení byly důkladně prověřovány insolvenčním správcem, 

který by se snažil co nejvíce „obohatit“ majetkovou podstatu ve prospěch věřitelů. 

Pro likvidátora je naopak možnost vydat se cestou výmazu z obchodního rejstříku 

„na prohlášení“ likvidátora nejpohodlnější cestou, jak se společnosti zbavit, ač 

zdaleka ne v nejlepším zájmu jejích věřitelů. Insolvenční řešení, v němž vystupuje 

soud coby nezávislý třetí, je vypuštěno. Pojistkou, která na ochranu věřitelů 

slouží, je možnost soudu posoudit na základě skutečností, které vyšly najevo 

v průběhu řízení o návrhu, pravdivost prohlášení likvidátora dle § 82 odst. 2 

VeřRej. Navíc je k tomuto nutné dodat, že tento postup likvidátor volí vždy 

v kontextu povinnosti péče řádného hospodáře a z toho vyplývající odpovědnosti. 

 

3.4.1.1.  Rozhodování o úpadku likvidátorem a náklady na insolvenční 
řízení 

 

 

Likvidátor nahrazuje insolvenční soud a sám provede test, zda je majetková 

situace dlužníka způsobilá k řešení v insolvenčním řízení.74 Nejprve prověří 

možnosti uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání a tím případně 

likvidační podstatu rozmnožit. Rozhodujícím kritériem, se kterým zákon počítá, 

je, zda majetek postačuje alespoň k náhradě nákladů insolvenčního řízení. Stát 

se tím brání tomu, aby v případech úpadku, kdy dlužník už není schopen uhradit 

ani náklady insolvenčního řízení, nebyly dopady podnikatelského neúspěchu 

přenášeny na daňové poplatníky.  

                                                 
73 § 68 odst. 1 ZOK. 
74 WALDER, Ivo. Výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku na základě prohlášení likvidátora. 
Rekodifikace & Praxe. 2015, č. 5, s. 15. 
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Dle ustanovení § 108 InsZ insolvenční soud může před rozhodnutím o 

insolvenčním návrhu uložit navrhovateli, aby zaplatil zálohu na náklady 

insolvenčního řízení. Výše zálohy může dosahovat až 50 000 Kč. Povinnost složit 

zálohu uloží soud tím spíš, čím více bude z dodaných dokumentů zjevné, že 

majetková podstata dlužníka nevydá ani na náklady řízení, především na činnost 

insolvenčního správce. Judikatura dovozuje, že smyslem insolvenčního řízení je 

řešení úpadku tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů dlužníka, nikoliv 

vytváření podmínek pro zánik nefunkčních obchodních společností.75  

 

Posouzení schopnosti uhradit náklady insolvenčního řízení zůstává na 

likvidátorovi. Dle mého názoru může spolehlivě vycházet z částky rovné nebo 

blížící se maximální možné záloze ve výši 50 000 Kč.76 Pokud tuto zálohu 

likvidátor nemůže zaplatit, nemá k insolvenčnímu řízení přístup a podává rovnou 

návrh na výmaz z obchodního rejstříku. 

 

3.4.1.2.  Podklady pro výmaz z obchodního rejstříku 
 

 

Po té, co likvidátor bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo 

neúčinnost právních jednání a zároveň vyhodnotil, že majetek společnosti 

nepostačuje ani k pokrytí nákladů insolvenčního řízení, přistoupí k návrhu na 

výmaz z obchodního rejstříku. Nejasné podle mého názoru zůstává, jak volba toho 

postupu ovlivňuje další povinnosti likvidátora a co konkrétně musí být 

rejstříkovému soudu předloženo, aby byl návrh úspěšný a aby soud provedl 

výmaz. Přímo § 82 VeřRej dopad na ostatní povinnosti likvidátora nezachycuje, 

což lze na jednu stranu hodnotit kladně. Všechny okolnosti by vzhledem ke 

složitosti případů z praxe obsáhnout ani nemohl. Zjišťování majetkových poměrů 

společnosti může v jednotlivých případech vyžadovat rozdílného postupu. Je tak 

ponechán prostor pro výklad soudní praxi, tedy co budou za splnění podmínek 

pro výmaz považovat rejstříkové soudy. Na druhé straně to vede k nejistotě 

ohledně toho, co zůstává povinností likvidátora. 

                                                 
75 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. 2 VSOL 353/2012-A-9. Dostupné 
z: http://kraken.slv.cz/2VSOL353/2012. 
76 V případě konkurzu je odměna insolvenčního správce minimálně 45 000 Kč dle § 1 odst. 5 vyhlášky 
č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů 
a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. 
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Jednou z podstatných otázek dle mého názoru je, zda likvidátorovi zůstává 

povinnost dle § 198 odst. 2 OZ zveřejnit výzvu pro věřitele, aby přihlásili své 

pohledávky. Je likvidátor povinen tento postup provést i v případě, že zná 

účetnictví společnosti, a tedy ví, že je v úpadku, přičemž majetek společnosti je 

nulový? Informace o dalších věřitelích na skutečnosti úpadku nic nezmění. Smysl 

takové výzvy je nakonec čistě formální a náklady na ni ponese většinou stát.  

I. Walder zastává názor, že obsah prohlášení likvidátora je zcela na jeho 

odpovědnosti a je jen na jeho rozhodnutí, zda jsou shromážděné podklady 

dostatečné nebo zda uveřejní výzvu věřitelům a bude sestavovat účetní závěrky.77 

Tato intepretace podle mého názoru dobře koresponduje s pojetím péče řádného 

hospodáře v českém korporátním právu. Likvidátor sám odpovědně vyhodnotí, 

zda má dostatek informací, nebo zda je vhodné vynaložit další prostředky k jejich 

získání. Lze tedy ušetřit čas i finanční prostředky tím, že nebude lpěno na 

přílišných formalitách v případech, kdy už postrádají faktického významu. 

Odpovědnost likvidátora za špatné rozhodnutí v tomto případě znamená 

odpovědnost za nepodaný insolvenční návrh. Dle § 99 InsZ osoba, která v rozporu 

se svou povinností nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu a jinou 

újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti. Problematické dle mého názoru 

zůstává postavení věřitelů, kteří by se měli o zániku svého dlužníka dozvědět – 

například aby sami mohli podat insolvenční návrh a požadovat přezkum možností 

ručení členů či bývalých členů statutárního orgánu dle § 68 ZOK. Dle mého 

názoru lze uvažovat nad nahrazením dvou výzev věřitelům např. sdělením 

v Obchodním věstníku o skutečnosti, že společnost je v likvidaci a likvidátor má 

(pokud se nedozví o dalším majetku společnosti) v úmyslu podat návrh na výmaz 

dle § 82 VeřRej. Nejednalo by se o výzvu k přihlášení pohledávek, ale o sdělení 

věřitelům. 

 

V dosavadní judikatuře panuje zásadní spor v zodpovězení otázky, co vše je třeba 

k prohlášení likvidátora za účelem výmazu společnosti doložit. První názor, 

prezentovaný v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 14 

Cmo 262/2014, zastává výklad, že jediné, co je k výmazu z rejstříku zapotřebí, je 

prohlášení likvidátora. Uvádí, že „jedinou listinou, kterou rejstříkový soud zkoumá, 

                                                 
77 WALDER, I. 2015, op. cit. 
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je prohlášení likvidátora (…), rejstříkový soud jiné listiny nepožaduje a neprovádí 

přezkum návrhu na zápis dle § 90 odst. 1 VeřRej.78 Nejde o návrh na zahájení 

řízení, ale návrh na provedení přímého zápisu do rejstříku. Soud by dle závěrů 

v tomto usnesení měl zkoumat pouze předpoklady, zda společnost byla zrušena 

rozhodnutím soudu, zda návrh podává jím ustavený likvidátor a zda není 

naplněna některá z negativních podmínek výmazu dle § 82 odst. 2 VeřRej.  Po 

ověření těchto předpokladů má soud provést výmaz z veřejného rejstříku. Tento 

názor nepochybně odpovídá gramatickému výkladu § 82 VeřRej; doslovně „je-li 

součástí návrhu prohlášení likvidátora (…) soud provede zápis“. Toto ustanovení 

je pojímáno jako speciální vůči ostatním povinnostem vyplývajících likvidátorovi 

z jiných zákonů, žádnou jinou listinu není třeba dokládat. 

 

Zásadně protichůdnou interpretaci nastínil o necelé 2 měsíce později jiný senát 

stejného soudu. V usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 9. 2015, sp. zn. 7 

Cmo 251/2014 se uvádí: „Podoba, forma a především obsah návrhu – prohlášení 

likvidátora nijak nenahrazují nutnost splnění dalších povinností uložených 

zákonem, nenahrazují ani povinnost soudu v mezích zákona zkoumat další 

skutečnosti rozhodné pro provedení výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku.“  

O návrhu na výmaz soud rozhoduje usnesením. Mezi povinnosti likvidátora, které 

trvají, řadí především nutnost vyžádat si souhlas správce daně;79 ustanovení 

daňového řádu pokládá za speciální vůči § 82 VeřRej. Odůvodňuje to mimo jiné 

tím, že v opačném případě by se likvidátor sankčně zrušené společnosti 

nespravedlivě nacházel ve snazší situaci než likvidátor při likvidaci dobrovolné za 

stejných podmínek. Tento výklad má oporu i v odborné literatuře, na níž se Vrchní 

soud v Praze odvolává.80  

 

Prvý zmíněný názor, který povinnost vyžádat si souhlas správce daně považuje za 

nadbytečnou, vychází z toho, že v situaci, kdy stejně nelze na subjektu ničeho 

vymoci, ani správce daně nemá na další existenci takové osoby zájem.81 Ze žádosti 

                                                 
78 § 90 odst. 1 VeřRej stanoví, že „rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do 
veřejného rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy.“ 
79 „Daňový subjekt, který je právnickou osobou zanikající bez právního nástupce, je povinen předložit 

současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného rejstříku souhlas správce 
daně, u kterého je registrován.“ § 238 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
80 „Současně máme za to, že § 82 nevylučuje další povinnosti týkající se výmazu z veřejného rejstříku 
plynoucí z veřejného práva (např. reakce správce daně apod.)“. In: HAVEL, B., ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, 
J., JINDŘICH, M. a kol. 2015, op. cit., s. 324. 
81 WALDER, I. 2015, op. cit. 
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o souhlas správce daně by se tak stal další zcela formální krok. Takový přístup 

navíc nedomýšlí, jak by se dál postupovalo, když by souhlas dán nebyl. Požadovat 

další listiny včetně souhlasu správce daně jde dle mého názoru proti smyslu 

celého ustanovení § 82 VeřRej. Pokud zákonodárce vychází z předpokladu, že 

likvidátor je schopen prověřit možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost 

právních jednání společnosti (tedy zda je ještě jakkoliv možné majetkovou 

podstatu rozšířit), je dle mého názoru nepochybně i způsobilý zhodnotit, zda je 

schopen zaplatit nedoplatky na daňových povinnostech. Přikláním se proto 

k prvnímu z výše citovaných usnesení. Smyslem úpravy je především urychlení 

výmazu nefunkčních společností z obchodního rejstříku a to s co nejnižšími 

náklady. Obzvlášť při likvidacích tzv. mrtvých společností díky tomuto ustanovení 

likvidátor (nejčastěji insolvenční správce, který postupuje s odbornou péčí) 

nemusí překonávat obstrukce mnoha formálních požadavků. Za problematičtější 

otázku proto nadále považuji spíše to, zda tento postup nemůže být likvidátorem 

bez potřebných znalostí zneužit. 

