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Úvod  
 

Proces vývoja trhového hospodárstva je sprevádzaný rozvíjajúcou sa 

podnikateľskou činnosťou ako aj zanikajúcou činnosťou  

 

Tržná ekonomika sa oproti iným hospodárskym sústavám líši predovšetkým 

vnútorne zabudovaným mechanizmom trvalej dynamiky. Táto dynamika je 

zaisťovaná predovšetkým neustálym vstupovaním a vystupovaním jednotlivých 

ekonomických subjektov do podnikateľských akcií alebo vystupovaním z týchto akcií. 

Túto terminológiu použil klasický ekonóm Karel Engliš. V podstate ide o to: každý 

môže skúsiť, či dokáže podnikať a ak túto činnosť nezvládne z akýchkoľvek dôvodov, 

tak aby mohol túto činnosť ukončiť. Tento princíp voľného vstupu a výstupu je v praxi 

základom ekonomického vývoja a pohybu vpred.  

 

Vo väčšine ľudí existuje predstava, že založenie súkromnej firmy nie je dnes 

nijako extrémne zložité, ale zrušenie tejto firmy je vlastne podľa predstáv neodbornej 

verejnosti pokladané za jej krach, bankrot, konkurz a pod. Úlohou odbornej verejnosti 

by malo byť zmena obecných predstáv, že k likvidácii firmy sa pristupuje obvykle 

preto, že nemá konkurencieschopný výrobný alebo obchodný program, zlú finančnú 

politiku a z tohto dôvodu nie je schopná zo svojho podnikania hradiť svoje náklady. 

Ale existuje vcelku „bežné“ ukončenie podnikateľskej činnosti a to z mnohých 

rôznych „nekrachových“ dôvodov, kedy výsledkom likvidovanej firmy môže byť aj 

zisk.  

 

Na druhej strane ale nemôžeme jednoducho „vyskočiť“ z rozbehnutej firmy 

a ponechať ju svojmu osudu. V právnom štáte musia existovať právne a ekonomické 

podmienky pre seriózne ukončenie podnikateľskej činnosti.  

 

V mojej bakalárskej práci sa budem bližšie venovať ukončeniu podnikateľskej 

činnosti kapitalovej spoločnosti likvidáciou. Svoju bakalársku prácu som rozdelil do 

jednotlivých kapitol. V prvej kapitole si najprv približíme základné pojmy, v druhej 

kapitole sa budem venovať samotnej problematike zrušenia akciovej spoločnosti. 

V tretej kapitole likvidátorovi a fázam likvidácie. Štvrtá kapitola – záver zhrniem 

poznatky, ktoré som nadobudol z použitej literatúry a stážou v nemenovanej firme.  
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1. Základné pojmy  

 

1.1 Akciová spoločnosť  

Akciová spoločnosť je podľa definície obsiahnutá v § 154 odst. 1 obch. zák. 

spoločnosť, ktorej základný kapitál je rozvrhnutý na určitý počet akcií s určitou 

menovitou hodnotou. Vedľa tejto základnej definície sú v § 154 odst. 1 vyjadrené 

ešte ďalšie dva dôležité princípy: po prvé, spoločnosť zodpovedá za porušenie 

svojich záväzkov celým svojim majetkom a po druhé, akcionár neručí za záväzky 

spoločnosti.  

 

Akciová spoločnosť je právnickou osobou typu korporácie, jedná sa o čistú 

kapitálovú spoločnosť. Podiely spoločníkov sú rozdelené na akcie. Spoločnosť sa 

povinne zapisuje do obchodného registra.  

 

Za základné rysy akciovej spoločnosti sú považované: uhradzovacia povinnosť 

akcionárov, povinné vytváranie základného imania, ktoré musí existovať 

v minimálnom zákone stanovenej výške 30% po celú dobu existencie, 

sprostredkovaná účasť spoločníkov na riadení spoločnosti prostredníctvom povinne 

vytváraných orgánov spoločnosti, žiadne ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti 

v priebehu existencie a len obmedzenie ručenia po zániku spoločnosti a strata sa 

nerozdeľuje medzi spoločníkov ,ale nesie ju spoločnosť.  

 

Akcionári ani spoločníci sa nepodieľajú na činnosti spoločnosti osobnými 

výkonmi, ale naopak vzhľadom k zložitej organizačnej štruktúre zaisťujú vo väčšine 

správu spoločnosti a jej prevádzku profesionálny management. Spoločníci 

a akcionári ovplyvňujú riadenie spoločnosti prostredníctvom svojej účasti vo 

vrcholných orgánoch akciovej spoločnosti, ktorým je valná hromada.  