 

Na jednotící názor v podobě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je zatím třeba 

počkat. Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR zatím 

vyjádřilo vážné výhrady vůči oběma výše zmíněným protichůdným usnesením 

Vrchního soudu v Praze. Z námitek, které při projednávání padly, lze vyčíst, že se 

přiklání spíše k výkladu, že souhlas správce daně potřeba není, aby nebyl výmaz 

blokován jeho odepřením.82 

 

3.4.1.3.  Soudní praxe 
 

 

O tom, že situace je v tomto ohledu skutečně nevyjasněná, vypovídají i informace, 

které se mi podařilo získat od rejstříkových soudů. Městský soud v Praze uvedl, 

že k výmazu dle § 82 VeřRej požaduje kromě prohlášení likvidátora i souhlas 

správce daně, neboť zákon z této povinnosti dosud výjimku nestanovuje; jako 

další vyžadované dokumenty uvádí účetní závěrky a doklady o zveřejnění výzvy 

v Obchodním věstníku. Sám Městský soud v Praze k tomu poznamenává, že 

                                                 
82 Z listopadového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, zpracoval: 
Vladimír Brotan. Dostupné v informačním systému ASPI. 
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praxe na různých soudech může být různá.83 Souhlas správce daně vyžaduje 

rovněž Krajský soud v Brně. 

 

Naopak Krajský soud v Ostravě k výmazu společnosti vyžaduje pouze prohlášení 

likvidátora.84 Souhlas správce daně nevyžadují ani Krajský soud v Plzni, Krajský 

soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Ústí nad Labem ani Krajský soud 

v Hradci Králové.85 

 

3.4.1.4.  Souhlas správce daně 
 

 

Ač na odborné rovině probíhají zatím nevyjasněné spory o tom, zda je souhlasu 

správce daně potřeba, vzhledem k nejednotným závěrům bych se ráda podívala 

na to, jak se k takovým žádostem o souhlas s výmazem správci daně staví. 

Rejstříkové soudy jej jako podklad k výmazu totiž mohou nadále požadovat. 

V tomto ohledu daňový řád bohužel novou úpravu nijak nereflektuje. Správce 

daně nemůže při výkonu své pravomoci uplatňovat libovůli. V oficiálním 

stanovisku Generálního finanční ředitelství se k tomu uvádí, že správce daně 

žádosti o vydání souhlasu s výmazem z obchodního rejstříku vyhoví, pokud „jde 

o právnickou osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, 

za kterou podává návrh na výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný 

soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, a likvidátor správci daně předloží 

prohlášení o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo 

neúčinnost právních jednání právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje 

ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení; žádosti však nelze vyhovět, pokud v 

průběhu shromažďování podkladů pro rozhodnutí o žádosti postupem dle § 238 

odst. 4 daňového řádu správce daně zjistí skutečnosti, které zpochybňují 

pravdivost likvidátorova prohlášení (§ 82 ZVR).“ 86 

  

                                                 
83 Informace poskytnuty Městským soudem v Praze dne 10. 4. 2017. Příloha č. 1. 
84 Informace poskytnuty Krajským soudem v Ostravě dne 20. 4. 2017. Příloha č. 2. 
85 Informace poskytnuty jednotlivými soudy e-mailem na dotaz. 
86 Stanovisko Generálního finančního ředitelství ze dne 3. 7. 2014, č. j.: 25330/14/7001-51302-800612. 
Příloha č. 3. 
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3.4.1.5.  Negativní podmínky výmazu z obchodního rejstříku 
 

 

Zápis výmazu soud neprovede, pokud v době rozhodování o výmazu probíhá 

insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek podnikatele.87 Toto 

ustanovení plně vyhovuje nastavení právní úpravy, že možnost podat v úpadku 

přímý návrh na výmaz se otvírá až tehdy, kdy likvidátor sezná, že majetková 

podstata dlužníka nepokryje ani náklady insolvenčního řízení. V opačném 

případě návrh podá a situace bude kvalifikovaně posouzena insolvenčním 

soudem.88 Rejstříkový soud proto provede lustraci v insolvenčním rejstříku, zda 

nebylo zahájeno insolvenční řízení. 

 

Zápis výmazu rovněž nebude proveden, jestliže vyšly najevo skutečnosti 

zpochybňující pravdivost prohlášení likvidátora obsaženého v návrhu. Může jít 

např. o zjištění, že majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů na insolvenční 

řízení. Nadto bude překážkou výmazu probíhající trestní stíhání proti právnické 

osobě, ledaže by s výmazem dal souhlas orgán činný v trestním řízení.89 

 

3.4.2.  Likvidátor při dobrovolném rušení společnosti 

 

 

I likvidátor při dobrovolném zrušení společnosti může zjistit úpadek likvidované 

společnosti a podat insolvenční návrh dle § 200 OZ. Vzhledem k tomu, že se 

zabývám situací, kdy úpadek společnosti dosahuje takové intenzity, že 

nepostačuje ani k uhrazení zálohy na insolvenční řízení, ráda bych nejprve 

zhodnotila, že tato situace je dle mého názoru výrazně méně častá než při zrušení 

společnosti soudem.  

 

Dobrovolnému zrušení společnosti a vstupu do likvidace se jmenováním 

likvidátora předchází dohoda společníků či rozhodnutí valné hromady. Společníci 

budou k rozhodnutí o likvidaci za normálních podmínek přistupovat informovaní 

a budou pro ně mít důvody. Na rozdíl od nefunkčních společností, které jsou 

                                                 
87 § 82 odst. 2 VeřRej. 
88 WALDER, I. 2015, op. cit. 
WALDER, Ivo. § 82 (Návrh na výmaz z veřejného rejstříku). In: HAMPEL, Petr, WALDER, Ivo. Zákon o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář [Systém ASPI].  Praha: Wolters Kluwer, 
2014. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
89 Tamtéž. 
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rušeny soudy a jejich přesnou hospodářskou situaci má za úkol zkoumat 

jmenovaný likvidátor, se při dobrovolném zrušení odehrává zcela jiný scénář. 

Společníci si budou vědomi, že jejich podnikání zrovna nevzkvétá. Jak moc je ta 

tom společnost „špatně“ budou zjišťovat předem, nechají si statutárním orgánem 

vypracovat mimořádnou účetní závěrku, provést inventarizaci. Jen těžko si lze 

představit, že rozhodnutí o vstupu do likvidace přijímají společníci bez jakékoliv 

představy o hospodářské situaci společnosti. Pokud se při tom zjistí, že je 

společnost v úpadku, nebude do likvidace vůbec vstupovat a statutární orgán 

rovnou podá insolvenční návrh. Úpadku si jednatelé musí všimnout tím spíš, 

pokud společnost nebude disponovat ani prostředky k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, jelikož by v této fázi neměla prostředky ani na odměnu za 

výkon jejich funkce. Ve funkční společnosti, která se ocitne v úpadku, plní 

povinnost podat insolvenční návrh statutární orgán, který průběžně sleduje stav 

hospodaření. Činí tak ve svém zájmu, protože zanedbáním či ignorováním situace 

se vystavuje nebezpečí, že bude odpovídat věřitelům za škodu vzniklou 

v důsledku nepodání insolvenčního návrhu.90 V případě platební neschopnosti 

(dlužník neplní splatné závazky) mohou podat insolvenční návrh sami věřitelé. 

Situace, kdy je úpadek zjištěn až likvidátorem, svědčí o vážně narušeném 

fungování společnosti, nezodpovědném (či již neexistujícím) statutárním orgánu 

a špatné informovanosti nebo nezájmu a lhostejnosti společníků. Domnívám se, 

že během rozhodování o zrušení společnosti s likvidací je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost otázce, zda se společnost nenachází v úpadku, a tím zabránit dalším 

nákladům. 

 

V případě, že je úpadek zjištěn likvidátorem, má tento bezpodmínečnou povinnost 

podat insolvenční návrh. Soud bude po zjištění nepříznivé hospodářské situace 

požadovat zálohu, „to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek.“91 

Pokud záloha ve výši až 50 000 Kč nebude v soudem stanovené lhůtě uhrazena, 

hrozí, že soud ještě před rozhodnutím o návrhu řízení zastaví. Zálohu mohou 

uhradit společníci ze svého, ač to není jejich zákonná povinnost.  

 

                                                 
90 § 99 InsZ. V úvahu přichází i trestní odpovědnost. 
91 § 108 InsZ. 
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Nepodaří-li se likvidátorovi částku na uhrazení zálohy sehnat, je cesta 

insolvenčního řízení fakticky nemožná. K tomu Vrchní soud v Praze uvádí: „Pokud 

jde o odvolací námitky spočívající v tom, že dlužník nemá prostředky na zaplacení 

zálohy, jde taková okolnost toliko k jeho tíži, neboť nelze spravedlivě požadovat, 

aby stát nesl náklady insolvenčního řízení za dlužníka, jenž primárně nesplnil svoji 

základní povinnost stanovenou v § 98 IZ ještě v době, kdy finančními prostředky 

disponoval“ 92 

 

Likvidátor se tak ocitá v patové situaci. Má povinnost dle § 200 OZ podat 

insolvenční návrh. Zahájit řízení ale není to možné, protože nedisponuje 

prostředky k zaplacení zálohy na insolvenční řízení. Nepřipouští-li právní úprava 

postup v insolvenčním řízení, je nutné, aby stanovila postup jiný, kterým lze 

dosáhnout výmazu z obchodního rejstříku a zániku společnosti. Vrchní soud 

v Praze k tomu uvádí že „není-li likvidátor dlužnice schopen zálohu na náklady 

insolvenčního řízení zaplatit a soud řízení zastaví, nic mu nebrání v tom, aby mimo 

rámec insolvenčního řízení likvidaci společnosti dokončil“93 

 

Dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 9. 2016, sp. zn. 7 Cmo 148/2016 

nelze § 82 VeřRej za žádných okolností použít analogicky. Nelze ho použít ani 

v situaci, kdy dobrovolnou likvidaci provádí soudem jmenovaný insolvenční 

správce. K tomu výslovně uvádí: „Zamezení případnému zneužívání možnosti 

zrychleného postupu dle § 82 VeřRej mělo garantovat, že likvidátor musí být v 

těchto případech jmenován soudem. Proč však zákon připouští možnost 

zrychleného postupu dle § 82 VeřRej výslovně jen u společností zrušených soudem 

(za situace, kdy je důvodem zrušení společnosti, ať již na základě rozhodnutí soudu 

či vlastního rozhodnutí společnosti, stejný důvod) – coby jedné z kumulativních 

zákonných podmínek pro aplikaci zrychleného postupu dle § 82 VeřRej, není 

zřejmé.“ S tímto postojem se ztotožňuji, nastavení § 82 VeřRej pokládám v tomto 

ohledu za nekoncepční a nelogické. 

 

                                                 
92 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 10. 2014, sp.zn. 1 VSPH 1667/2014-A-12. Dostupné z: 
http://www.slv.cz/1VSPH1667/2014-A-12.  
93 Usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 7. 4. 2015, sp. zn. 3 VSPH 1689/2014-A-14. Dostupné z: 
http://www.slv.cz/3VSPH1689/2014-A-14. 
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Otázku, jak má likvidátor takovou likvidaci dokončit, ovšem současná právní 

úprava zcela opomíná. O tom svědčí mimo jiné i velké množství případů, kdy se 

likvidátoři u soudů neúspěšně domáhají odpuštění či snížení zálohy na náklady 

insolvenčního řízení, neboť nevědí, jak s likvidací dále pokračovat, aby docílili 

výmazu z obchodního rejstříku. Dle mého názoru se jedná o poměrně zásadní 

mezeru v zákoně. Neexistuje-li v právní úpravě žádné ustanovení, které se na 

situaci přímo vztahuje, posoudí se právní případ v souladu s § 10 odst. 1 OZ podle 

ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovaného 

právnímu případu nejbližšímu.  Skutečnost, že majetek společnosti není 

dostatečný k zaplacení zálohy na insolvenční řízení, nemusí vždy znamenat, že 

nemá majetek žádný, kterým by ztráty věřitelů mohly být alespoň v minimálním 

rozsahu kompenzovány. Jako nejsmysluplnější postup v souladu s analogia iuris 

se mi jeví možnost nabídnout likvidační podstatu věřitelům dle § 202 až § 204 

OZ. Tato ustanovení zakotvují pravidla pro případ nemožnosti zpeněžit majetek.94 

Je na místě podotknout, že část literatury tato ustanovení chápe pouze jako 

navazující na § 201 OZ, tedy použitelná výhradně na situace, kdy insolvenční 

řízení ve formě konkurzu již proběhlo a následně byl nalezen další majetek a 

společnost vstoupila do likvidace (§ 173 odst. 2 OZ).95 Jejich smyslem nicméně je 

stanovení pravidel pro rozdělení majetku, které neprobíhá v insolvenčním řízení. 

Díky tomu je lze dle mého názoru analogicky použít, když společnost do konkurzu 

pro nedostatek majetku vstoupit ani nemůže – insolvenční řízení je tedy vyloučeno 

a majetek je rovněž třeba zákonným způsobem mezi věřitele vypořádat. 

 

Co se týká výmazu z obchodního rejstříku, dle § 19 VeřRej musí být návrh doložen 

listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány. Listiny, 

které bude třeba k takovému návrhu přiložit, jsou konečná zpráva likvidátora o 

průběhu likvidace, souhlas správce daně s ukončením činnosti, zahajovací účetní 

rozvaha a konečná účetní rozvaha.96 Na rozdíl od soudně nařízené likvidace 

nebude stačit pouze prohlášení likvidátora. 

 

                                                 
94 JOSKOVÁ L., 2015, op.cit, s. 212. 
95 Tento názor zastává např. HOLEJŠOVSKÝ J. 2014, op. cit., s. 1036. 
POKORNÁ, J. § 202 (Nakládání s nezpeněženou likvidační podstatou). In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., 
FIALA, J. a kol. 2014. op. cit. 
96 Výčet čerpán z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 9. 2016, sp. zn. 7 Cmo 148/2016. In: Beck-
online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 3. 2017]. Dostupné z: 
http://www.beck-online.cz/.  
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Jako nejproblematičtější se jeví získání souhlasu správce daně. Dle stanoviska 

Generálního finančního ředitelství97 „nelze a priori stanovit určité typové případy, 

kdy je možné vydat kladné či naopak zamítavé rozhodnutí, ale je třeba posuzovat 

konkrétní případ vždy ad hoc“. Souhlasu správce daně bude předcházet vždy 

lustrace dlužníka. Dle informací, které mi byly poskytnuty územním pracovištěm 

finančního úřadu v Teplicích, správce daně po likvidátorovi požaduje doložení 

chybějících daňových přiznání, byť i s nulovými hodnotami. Pokuty (např. za 

nepodané přiznání k dani) správce daně „odpouští“. Dluhy bývají často 

promlčeny. Jsou-li dluhy na daňových povinnostech nepromlčené, správce daně 

dlužníka prolustruje (účty u bank, katastr nemovitostí apod.). Pokud ovšem zjistí, 

že dlužník skutečně nic nemá, souhlas je udělen i přes dluhy na daňových 

povinnostech. V opačném případě, kdy by souhlas správce daně dán nebyl, není 

fakticky možné výmaz společnosti provést. 

 

3.5.   Právo na odměnu 

 

 

Vést likvidaci vyžaduje znalosti, manažerské schopnosti a převzetí odpovědnosti. 

Není proto překvapením, že tato funkce je vykonávána zpravidla za odměnu. Dle 

§ 195 OZ odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej do funkce 

povolal. 

 

3.5.1. Likvidátor povolaný příslušným orgánem společnosti 

 

 

Při sjednávání odměny likvidátora jmenovaného příslušným orgánem společnosti 

(při dobrovolné likvidaci) se uplatní především princip smluvní volnosti. 

Likvidátor svou funkci přijímá dobrovolně a zasadí se o to, aby jeho odměna byla 

pro něj co nejvýhodnější. Dikce zákonného ustanovení, že odměnu „určí“ ten, kdo 

likvidátora povolal, zní zdánlivě autoritativně. Na některé autory dokonce působí 

tak sugestivně, že je dovádí k výkladu, že likvidátorovi je výše a způsob odměny 

jaksi vnucen a likvidátor se nachází v situaci take it or leave it.98 O jednostranném 

                                                 
97 Stanovisko Generálního finančního ředitelství ze dne 3. 7. 2014, č. j.: 25330/14/7001-51302-800612. 
Příloha č. 3. 
98 „Zákon uvádí, že výše odměny je určena jednostranně, je na likvidátorovi, aby výkon funkce likvidátora 
při povolání likvidátorem převzal i s takto určenou odměnou, nebo aby vyslovil nesouhlas.“ In: 
SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, DEVEROVÁ, Lenka. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. 1. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-445-2. s. 161. 
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určení odměny ze strany společnosti samozřejmě nemůže být řeč. 

V soukromoprávních vztazích platí zásada autonomie vůle, v praxi bude o výši 

odměny a způsobu její výplaty s likvidátorem, který má být povolán, jednáno 

předem. Jediné, co lze ze zákona v tomto ohledu vyčíst, je, že si likvidátor nemůže 

svou odměnu svévolně stanovit sám. Jeho odměna je placena z likvidační 

podstaty a tím pádem snižuje likvidační zůstatek, který bude rozdělen mezi 

společníky.99 

 

V obchodních korporacích je s likvidátorem uzavírána smlouva o výkonu funkce, 

která podléhá všem pravidlům zákona o obchodních korporacích, subsidiárně se 

řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Co se týče formálních 

náležitostí, musí mít smlouva o výkonu funkce písemnou formu a musí být 

schválena valnou hromadu společnosti, jinak je dle § 48 ZOK relativně neplatná. 

 

Stanovení odměny likvidátora v kapitálových společnostech je specifikováno v 

§ 60 ZOK. Písemná smlouva o výkonu funkce, kterou schválí nejvyšší orgán, musí 

obsahovat např. vymezení všech složek odměn, určení výše odměny a způsobu 

jejího výpočtu atd. Osobně považuji toto ustanovení za poněkud nadbytečné.  

V § 59 odst. 3 ZOK se stanoví, že není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce 

stanoveno v souladu se zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.100 To musí 

členy orgánů (likvidátory) dostatečně motivovat si zákonné požadavky na formu a 

způsob schválení smlouvy ohlídat. U osob přijímajících vrcholně zodpovědné 

funkce ve společnostech lze důvodně očekávat, že jsou schopni svá vlastní práva, 

tím spíš svou odměnu, hájit dostatečně, tedy vyjednávat o všech složkách odměny 

a výhodách, o které mají zájem. V praxi si lze jen těžko představit, že likvidátor 

přijímá svou funkci bez toho, aby se zajímal o výši odměny a nechtěl ji mít řádně 

smluvně stvrzenou. Zákonný návod, jak odměnu „ošetřit“ v podobě 

demonstrativního výčtu všeho, co by při uzavírání smlouvy mohlo být zváženo, 

považuji za možná nápomocné, leč zbytečné. Tím spíš s ohledem na § 61 odst. 1 

ZOK, který staví na jisto, že souhlas nejvyššího orgánu při přiznání jakékoliv 

formy odměny není možné obejít. 