 

1.2 Likvidácia  

Likvidáciou rozumieme činnosť obchodnej spoločnosti potom, čo bolo či už 

dobrovoľne alebo nútene rozhodnuté o ukončení podnikateľskej činnosti obchodnej 

spoločnosti. Likvidácia sa vzťahuje výlučne na právnické osoby. Likvidácia sa 

prevádza v tých prípadoch, keď celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na 
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právneho nástupcu. Likvidácia zahrňuje komplex právnych, ale aj správnych 

a ekonomických úkonov sledujúcich mimosúdnych vyrovnaní majetkových a iných 

pomerov firmy. 

Ide o proces rozpredania majetku spoločnosti, jej prevodu na peňažné prostriedky, 

vyrovnanie záväzkov a rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov, resp. 

akcionárov. Cieľom likvidácie je riadne a úplné vyrovnanie majetkových pomerov 

spoločnosti. Ide o proces zlikvidovania spoločnosti a vymazania z obchodného 

registra. Spoločnosť prestáva existovať.  

 

1.3 Likvidátor  

Likvidátor je hlavná postava celého procesu likvidácie, a tak si zasluhuje 

samostatnú kapitolu. Likvidátorovi a ustanoveniam sa budem bližšie venovať 

v kapitole číslo 3.  

 

1.4 Likvidačný zostatok  

Likvidačný zostatok je výsledok likvidácie, hodnota majetku likvidovanej 

spoločnosti vyjadrená v peniazoch, ktorá môže byť aktívna alebo pasívna. 

Podrobnejšie sa o tom zmienim v kapitole číslo 3.   
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2. Zrušenie a zánik akciovej spoločnosti obecne  

 

2.1 Formy zrušenia spoločnosti  

Ak spomeniem nie príliš časté prípady, kedy v priebehu procesu zakladania je 

zároveň počítané s plánovaním ukončenia činnosti spoločnosti, vo väzbe na splnenie 

účelu, uplynutím doby, na ktorú bola spoločnosť založená, toto nie je obvyklá 

myšlienka, ktorou by sa zakladatelia spoločnosti zaoberali. Ale je pravda, že môže 

k tomu dôjsť a spoločnosť nebude schopná plniť svoje ciele a záväzky akcionárov, 

a dostane sa do likvidácie.  

Ponechať túto problematiku bez právnej regulácie jednoducho nejde a dôraz musí 

byť kladený na ochranu veriteľov. Obecne môžeme rozdeliť zrušené spoločnosti do 

dvoch základných skupín.  

 

Prvá forma je zrušenie spoločnosti s právnym nástupcom. Dôsledkom takéhoto 

zrušenia je univerzálny prevod práv a povinností zo starého subjektu na nový. 

Úlohou právnej úpravy nie je požiadavka na bezodkladné vyrovnanie veriteľov 

spoločnosti, ale preventívna ochrana správneho postupu pri prevádzaní 

organizačných zmien na základné konkrétne podnikové kombinácie. Dôraz musí byť 

kladený predovšetkým na priehľadnosť všetkých činností prebiehajúcich na základe 

projektu podnikovej kombinácie a na zachovanie právnej istoty veriteľov. Pre túto 

formu zrušenia spoločnosti sú typické inštitúty zrušenia spoločnosti bez likvidácie 

spoločnosti.  

 

Druhá je zrušenie spoločnosti bez právneho nástupcu. Dôsledkom takéhoto 

zrušenia je faktické „zmiznutie“ spoločnosti a rozptýlenie jej majetku medzi radu 

subjektov. Úlohou právnej úpravy je v tomto prípade stanoviť presné a zrozumiteľné 

pravidlá pre útlm obchodnej činnosti, pre postup odcudzenia  majetku a pre 

nakladanie s likvidačným zostatkom. Pre túto formu zrušenia spoločnosti je typický 

inštitút likvidácie spoločnosti, ako mimosúdne vyrovnanie a inštitút insolventného 

riadenia, ako vyrovnanie súdne ktoré je v zákone č. 182/2006 Zb.   
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2.2 Spôsoby zrušenia spoločnosti  

Existujú dve základné spôsoby zrušenia spoločnosti. Prvý z nich je dobrovoľné 

zrušenie. Tento spôsob bude pravidlom plynúcim z najtypickejšej zásady celého 

súkromného práva, zásady dispozičnej. V akciovej spoločnosti je rozhodnutie 

o zrušení spoločnosti vo výlučnej pôsobnosti valnej hromady. Uznesenie valnej 

hromady o zrušení spoločnosti s likvidáciou je nazývané disociačné, lebo jeho 

dôsledkom je rozpúšťanie spoločnosti a odstúpenie akcionárov zo spoločenskej 

zmluvy.  

 

Druhým spôsobom zrušenia spoločnosti je nútené. Toto rozhodnutie je 

oprávnené vydať na základe obecnej úpravy a taxatívne stanovených dôvodov len 

súd. Dôsledkom takého uznesenia môže byť len vstup spoločnosti do likvidácie.  

 

Existujú ale aj iné spôsoby zrušenia spoločnosti, ktoré plynú predovšetkým zo 

zvláštneho postavenia spoločnosti. Zvláštnym postavením je možno rozumieť buď 

ako podnikaniu vo zvláštnych oboroch upravenými špeciálnymi zákonmi, alebo ako 

zvláštnym postavením na trhu. V prvom prípade môže ku zrušeniu spoločnosti dôjsť 

na základe rozhodnutia núteného správcom spoločnosti, v druhom prípade môže o 

spoločnosti s likvidáciou rozhodnúť súd. V tomto prípade ide o sankciu plynúcu 

z nesplnenia povinnosti uloženého Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže 

v dôsledku zneužitia monopolného alebo dominantného postavenia súťaži na trhu (§ 

11 odst. 2 zákona č. 63/1991 Zb., o ochrane hospodárskej súťaže v plnom znení.  

 

2.3 Dôvody zrušenia spoločnosti  

Za základné triedenie dôvodov zrušenia spoločnosti môžeme prijať rozdelenie 

na dôvody obecné a zvláštne. Za obecné dôvody, uplatňujúce sa pre všetky 

obchodné spoločnosti, môžeme považovať predovšetkým dôvody obsiahnuté v § 68 

obch. zák., pričom základ právnej úpravy zrušenia právnických osôb obsahuje 

občiansky zákonník v ustanovení § 20a ods. 1. 

Dôvod núteného zrušenia, ktorý je nesporným zásahom do pomeru súkromného 

právneho subjektu, vyžaduje tiež striktné zákonné úpravy formou taxatívneho 

vyčítania, kde dôvody dobrovoľného zrušenia sú upravené voľnejšie a dispozitívne, 

a tiež je možnosť jeho vyčítania v zakladateľských dokumentoch rozšíriť alebo zúžiť.  
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2.4 Právna úprava likvidácie akciovej spoločnosti  

 

Právna úprava likvidácie je do značnej miery veľmi zložitá a nejednotná. Podľa 

Ing. Pelikána pre likvidáciu ako takú žiadny špeciálny zákon nie je. V súčasnej dobe 

tvoria právnu úpravu likvidácie tieto právne predpisy a zákony ktoré môžeme rozdeliť 

do niekoľko podskupín.  

A) obecné právne predpisy – ide hlavne o zákon č. 513/1991 Zb., obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, kde sa likvidácie akciovej 

spoločnosti tykajú hlavne § 68 až § 75b, § 218 až § 220, zákon č. 328/1991 

Zb., o konkurze a vyrovnaní v platnom znení, zákon č. 47/1992 Zb., 

občiansky zákonník , zákon č. 315/2006 Zb., o verejných dražbách, zákon č. 

182/2006 Zb., o úpadku a spôsobe jeho riešenia – insolventný zákon   

 

B) predpisy týkajúce sa vedenia účtovníctva – ide hlavne o zákon č. 513/1991 

Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, hlavne § 35 až § 40, 

zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 254/2000 

Zb., o auditoroch v platnom znení  

 

C) predpisy týkajúce sa daňovej problematiky – ide predovšetkým o zákon č. 