                                                 
99 Lze samozřejmě připustit i případy, kdy bude odměna placena z jiných zdrojů, např. mateřskou 
společností. 
100 S výjimkou situací, kdy je smlouva nebo ujednání o odměně neplatné z důvodů v § 59 odst. 4 ZOK; 
potom je poskytnuta odměna obvyklá. 
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Výši odměny a způsob úhrad se stanoví ve smlouvě o výkonu funkce, dohodnout 

se je možné na čemkoliv – naturální odměně, měsíční odměně, odměně vyplacené 

po dokončení likvidace, fixní odměně i procentuální v závislosti na hodnotě 

likvidačního zůstatku, bezplatném výkonu funkce, zálohách na odměnu apod. 

Výše odměny se bude odvíjet od složitosti a délky likvidace. Odměna dle smlouvy 

o výkonu funkce likvidátorovi nemusí být poskytnuta, pokud výkonem své funkce 

zřejmě přispěje k nepříznivému hospodářskému výsledku,101 lze uvažovat např. o 

tom, že likvidátor prodá majetek společnosti pod cenou a tím citelně sníží výši 

likvidačního zůstatku. 

 

3.5.2.  Likvidátor jmenovaný soudem 
 

 

Likvidátor jmenovaný soudem podléhá v odměňování stejným pravidlům bez 

ohledu na to, jestli jde o likvidaci dobrovolnou či nucenou, zda byl do funkce 

jmenován dobrovolně, bez souhlasu (§ 191 odst. 3 OZ), nebo byl jeho souhlas 

presumován (191 odst. 4 OZ); současná právní úprava v tom nečiní žádné 

rozdíly.102 Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi soud. Zákon nikde 

nestanoví, že někteří likvidátoři ztrácejí nárok na odměnu. Při dobrovolné 

likvidaci tím, že se společníci např. neshodnou na osobě likvidátora a ten je poté 

jmenován soudem, ztrácejí i možnost ovlivnit výši jeho odměny (která jde na vrub 

likvidačního zůstatku). 

 

Pravidla pro odměňování likvidátora stanoví nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 

věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Základem pro 

stanovení výše odměny je likvidační zůstatek, tedy čistý majetkový zůstatek, jenž 

vyplyne z likvidace. Odměna likvidátora činí ze základu: 

 

                                                 
101 § 61 odst. 2 ZOK. 
102 Před účinností nového občanského zákoníku členům statutárního orgánu a společníkům, kteří byli 
do funkce jmenováni i bez souhlasu, odměna nenáležela dle § 71 odst. 6 zákona č. 513/1991, obchodní 
zákoník. 
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Částka nad 20 000 000 Kč se do základu pro určení odměny likvidátora 

nezapočítává. 

 

Pravidla jsou toliko orientační, soud může odměnu likvidátora podle okolností 

případu přiměřeně snížit nebo zvýšit, a to až do výše likvidačního zůstatku. 

Popsané finanční ohodnocení likvidátora se uplatní na případy, kdy likvidace 

vynese dostatečný likvidační zůstatek, který pokryje jeho odměnu a nezatěžuje 

stát.  

 

O vyplacení odměny a stejně tak zálohy na odměnu musí rozhodnout nejprve 

soud, likvidátor sám si ji vyplatit nesmí.103 

 

Pokud na konci likvidace zůstane nedostatečný nebo dokonce žádný likvidační 

zůstatek (případy tzv. mrtvých společností), břemeno uhradit odměnu likvidátora 

je přeneseno zčásti nebo zcela na stát. Základ pro stanovení výše odměny 

neexistuje a soud může zohlednit toliko náročnost likvidace a okolnosti, za 

kterých se likvidátor k likvidaci dostal. Minimální odměna likvidátora činí 

v případech nevýnosných likvidací 1000 Kč. Podle okolností případu soud může 

výši přiměřeně zvýšit až na 20 000 Kč. Kromě toho likvidátorovi náleží cestovní 

náhrady a náhrada účelně vynaložených hotových výdajů. Pokud tyto náklady 

nelze zcela pokrýt z likvidačního zůstatku, hradí je ve zbylém rozsahu stát, 

nejvýše však do částky 50 000 Kč. 

 

Situace, kdy ve společnosti není majetek a nevzejde žádný likvidační zůstatek, je 

typická pro tzv. mrtvé společnosti, k jejichž likvidaci je často povolán insolvenční 

                                                 
103 „Rozhodnutí o přiznání odměny či zálohy na ni je tedy vyloučeno z působnosti likvidátora, přičemž 

citované ustanovení zakládá právo (nikoliv povinnost) orgánu, který likvidátora jmenoval (soudu nebo 
orgánu společnosti), přiznat mu právo na vyplácení zálohy na odměnu. Bez příslušného rozhodnutí soudu 
či orgánu, který likvidátora jmenoval, likvidátorovi právo na poskytnutí zálohy nevzniká.“ Usnesení 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4193/2009. In: Beck-online [právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 

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, 

nad 1 000 000 Kč do 20 000 000 Kč 90 000 Kč + 5 % z částky nad 1 000 000 Kč. 
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správce. Tuto situaci považuji z hlediska odměny za obzvlášť hodnou pozornosti. 

Souhlas insolvenčního správce se jmenováním je presumován ze zápisu 

v seznamu insolvenčních správců, takže je nucen likvidaci provést i s tím, že 

maximální odměna, na kterou může dosáhnout, činí oněch 20 000 Kč.104 Provést 

takovou likvidaci přitom standardně trvá desítky hodin.105 Nabízí se srovnání 

s insolvenčním správcem v insolvenčním řízení, jehož minimální odměna při 

konkurzu je 45 000 Kč,106 přičemž z hlediska časové a odborné náročnosti může 

být likvidace nejen srovnatelná, ale i složitější. Lze uvažovat o tom, zda je 

ohodnocení insolvenčních správců v roli likvidátorů adekvátní, nebo se jedná spíš 

o charitativní činnost, ke které jsou insolvenční správci nuceni, protože zákon 

nezná jiný mechanismus, jak se společností zbavovat. Vzhledem k jejich vrcholné 

kvalifikaci spolu s tím, že jako insolvenční správci mají nárok na násobně vyšší 

odměnu, nelze mít podle mého názoru pochybnosti o tom, že se jedná o částku 

nanejvýš skromnou. Insolvenčním správcům tak nezbývá než přát, aby soudy 

využily svého práva a odměnu jim zvýšily na maximální možnou částku. 

V opačném případě lze jen stěží hovořit o přiměřené odměně za práci. 

 

Neméně zajímavá je i otázka odměny členů statutárního orgánu, kteří byli 

jmenováni dle § 191 odst. 3 OZ. Neshledávám námitek proti jejich odměně 

v případě, že likvidace je výnosná a pokryje dle stanovených měřítek odměnu 

likvidátora. Jiná je otázka, když odměna likvidátora představuje další náklad 

státu na odklizení společnosti, která svou činností např. porušovala zákony. 

Jednatel má se společností vztah a to zřejmě ne ze své dobré vůle, ale proto, že je 

za to (jakýkoliv způsobem) honorován. Proto bych považovala za lepší, aby měl 

soud možnost posoudit skutečnou roli takového likvidátora (zejména míru jeho 

odpovědnosti za daný stav) a případně mu nepřiznat odměnu žádnou. Přiznáním 

odměny ve výši 1000 Kč jeho úsilí navíc stejně nekompenzuje a jedná se o místo, 

na kterém lze peníze daňových poplatníků ušetřit. Na druhé straně lze uvažovat 

                                                 
104 K této částce nenáleží náhrada daně z přidané hodnoty. Z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 
14. 4. 2005, sp. zn. 7 Cmo 520/2004 In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. 
Beck [cit. 1. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
105 V. Pelikán uvádí, že likvidace mrtvé společnosti vyžaduje průměrně 40 až 50 hodin vynaloženého 
času. Při odměně 1000 Kč to znamená 20 až 25 korun za hodinu. Pří maximální odměně 20 000 Kč za 
likvidaci až 500 Kč na hodinu. In: PELIKÁN, V. 2009, op. cit.  
106 § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových 
výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. 
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i nad tím, do jaké míry likvidátora vidina alespoň nějaké odměny motivuje k tomu, 

aby likvidaci vůbec provedl.107 

 

3.6.  Povinnost předložit konečnou zprávu o průběhu likvidace 
 

 

Poslední povinností likvidátora, které se chci věnovat, je povinnost podle § 205 OZ 

vypracovat konečnou zprávu o průběhu likvidace. Konečná zpráva o průběhu 

likvidace stručně shrnuje průběh a výsledek likvidace – jak bylo s likvidační 

podstatou naloženo, jak se likvidátor vyrovnal s věřiteli a v případě, že nějaký 

majetek zůstal, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Spolu s ní likvidátor 

sestaví i účetní závěrku, k níž připojí podpisový záznam. 

 

O výsledcích likvidace je likvidátor povinen informovat toho, kdo jej do funkce 

povolal, a předložit konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a 

účetní závěrku ke schválení.108 

 

3.6.1.  Likvidátor povolaný příslušným orgánem společnosti 
 

 

V případě, že likvidátora povolal příslušný orgán společnosti podle § 189 odst. 1 

OZ, předkládá se konečná zpráva o průběhu likvidace, návrh na použití 

likvidačního zůstatku a účetní závěrka ke schválení tomu orgánu společnosti, 

který má působnost likvidátora z funkce odvolat, popřípadě ho kontrolovat. 

Zpravidla půjde o orgán, který likvidátora do funkce povolal, je ale nutné připustit 

i případy, kdy je ve společenské smlouvě nastíněn postup jiný, tedy že se orgán, 

který má působnost likvidátora odvolat, nemusí shodovat s tím, který jej do 

funkce povolal (ačkoliv ve většině případů to tak bude).109 

 

Jmenovala-li likvidátora valná hromada, budou dokumenty předkládány valné 

hromadě. Pokud likvidátora povolali jednatelé, je likvidátor povinen tyto 

dokumenty předložit ke schválení vždy také valné hromadě dle § 94 ZOK. Tento 

požadavek je nutný hned z několika příčin. Prvním a na první pohled 

                                                 
107 P. Hampel ze soudní praxe uvádí, že jmenováním členů statutárních orgánů se likvidace často zastaví, 
neboť tito vůbec neplní své povinnosti. In: HAMPEL, P. 2006, op. cit.  
108 § 205 odst. 2 OZ. 
109 PILÁTOVÁ, Jana. Likvidace obchodních společností. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. 
Účetnictví. ISBN 978-80-7263-877-2. s. 52. 
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nejdůležitějším důvodem je, že návrh na rozdělení likvidačního zůstatku se přímo 

dotýká majetkových práv společníků; měli by tedy být při tom, když se rozhoduje 

o výši, která jim má připadnout. Způsob rozdělení likvidačního zůstatku nemůže 

být společníkům schválen někým jiným bez toho, aby jim byla dána příležitost se 

vyjádřit a ovlivnit výsledek, popř. se později soudně domáhat svých práv. Druhým 

důvodem je schvalování účetní závěrky, kterou povinně vždy schvaluje nejvyšší 

orgán společnosti;110 není důvodu zde činit výjimky a nechat účetní závěrku 

schválit pouze jednateli.  

 

V § 205 odst. 2 OZ stanoveno, že likvidátor předkládá konečnou zprávu tomu 

orgánu, který má působnost ho z funkce odvolat, „popřípadě působnost ho 

kontrolovat“. Je tím mířeno na dozorčí radu, kterou společnost může (ale nemusí) 

zřídit.111 L. Josková uvádí, že kontrolní oprávnění dozorčí rady (která ve 

společnosti primárně dohlíží na činnost jednatelů) se v likvidaci vztahuje na 

činnost likvidátora.112 Pokud je likvidátor povolán jednateli, jde už o třetí orgán 

(spolu s jednateli a valnou hromadou), kterému je povinen konečnou zprávu o 

průběhu likvidace, účetní závěrku a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 

předložit ke schválení. Dozorčí radě bude konečná zpráva předkládána před 

valnou hromadou, aby valná hromada měla k dispozici její vyjádření a 

doporučení, zda jednotlivé dokumenty schválit. Domnívám se, že takové řešení je 

zbytečně naddimenzované. 

 

3.6.2.  Likvidátor jmenovaný soudem 
 

 

Jmenoval-li likvidátora soud, předloží konečnou zprávu, účetní závěrku a 

případně návrh na použití likvidačního zůstatku ke schválení soudu. Nutnost 

schválení také nejvyšším orgánem společnosti dle § 94 ZOK platí i v tomto 

případě.113 

 

                                                 
110 § 190 odst. 2 písm. g) ZOK. 
111 § 201 odst. 1 ZOK. 
112 JOSKOVÁ, L. 2015, op. cit., s. 208-209. 
113 Naopak zcela vypuštěna je dozorčí rada. Zde lze spatřovat jistou logickou rozpornost např. v případě, 
že je likvidátor jmenován z důvodu, že valná hromada se na něm nebyla schopna shodnout. V tom 
případě není jasné, nakolik dozorčí radě zůstává pravomoc ho kontrolovat. Tím, že jí likvidátor ani 
nepředkládá konečnou zprávu, se ocitá jaksi mimo organizační strukturu. Řešení vztahů likvidátora s 
ostatními  orgány společnosti je ovšem nad rámec této práce. 
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V případech tzv. mrtvých společností, které jsou rušeny rozhodnutím soudu, toto 

může představovat značný problém. Schválení nejvyšším orgánem prakticky 

nemůže být dosaženo, nicméně v případech, kdy vlastníci ztratili o společnost 

zájem a nespolupracují s likvidátorem, byl zjištěn nulový likvidační zůstatek a 

vypracovány „nulové“ účetní závěrky, jejich souhlas stejně postrádá valného 

smyslu. Pokud se nepodaří souhlas společníků získat, je nutné k návrhu na 

výmaz z obchodního rejstříku připojit místo jejich souhlasu doklad, že jim 

zmíněné dokumenty byly zaslány.114 Mám za to, že v případech likvidací na 

náklady státu je písemné vyrozumění společníků o tom, že stát se na náklady 

daňových poplatníků o situaci „postaral“, snad až příliš zbytečným luxusem. 

Naopak pokud je taková likvidace výnosná (ve velmi vzácných případech), 

likvidátor je povinen soudem schválený likvidační zůstatek (po odečtení odměny) 

uložit do soudní úschovy k příslušnému soudu. P. Hampel k četnosti těchto 

případů uvádí, že „případy tzv. bonitních likvidací, o nichž by rozhodoval soud, lze 

spočítat na prstech jedné ruky.“115 

  

                                                 
114 PELIKÁN, V. 2011, op. cit., s. 32. 
115 HAMPEL, Petr. Pohled rejstříkových soudů na likvidace obchodních společností. [online]. 2006 [cit. 
11. 4. 2017]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-13249750-pohled-rejstrikovych-soudu-na-
likvidace-obchodnich-spolecnosti. 
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4 Závěr 

 

 

Ve své diplomové práci jsem si za úkol vymezila srovnání práv a povinností 

likvidátora povolaného příslušným orgánem společnosti a likvidátora 

jmenovaného soudem. Cílem je rozbor práv a povinností, které nemají tito 

likvidátoři společné, ale také práv a povinností, která sice společné mají, nicméně 

se pro ně výrazně liší co do jejich obsahu a smyslu. Pokusila jsem se kriticky 

zhodnotit nastavení a smysluplnost současné právní úpravy. V průběhu mé práce 

se ukázalo, že nastavení práv a povinností není zdaleka vždy logické a bylo by na 

místě zvážit některé úpravy platné legislativy.  

 

Nejprve se zabývám tím, za jakých okolností dochází k rozdílným způsobům 

ustanovení likvidátora. Ve fungující společnosti bude ve většině případů likvidátor 

povolán společníky či valnou hromadou. Jmenování soudem svědčí vždy o 

nějakých problémech, ať už se jedná o sankční zrušení společnosti (kdy soud 

jmenuje likvidátora vždy), nebo neschopnost společníků vhodného likvidátora 

vybrat. Jmenoval-li likvidátora soud, považuji za důležité se zaměřit na to, jaký 

má ke společnosti vztah a jaký má přístup k potřebným informacím. 

 

Přístup k informacím o společnosti hraje klíčovou roli v procesu zjišťování 

majetkových poměrů a dalších právních vztahů společnosti. Poukazuji na to, že 

přístup k informacím bude typicky činit obtíže hlavně při likvidacích tzv. mrtvých 

společností, kdy soudem jmenovaný likvidátor musí informace získávat od třetích 

subjektů. Ve vztahu k věřitelům společnosti zákon vyžaduje, aby likvidátor 

informoval známé věřitele adresně, neznámé věřitele zveřejněním výzvy 

k přihlášení pohledávek v Obchodním věstníku. Poukazuji na to, že pro 

likvidátora, který disponuje účetnictvím a dalšími doklady společnosti bude 

zveřejnění výzvy hrát toliko doplňkovou roli, neboť o věřitelích ví. Naopak 

likvidátor bez přístupu k informacím věřitele adresně informovat nebude, neboť 

je nezná, a o finanční situaci společnosti si udělá přesnější představu až po té, co 

se mu věřitelé přihlásí na základě zveřejněné výzvy. Jelikož ale likvidátor 

nezjišťuje pouze dluhy společnosti, je likvidátorům jmenovaným soudem dán 

další nástroj, a to právo vyžadovat součinnost. Tím je postavení likvidátora vůči 

třetím osobám významně posíleno. Ač by likvidátor jednající za společnost měl 
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právo na přístup k těmto informací i bez tohoto privilegia, povinnost poskytnou 

součinnost je upravena jasnými pravidly včetně sankce za její neposkytnutí. 

Domnívám se, že toto právo by nemělo být dáno všem likvidátorům jmenovaným 

soudem, ale pouze těm, kteří mají k informacím obtížný přístup a jejichž ztíženou 

situaci je třeba vyrovnat. 

 

Velkou část práce věnuji postupu likvidátora v případě úpadku společnosti, kdy 

majetek společnosti nepostačuje ani k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního 

řízení. V případě, že společnost byla zrušena rozhodnutím soudu (a likvidátor byl 

jmenován soudem), konstruuje zákon o veřejných rejstřících speciální postup, jak 

takovou společnost zrychleně vymazat z obchodního rejstříku. K žádosti o výmaz 

stačí přiložit pouze prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně prověřil možnosti 

neplatnosti či neúčinnosti právních jednání a že majetek nepostačuje ani 

k náhradě nákladů na insolvenční řízení.  

 

Jednoznačně právně zatím není vyřešena otázka, jaký vztah má toto ustanovení 

zákona o veřejných rejstřících k ostatním povinnostem likvidátora. V době 

uzavření rukopisu této práce existují pouze dvě zcela protichůdná rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze. Zastávám názor, že se jedná o ustanovení speciální vůči 

všem ostatním povinnostem a posouzení situace je plně v rukou likvidátora. 

Pouze takový výklad dle mého názoru vyhovuje účelu zákona, kterým je urychlit 

a zlevnit provádění likvidací. Ne všechny rejstříkové soudy ovšem mají „odvahu“ 

k výmazům takto přistupovat a z opatrnosti raději volí variantu, kdy požadují 

kromě prohlášení likvidátora předkládání dalších dokumentů. Tím vzniká právní 

nejistota a nerovnost práv společností v rámci České republiky, kdy společnosti 

zapsané u krajských soudů v Brně a Praze bude pro likvidátory mnohem těžší 

vymazat než u ostatních krajských soudů. 

 

Shánění a sestavování vyžadovaných dokumentů je v případech zcela 

nemajetných společností zdlouhavé a nákladné. Významným bodem sporu 

zůstává, zda je likvidátor povinen žádat o souhlas správce daně. Mám za to, že 

nikoliv; nemá-li společnost žádný majetek, ani stát nemá zájem na její další 

existenci. Praxe rejstříkových soudů v požadavcích se ovšem výrazně liší. 
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Domnívám se, že právo tohoto zrychleného postupu by neměl získat každý 

likvidátor jmenovaný soudem, ale pouze likvidátor s dostatečnou odbornou 

kvalifikací (insolvenční správce či profesionální likvidátor). Jednatel v roli 

likvidátora nemusí zaručovat patřičnou odbornost a domnívám se, že hrozí střet 

zájmů a tento postup je pro věřitele (včetně státu) značně rizikový.  

 

Zjistí-li likvidátor úpadek společnosti, která nemá prostředky ani k zaplacení 

zálohy na insolvenční řízení poté, co je společnost dobrovolně zrušena (i ten 

jmenovaný soudem), nachází se ve složité situaci. Na tyto situace totiž zákon 

nepamatuje vůbec, jedná se o mezeru v zákoně. Likvidátorovi je odepřen přístup 

k insolvenčnímu řízení, ve kterém by byly kvalifikovaně prověřeny možnosti 

obohatit majetkovou podstatu ve prospěch věřitelů. Likvidátor nemá žádné 

vodítko, co si se společností počít a co předložit jako podklady k výmazu. Za 

nejsmysluplnější považuji analogicky využít postup v likvidaci při nemožnosti 

zpeněžit majetek a nabídnout věřitelům likvidační podstatu k převzetí.  

 

Domnívám se, že i v případě, že společnost byla zrušena dobrovolně, ale ke 

jmenování likvidátora později přistoupil soud, by měl mít likvidátor s dostatečnou 

kvalifikací možnost využít stejného postupu, jako při soudním zrušení společnosti 

a předkládat s žádostí o výmaz pouze prohlášení likvidátora. 

 

V další části se zabývám odměnou likvidátora. Právo na odměnu likvidátora 

povolaného valnou hromadou vyplývá z písemné smlouvy o výkonu funkce. Je-li 

likvidátor jmenován soudem, je mu tímto soudem na konci likvidace určena 

odměna. V případě výnosných likvidací je odměna vyjádřena procentem 

z likvidačního zůstatku. Není-li likvidace výnosná, hradí odměnu likvidátora 

zčásti či zcela stát. Odměna v takovém případě činí 1 000 Kč, částka může být 

soudem přiměřeně zvýšena až na 20 000 Kč. Podotýkám, že pro insolvenční 

správce výše odměny (ve srovnání s minimální odměnou v insolvenčním řízení) 

není příliš atraktivní a s ohledem na časovou náročnost likvidace se jeví 

nepřiměřená. I z toho důvodu se domnívám, že soud by měl, pokud je to možné, 

jmenovat do funkcí likvidátorů jiné vhodné osoby - profesionální likvidátory. 

Naopak jednatel, který je likvidátorem jmenován proti své vůli, by dle mého 

názoru žádnou odměnu z kapes daňových poplatníků dostat neměl.  



52 

 

 

Posledním rozdílem, kterému se věnuji, je povinnost předkládat konečnou zprávu 

o průběhu likvidace, účetní závěrku a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. 

Jmenoval-li likvidátora soud, předloží tyto dokumenty ke schválení soudu. Zákon 

ale reflektuje, že společníci nemohou být ze záležitosti, která se bezprostředně 

dotýká jejich majetkových práv, vypuštěni. Kromě soudu jsou dokumenty 

předloženy vždy i valné hromadě. Likvidátor povolaný příslušným orgánem 

společnosti je předloží tomu, kdo jej může odvolat (obvykle ten, kdo jej povolal), a 

je-li zřízena, tak dozorčí radě a vždy také valné hromadě. 

 

Na závěr bych ráda zhodnotila, že se právní úprava snaží rozdílné postavení 

likvidátorů reflektovat. Nečiní tak ovšem důsledně a dává prostor pro vznik 

spousty paradoxních situací. Dle mého názoru např. nadbytečně přiděluje 

privilegia jednatelům, kteří byli jmenováni soudem i bez souhlasu, naopak nedává 

např. možnost zrychleného postupu při výmazu společnosti insolvenčnímu 

správci jen proto, že společnost byla zrušena dobrovolně.  

 

Rozhodně nezastávám názor, že cestou k odstranění ne vždy logické a koncepční 

úpravy je neustávající novelizace zákona a kazuistické zpřesňování jednotlivých 

ustanovení. Vhodným řešením je podle mě flexibilní varianta, ve které existují 

práva a povinnosti stejné pro všechny a je-li likvidátor jmenován soudem, mohou 

mu (v závislosti na okolnostech případu) být soudem přidělena zákonem 

předvídaná zvláštní práva, která mu umožní likvidaci efektivně provést. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
Spálená 2,  112 16 Praha 2  

  
  

Katarína Markalousová  

Adresa … …. 

Adresa …    …..  

Adresa …  ….. 

  

  

  

Si 462/2017    Vyřizuje: Mgr. Iveta Jaroušková Lenská       Praha 10. 4. 2017  

  

  

  

  Vážená paní,  

  

dne 29. 3. 2017 jste podala u Městského soudu v Praze žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kde požadujete sdělení, zda soudu k 

výmazu z rejstříku postačuje návrh na výmaz s prohlášením likvidátora, nebo zda vyžaduje i 

další dokumenty, zejména souhlas správce daně.  

  

  K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

  

Dle § 82 zákona č. 304/2013 Sb. zdejší soud vyžaduje: zprávu likvidátora, prohlášení 

podle § 82 a rovněž souhlas správce daně. Zákon zatím žádnou výjimku pro tyto výmazy 

neobsahuje, a dokud nebude vydáno stanovisko NS, zdejší soud FÚ vyžaduje. Likvidátoři by 

dále měli dokládat účetní závěrky a doklady o zveřejnění v OV. Praxe na různých soudech však 

může být různá.  

  

    

S přáním hezkého dne  

  

  

  

Mgr. Iveta Jaroušková Lenská vedoucí 

oddělení poskytování informací   
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Příloha č. 2 

Česká republika-Krajský soud v Ostravě 
Havlíčkovo nábřeží 34 

728 81  O S T R A V A  
 
 
 
 

 

 

 
 
     
       
      Naše značka:   Ostrava dne: 
      Si 339/2017    20.04.2017 
 
 
Vážená paní, 

 

 v návaznosti na Vaši žádost ze dne 06.04.2017 o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, sděluji, že ve Vámi vymezeném případě rejstříkový soud souhlas správce 

daně s výmazem společnosti nevyžaduje. 

 

 S pozdravem 

 

 
 
 
 Mgr. Lucie    O l š a r o v á , v. r. 
 asistentka předsedkyně krajského soudu 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Lenka Slaninová 
 
 

 
  Paní 
 Katarína Markalousová 
  
 
  
 e-mail:  
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Příloha č. 3 

Generální finanční ředitelství  
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  

  

Sekce metodiky a výkonu daní  

Odbor vymáhání  

  

Č. j.: 25330/14/7001-51302-800612  

Vaše č. j. 12633/14/5000-10400-701174  

  

Vyřizuje: JUDr. Milena Šumšalová  

                 Mgr. Hana Erbsová  

Tel.: 296 853 835  

E-mail: Milena.Sumsalova@fs.mfcr.cz  

ID datové schránky: p9iwj4f  

   

Všem finančním úřadům   

(Odbor metodiky a výkonu daní, odd. daňového procesu)  

Specializovanému finančnímu úřadu   

(Odbor metodiky daní, odd. metodiky správy daní)  

Odvolacímu finančnímu ředitelství   

(Odbor daní a daňového procesu, odd. daňového procesu)  

  

Zasláno elektronicky (e-mail) cestou podatelen   

  

   

Souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku  
(§ 238 daňového řádu)  

  

   

Odboru vymáhání Generálního finančního ředitelství byl postoupen spolu se stanoviskem 

Odboru právního a daňového procesu k přímému vyřízení dotaz Finančního úřadu pro 

Jihomoravský kraj ohledně aplikace ustanovení § 238 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), jež ukládá daňovému subjektu, 

který je právnickou osobou zanikající bez právního nástupce, povinnost předložit současně 

se žádostí o výmaz z obchodního nebo obdobného veřejného rejstříku souhlas správce daně, 

u kterého je registrován. Dotaz vychází z dosud platné metodiky čj. 5412/112110-011654 

vydané na základě porady metodiků správy daní k daňovému řádu konané ve dnech 9. -

11.2.2011 ve VZ Vltava Smilovice, jakož i z metodiky Generálního finančního ředitelství čj. 

6656/14/7001-51100-050011 ze dne 24.2.2014. Oba zmíněné metodické materiály na pozadí 

již ustálené judikatury správních soudů akcentují náležitosti odůvodnění rozhodnutí, resp. 

požadavek uvést přesvědčivý závěr, nelze-li souhlas s výmazem daňového subjektu z 

veřejného rejstříku vydat.  

  

Tazatel navazuje na uvedenou metodiku postřehy z rozhodovací praxe Odvolacího finančního 

ředitelství, které zcela v duchu požadavku na přesvědčivost rozhodnutí navzdory zamítavým 

prvostupňovým rozhodnutím změnilo v odvolacím řízení výrok rozhodnutí vydaného v I. stupni 

tak, že se žádosti vyhovuje a souhlas se uděluje. Odvolací finanční ředitelství mimo jiné 

dospělo k právnímu závěru, že není na místě neudělit souhlas s výmazem toliko z důvodu 

existence nedoplatku, který je navíc nevymožitelný.   
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Za této situace stojí tazatel před kruciální otázkou, zda je na místě vyhovovat žádostem o 

udělení souhlasu správce daně s výmazem z obchodního rejstříku podaným nemajetnými 

daňovými subjekty, u nichž správce daně eviduje daňové nedoplatky. Současně je 

požadováno stanovení konkrétních kritérií pro rozhodování v dané věci.  

  

Závěrem této stručné rekapitulace sluší se zmínit doprovodné stanovisko Odboru právního a 

daňového procesu, podle kterého nelze a priori stanovit určité typové případy, kdy je možné 

zamítavé rozhodnutí vydat, ale je třeba posuzovat konkrétní případ vždy ad hoc podle 

okolností. Ve světle dosud platné metodiky (č.j.5412/11-2110-011654) lze dospět k závěru, 

že pokud správce daně není schopen přesvědčivě odůvodnit, proč souhlas nelze vydat, bude 

nutno podle konkrétních okolností na místě jej vydat. Učiněný závěr však bude – zdůrazňuje 

doprovodné stanovisko – opět nutno přesvědčivě odůvodnit, aby nebylo možné dovodit 

nehospodárné nakládání s pohledávkami státu. Současně se ve stanovisku připomíná vedle 

cíle správy daní zásada proporcionality či přiměřenosti.  

  

Celkovou atmosféru dokresluje posléze doručená žádost Odvolacího finančního ředitelství o 

metodické sjednocení postupu FÚ při aplikaci § 238 daňového řádu čj. 12633/14/500010400-

701174 s upozorněním na novou soukromoprávní úpravu likvidace a podmínek pro zápis 

výmazu právnické osoby do veřejného rejstříku.  

  

K předestřené problematice zaujímá Odbor vymáhání následující stanovisko:  

  

 S účinností od 1.1.2014 byl zrušen zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“). Podle ustanovení § 68 odst. 2 a odst. 3 písm. f) 

ObchZ platilo, že zániku společnosti předcházelo její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, 

přecházelo-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžadovala,  zrušovala-

li se společnost z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. f), tj. zrušením konkursu po splnění 

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

nepostačující, neměla-li společnost současně žádný majetek, přičemž se nepřihlíželo k 

věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové 

podstaty. Při zrušení společnosti podle předchozí věty se k výmazu z obchodního rejstříku 

výslovně ze zákona nevyžadoval souhlas správce daně podle zvláštního právního předpisu.  

  

Obdobně podle současné právní úpravy obsažené v § 173 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen „o.z.“), byl-li osvědčen úpadek 

právnické osoby, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového 

usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však 

vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. Na druhé straně však 

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

znění účinném od 1.1.2014, popř. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob, ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen „ZVR“) – viz zejména  § 82 ZVR, 

nezakotvují obdobnou výjimku ve smyslu zmíněného ustanovení  § 68 odst. 2 ObchZ, tedy že 

se v těchto případech výslovně nevyžaduje k výmazu společnosti z obchodního rejstříku 

souhlas správce daně. V podrobnostech k této části lze odkázat na informaci ze dne 

24.2.2014, č.j. 6656/14/7001-5100-050011, „Povinnost právnické osoby zanikající bez 

právního nástupce požádat správce daně v souladu s ustanovením § 238 zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád, o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku“ ,která byla zaslána Odvolacímu 

finančnímu ředitelství a všem finančním úřadům.    

  

Po 1.1.2014 platí, že insolvenční návrh nelze zamítnout proto, že majetek dlužníka 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení – i když je to zřejmé. V důsledku toho 

návrhům na výmaz z veřejného rejstříku, které budou podány na základě § 144 zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“) ve znění 
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platném a účinném do 31.12. 2013, nebude ze strany soudů po 1.1. 2014 možno již vyhovět 

– insolvenční soud již nemá právní podklad k tomu, aby zamítl insolvenční návrh pro 

nedostatek majetku. V kontextu s tím poté insolvenční soud buď prohlásí na majetek dlužníka 

konkurs anebo zastaví řízení v důsledku nezaplacení zálohy na náklady řízení.   

  

Také daňový řád v tomto směru nereflektuje novou úpravu zrušení a zániku právnické osoby 

a ustanovení o likvidaci, a tak v případě, že správci daně bude doručena žádost daňového 

subjektu o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného rejstříku, 

bude nutno nadále postupovat podle § 238 daňového řádu.  

  

Dostáváme se tak k meritu dotazu, tedy k požadavku na stanovení kritérií pro rozhodování o 

takové žádosti. Zájmem státu a cílem správy daní je správné zjištění a stanovení daní a 

zabezpečení jejich úhrady. K naplnění tohoto cíle je správce daně nadán řadou kompetencí, 

jež ovšem realizuje v souladu se základními zásadami správy daní. Není na vůli, resp. libovůli 

správce daně, kdy, ve kterém okamžiku své pravomoci využije a uplatní; správce daně je 

povinen soustavně zjišťovat předpoklady pro vznik nebo trvání povinností osob zúčastněných 

na správě daní a činit nezbytné úkony, aby tyto povinnosti byly splněny (§ 9 daňového řádu). 

S uvedenou zásadou oficiality vlastně úzce souvisí dikce § 238 odst. 4 daňového řádu, že 

totiž správce daně při zjištění, že daňový subjekt nevykonává činnost nebo nepobírá příjmy 

podrobené dani, učiní opatření potřebná k urychlenému zjištění, stanovení a vybrání daně. 

Jestliže správce daně dostal svým povinnostem, má dostatek podkladů a informací o 

daňovém subjektu a po jejich vyhodnocení bude schopen kvalifikovaně odůvodnit případné 

zamítavé  či kladné rozhodnutí o žádosti.   

  

Shodné závěry obsahuje i metodika vydaná na základě porady metodiků správy daní k 

daňovému řádu konané ve dnech 9.-11.2.2011 ve VZ Vltava Smilovice,  č.j. 5412/112110-

011654, které dle stanoviska Odboru právního a daňového procesu zůstávají i nadále platné. 

V metodice č. j. 5412/11-2110-011654 je uvedeno, že: „V případě existence daňových 

nedoplatků nebude vydáván správcem daně souhlas s výmazem z obchodního rejstříku a 

zamítavé rozhodnutí je třeba řádně odůvodnit (bude tedy postupováno jako doposud). Viz 

judikát NSS č. j. 2 Afs 113/2006-42 ze dne 14. 3. 2007, kde je uvedeno (týkalo se fyzické 

osoby), že je třeba, aby vedle konkrétních skutkových okolností učinily daňové orgány 

předmětem svých úvah i to, jaký mají vliv zjištěné okolnosti na závěr v tom, zda lze či nelze 

souhlas s ukončením činnosti vydat. Zjištěné okolnosti musí ústit v přesvědčivý závěr, že 

souhlas vydat nelze a jak by se případně ve vztahu k povinnostem správce daně činit opatření 

ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností negativně 

projevilo to, že by byl žadatel vymazán z obchodního rejstříku či jiné evidence.“ Z toho a 

contrario plyne, že pokud správce daně není za daných okolností schopen přesvědčivě 

odůvodnit, proč souhlas nelze vydat, bude podle konkrétních okolností na místě jej vydat. 

Tento závěr je však opět nutné přesvědčivě odůvodnit, aby nebylo možné dovodit 

nehospodárné nakládání s pohledávkami státu. Správce daně by měl při posuzování situace 

jednat jak s vědomím naplnění jednoho z cílů správy daní, jímž je mimo jiné zabezpečení 

úhrady daní (§ 1 odst. 2 daňového řádu), tak s vědomím zásady ochrany práv třetích osob a 

proporcionality (§ 5 odst. 3 daňového řádu). Třebaže ustanovení § 238 odst. 1 daňového řádu 

sleduje zajištění co nejúplnějšího uspokojení práva státu na výběr daně, nelze toto ustanovení 

vykládat izolovaně;  k zamítnutí souhlasu s výmazem musí mít správce daně pádný důvod a 

přihlédnout je třeba ke konkrétním skutkovým okolnostem a časové souslednosti prováděných 

úkonů. Vydání rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu s výmazem z obchodního 

rejstříku nebo obdobného veřejného rejstříku by tedy měl vždy předcházet postup 

správce daně upravený v § 238 odst. 4 daňového řádu. Nutno však upozornit, že 

nebude-li o žádosti rozhodnuto do dvou měsíců ode dne jejího podání, má se za to, že 

souhlas byl udělen (§ 238 odst. 2 daňového řádu).   
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V příslušném spisovém materiálu tak budiž založeny informace o zjišťování majetkových 

poměrů daňového subjektu, včetně vyhodnocení případné neúčinnosti právních úkonů 

dlužníka (§ 180 odst. 6 daňového řádu) či jejich neplatnosti (§ 204 a § 219 daňového řádu)  

nebo možnosti podání odpůrčí žaloby dle § 589 a násl. o.z. Význam má zjištění, že žadatel 

dlouhodobě nevykonává žádnou ekonomickou činnost, nic nenasvědčuje tomu, že tak hodlá 

činit, nemá žádné finanční prostředky, ani jiný majetek, ze kterého by bylo možno vypořádat 

nebo zajistit nedoplatky. Rovněž nebyly zjištěny pohledávky za třetími osobami, nejsou 

vedeny soudní spory na plnění apod. V návaznosti na výsledek zjištění je poté na místě 

rozhodnout o žádosti a případně dle výsledku řízení podle příslušného vnitřního předpisu 

finančního úřadu 116 provést odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost.  

  

Zájem na další existenci zrušené právnické osoby rozhodně nelze odůvodňovat toliko 

hypotetickou možností, že by snad do uplynutí lhůty pro placení daně stanovené v § 160 

daňového řádu mohla právnická osoba nabýt nějaký majetek vhodný ke zpeněžení a úhradě 

nedoplatku (to v situaci, kdy vzhledem k neexistenci jakéhokoliv majetku dlužníka nelze činit 

úkony směřující k vybrání a vymožení daňové povinnosti). Ostatně i nový občanský zákoník 

umožňuje – shodně s předchozí právní úpravou – zrušení výmazu právnické osoby z 

veřejného rejstříku, objeví-li se dosud neznámý majetek této osoby až po jejím výmazu 

z rejstříku (§ 209 o.z., dříve § 75b odst. 2 ObchZ) a soud na návrh toho, kdo osvědčí právní 

zájem, zruší výmaz právnické osoby, rozhodne o její likvidaci a jmenuje likvidátora. Kdo vede 

veřejný rejstřík, do něho podle tohoto rozhodnutí zapíše obnovení právnické osoby, 

skutečnost, že je v likvidaci a údaje o likvidátorovi. Od obnovení se na právnickou osobu hledí, 

jako by nikdy nezanikla. Byla-li tedy právnická osoba obnovena vzhledem k zjištění 

neznámého majetku, obnoví se neuspokojené pohledávky jejích věřitelů včetně pohledávek 

daňových. 117  

  

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj pak ve svém dotazu zmínil ještě skutečnost, že 

rozhodování o žádosti o vyslovení souhlasu s výmazem daňového subjektu z obchodního 

rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku může být potencionálně místem korupčního rizika (ve 

smyslu čl. 4 tehdy platné Směrnice generálního ředitele č. 47/2013). Vyhodnocení rizikovosti 

tohoto procesu a přijetí příslušných protikorupčních opatření ve smyslu Interního 

protikorupčního programu Finanční správy České republiky č.j. 19086/14/7000-01200 z 29. 

dubna 2014, který nahradil Směrnici generálního ředitele č. 47/2013, je plně v působnosti 

příslušných vedoucích pracovníků jednotlivých finančních úřadů.    

  

 Závěr:  

  

Shora uvedené lze shrnout tak, že při posuzování žádostí o vydání souhlasu správce daně s 

výmazem daňového subjektu z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného rejstříku, je 

vhodné, aby jednotná správní praxe i nadále respektovala zásady předchozí právní úpravy 

obsažené v § 68 odst. 2 a odst. 3 písm. f) zákona č. 513/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 

12. 2013, jež reagovaly na akutní potřeby praxe, které se po účinnosti rekodifikace 

soukromého práva opětovně zhmotnily ve shora citovaných dotazech.118   

  

                                                 
116 viz také Pokyn k odpisu nedobytných nedoplatků, definice nevymahatelných nedoplatků, č.j. 14413/13/7001-51000-202757, z 28.6.2013 (Intranet 

FS – daně a poplatky – Správa daní a poplatků – Vymáhání -  Pilotní projekt ke zvýšení efektivity vymáhací činnosti FÚ)  

  
117 K evidenci daňového nedoplatku v IS ADIS po výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku a po jejím případném obnovení viz metodiku 

evidence daní č.j. 47/78 515/2009-473 a č.j. 47/60 555/2009-473 (Intranet FS  - Evidence daní a poplatků – Metodika – metodika evidence daní – 

ARCHIV 2009)   

  
118 viz důvodová zpráva k návrhu zákona č. 370/2000 Sb. (ke změně ust. § 68 zákona č. 513/1991 Sb.): „Do odstavce 2 se doplňuje ustanovení 
řešící v praxi velmi palčivou otázku výmazu společnosti, o které je rozhodnutím soudu určeno, že nemá žádný nebo jen zcela nepatrný majetek, z 
obchodního rejstříku.“ (sněmovní tisk č. 476 ve III. volebním období Poslanecké sněmovny)  
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Správce daně tedy ověří, že vůči daňovému subjektu – právnické osobě nelze provést úkony 

uvedené v § 238 odst. 4 daňového řádu, případně provede všechny úkony, které lze ke 

zjištění, stanovení a vybrání daně včetně úhrady nedoplatků ještě provést, a vyhoví žádosti 

o vydání souhlasu s jeho výmazem z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, přestože 

u něj eviduje nedoplatky, pokud současně nastala situace, kdy   

- byl zrušen konkurs na majetek právnické osoby (daňového subjektu) v úpadku po 

splnění rozvrhového usnesení a od tohoto okamžiku se již neobjevil žádný majetek 

této právnické osoby [§ 173 odst. 2 o.z., do 31.12.2013 § 68 odst. 2 a odst. 3 písm. f)  

zákona č. 513/1991 Sb.] 119nebo   

- byl zrušen konkurs na majetek právnické osoby (daňového subjektu) v úpadku proto, 

že majetek je zcela nepostačující, a od tohoto okamžiku se již neobjevil žádný majetek 

této právnické osoby [§ 173 odst. 2 o.z., do 31.12.2013  § 68 odst. 2 a odst. 3 písm. f)  

zákona č. 513/1991 Sb.], nebo  

- jde o právnickou osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné 

moci, za kterou podává návrh na výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný 

soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, a likvidátor správci daně předloží 

prohlášení 120 o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo 

neúčinnost právních jednání právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; žádosti však nelze vyhovět, pokud v průběhu 

shromažďování podkladů pro rozhodnutí o žádosti postupem dle § 238 odst. 4 

daňového řádu správce daně zjistí skutečnosti, které zpochybňují pravdivost 

likvidátorova prohlášení (§ 82  ZVR).  

Při provádění postupu podle § 238 odst. 4 daňového řádu ve shora uvedených případech  

musí správce daně postupovat urychleně (srov. § 238 odst. 2 daňového řádu) a současně 

respektovat základní zásady správy daní. Zejména je třeba připomenout, že cílem správy daní 

není pouze daň správně zjistit a stanovit, ale rovněž ji i vybrat (§ 1 odst. 2 daňového řádu), a 

absenci soustavné činnosti správce daně v této oblasti (§ 9 odst. 2 daňového řádu) nelze 

suplovat jednorázovým postupem podle § 238 odst. 4 daňového řádu vedoucím ve svém 

důsledku pouze ke vzniku nedobytných nedoplatků.    

  

Pro ostatní než shora uvedené situace nelze a priori stanovit určité typové případy, kdy je 
možné vydat kladné či naopak zamítavé rozhodnutí, ale je třeba posuzovat konkrétní případ 
vždy ad hoc podle okolností jak shora uvedeno.    
     

  Mgr. Petr Taranda  

  ředitel odboru  

  

  

  

  

Na vědomí:  

Odbor právní a daňového procesu GFŘ  

 

  

                                                 
119 srov. také § 311 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) a související metodiku k evidenci odpisů 

daňových pohledávek v souvislosti s insolvenčním řízením, č.j. 

36005/12-700021000-106151 (Intranet FS – Evidence daní  a poplatků -  

Metodika – metodika evidence daní – ARCHIV 2013)  

  

120 Případná výzva správce daně likvidátorovi k předložení prohlášení 

staví běh lhůty k vydání rozhodnutí o žádosti (§ 34 a § 238 odst. 2 

daňového řádu).  
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Práva a povinnosti likvidátora 

 

Abstrakt: 

 

Diplomová práce se zabývá právy a povinnostmi likvidátora. Konkrétně se práce 

zaměřuje na srovnání práv a povinností likvidátora jmenovaného soudem a 

likvidátora povolaného společností. Práce je omezena na společnost s ručením 

omezeným. V první části práce jsou rozebrány podmínky, za kterých je likvidátor 

do funkce jmenován společností a soudem. V hlavní části práce jsou srovnána 

jednotlivá a práva a povinnosti, která se liší ať už přímo z ustanovení zákona, 

nebo svým faktickým obsahem a funkcí. Nejprve je pojednáno o právu likvidátora 

odstoupit z funkce. Následně je rozebráno, jak likvidátor zjišťuje majetkové 

poměry společnosti, zejména kontakt s věřiteli a právo požadovat součinnost. 

Významná část práce je věnována postupu likvidátora při zjištění úpadku 

společnosti v situaci, kdy nelze uhradit ani zálohu na náklady insolvenčního 

řízení. Dále je rozebráno právo likvidátora na odměnu a povinnost předložit 

konečnou zprávu o průběhu likvidace. V závěru jsou shrnuty stěžejní poznatky 

celé práce. 
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Rights and obligations of the liquidator 

 

Abstract: 

 

The topic of this thesis are rights and obligations of liquidator. Specifically, there 

are compared rights and obligations of the liquidator appointed by the court and 

the liquidator appointed by the company. The topic is restricted to a limited 

liability company. The first part of the thesis analyses the conditions under which 

the liquidator is appointed by the company and the court. The main part of the 

thesis compares rights and obligations that these liquidators do not have in 

common, but also the rights and obligations that they share, but which differ 

significantly in their content and meaning. Firstly, the liquidator's right to resign 

is discussed. Subsequently, it is analysed how the liquidator identifies the 

company's assets, in particular the contact with the creditors and the right to 

request co-operation. A significant part of the thesis is devoted to the procedure 

of the liquidator in the event of bankruptcy of the company in a situation in which 

it is not possible to pay an advance on the costs of the insolvency proceedings. 

Furthermore, the liquidator's right to remuneration and the obligation to submit 

a final report on the liquidation process are discussed. In the conclusion, the 

main findings of the thesis are summarized.  
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Summary 

 

 

The topic of this thesis is the comparison of the rights and obligations of the 

liquidator appointed by the competent body of the company and the liquidator 

appointed by the court. The aim is to analyse the rights and duties that these 

liquidators do not have in common, but also the rights and obligations that they 

share, but which differ significantly in their content and meaning. 

 

Firstly, I discuss the different ways of appointing a liquidator. In a functioning 

company, in most cases the liquidator will be appointed by the shareholders or 

the general meeting. Appointment by the court is always a sign of internal 

problems, whether it is a sanction of cancellation of the company (where the court 

always appoints the liquidator) or the inability of the shareholders to choose a 

suitable liquidator. The first crucial aspect is access to information about the 

company. This is important for determining the property and other legal 

relationships of the company. Access to information will be particularly 

problematic in the case of liquidation of so-called “dead companies”, where the 

appointed liquidator must obtain information from third parties. The liquidator 

has the obligation to inform known creditors and to address unknown creditors 

by publishing a call to apply their receivables in the Commercial Bulletin. For a 

liquidator who has accounting and other company records, the callout will only 

play a complementary role because he knows the creditors. On the contrary, the 

liquidator without access to information will not inform the creditors, because he 

does not know them, and he will make a more accurate picture of the financial 

situation of the company only after creditors have signed up on the basis of the 

published call. Another right is the right to require third party cooperation. As a 

result, the position of the liquidator regarding third parties is significantly 

strengthened and the liquidator appointed by the court has therefore the power 

to find information about the company. I believe that this right should not be 

given to all the liquidators appointed by the court, but only to those who have 

difficulty in accessing the information and whose difficult situation is to be dealt 

with. 
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Most important part of my work is devoted to the liquidator's procedure in the 

event of bankruptcy of the company where the company's assets are insufficient 

to pay an advance on the costs of the insolvency proceedings. The Act on Public 

Registers contains a special procedure for the deletion of such a company from 

the Commercial Register. It is sufficient to attach only the liquidator's statement 

that he has unsuccessfully examined the possibilities for nullity or ineffectiveness 

of legal acts and that the property of the company is insufficient to cover the costs 

of the insolvency proceedings to the deletion request. 

 

The question of the relationship between this provision of the Act on Public 

Registers and the other obligations of the liquidator is unresolved. At the time of 

finishing this thesis, there are only two completely contradictory decisions of the 

High Court in Prague. I take the view that this is a special provision in relation to 

all other duties, and the assessment of the situation is entirely in the hands of 

the liquidator. An important point of the dispute is whether the liquidator is 

required to seek the consent of the tax administrator. I think he is not; if the 

company has no property, the state is not interested in its further existence. 

However, the practice of registry courts regarding the requirements varies 

considerably. If the liquidator finds the bankruptcy of a company that does not 

have enough property to pay of an advance on insolvency proceedings after the 

company has been voluntarily dissolved (even the liquidator appointed by the 

court), he finds himself in a difficult situation. For these situations the law does 

not cover at all. 

 

In the next part I describe the remuneration of the liquidator. The right to 

remuneration of the liquidator appointed by the general meeting results from a 

written contract. If the liquidator is appointed by the court, the court will 

determine the remuneration at the end of the liquidation. In the case of profitable 

liquidations, the remuneration is expressed as a percentage of the liquidation 

balance. If the liquidation is not profitable, the liquidator's remuneration shall be 

paid in whole or in part by the state. The remuneration in this case is CZK 1,000, 

the amount can be increased by the court up to CZK 20,000. 
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Finally, I discuss the obligation to submit a final report on the liquidation process, 

the financial statements and the proposal for the distribution of the liquidation 

balance. If the liquidator is appointed by the court, he will submit these 

documents for approval by the court. But the law reflects that shareholders 

cannot be removed from a matter directly affecting their property rights. Besides 

the court, the documents are always submitted to the general meeting. The 

liquidator appointed by the competent body of the company shall submit it to the 

person who can remove him from office (usually the person who appointed him) 

and, if established, to the supervisory board and also to the general meeting. 
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