337/1992 Zb., o správe daní a poplatkov v platnom znení, zákon č. 338/1992 

Zb., o dani z nehnuteľnosti v platnom znení, zákon č. 586/1992 Zb., o dani 

z príjmu v platnom znení,  357/1992 Zb., o dani dedičskej,  darovacej 

a z prevodu nehnuteľnosti v platnom znení. 
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2.5 Prostriedky odvrátenia likvidácie – zrušenie spoločnosti bez likvidácie  

 

2.5.1 Celkový prehľad   

Následkom postupne zhoršujúcej sa ekonomickej situácie podnikateľského 

subjektu je spravidla likvidácia. Ale i cez túto nepriaznivú ekonomickú situáciu je 

ťažko v krátkom časovom úseku zvrátiť, nemusí byť inštitút likvidácie jediným 

možným východiskom. Ak sú problémy podnikateľského subjektu včas podchytené, 

a zároveň je u zakladateľov vôľa i naďalej pokračovať v podnikaní, ponúka sa 

niekoľko inštitúcií umožňujúcich riešiť problémy pre zachovanie existencie 

ohrozeného podnikateľského alebo iného subjektu. Tieto inštitúty označujeme ako 

prostriedky k odvráteniu likvidácie a hovoríme o zrušení spoločnosti bez likvidácie.  

 

Bez likvidácie môže byť spoločnosť zrušená, ak nastane jedna z dvoch 

uvedených skutočností.  

 

Prvým prípadom je vstup obchodnej spoločnosti do konkurzu. V dôsledku 

vstupu spoločnosti do konkurzu proces likvidácie nahradzuje riadenie konkurzné, 

prevádzané pod dohľadom konkurzného súdu, menovaného správcom konkurznej 

podstaty. Problematika konkurzu je upravená zákonom č. 328/1991 Zb., o konkurze 

a vyrovnaní, v platom znení.  

 

Druhú skupinu reprezentuje zrušenie obchodnej spoločnosti s právnym 

nástupcom. Tá zahrňuje štyri rôzne podnikové kombinácie, ktoré majú spoločné, že 

spoločnosť nie je v tomto prípade rušená preto, aby bola podniková prevádzka 

zastavená, ich majetkový substrát je speňažený a vysporiadaný, a tým je ukončená 

podnikateľská činnosť, ale naopak, zámer je pokračovať v podnikateľskej činnosti 

efektívnejšie. V tejto súvislosti je treba poznamenať, že v poslednej dobe dochádza 

k podnikovým kombináciám obchodných spoločnosti v zmysle § 69 obch. zák. stále 

častejšie. Najviac prípadov sa týka premeny spoločnosti s ručením obmedzeným na 

akciovú spoločnosť, čo súvisí s prehĺbujúcou sa nedôverou, predovšetkým 

zahraničných partnerov a investorov k spoločnostiam s nízkym základným imaním, 

prípadne zlúčením či splynutím niekoľkých spoločností, čo súvisí s reštruktualizáciou 

a koncentráciou transformovanej ekonomiky.  
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2.5.2 Transformácia (§ 69 ods. 2 Obch. zák.)  

V prípade transformácie dochádza k zmene právnej formy obchodnej 

spoločnosti. Pôvodná spoločnosť zaniká bez prevádzania likvidácie a vzniká nová 

spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti. Zákonom je 

pripustená len taká zmena, kedy obchodná spoločnosť mení svoju formu na inú 

formu obchodnej spoločnosti alebo družstva (§69d Obch. zák. ). Právne účinky 

zmeny právnej formy nastávajú ku dňu zápisu zmeny právnej formy do obchodného 

regista (§ 69d Obch. zák.), čo robí isté interpretačné problémy, lebo podľa právnej 

náuky vzniká určitá právna skutočnosť v určitý deň, vzniká prvou sekundou tohto 

dňa, pričom zánik konkrétnej skutočnosti nastáva uplynutím poslednej sekundy 

rozhodujúceho dňa.  

 

2.5.3 Zlúčenie (§ 69 ods. 3 Obch. zák.) 

Zlúčenie je jednou z foriem fúzie. V prípade zlúčenia dochádza k zániku bez 

prevádzania likvidácie zlúčenej spoločnosti, pričom imanie tejto spoločnosti, práva 

a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádza na spoločnosť, s ktorou sa táto 

spoločnosť zlučuje. Spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa stávajú spoločníkmi novej 

alebo nastavajúcej, ak to nie je v zákone stanovené inak podľa (§ 69a odst. 1 Obch. 

zák.). S právnou subjektivitou spoločnosti, s ktorou sa zanikajúca spoločnosť zlučuje, 

sa nič nemení, ale táto spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti. 

K zlúčeniu môže dôjsť len v tých spoločnostiach, ktoré majú rovnakú právnu formu 

podľa (§ 69a odst. 3 Obch. zák. ).  

 

2.5.4 Splynutie (§ 69 odst. 3 Obch.zák.) 

Splynutie je druhou formou fúzie. V prípade splynutia zanikajú splývajúce 

spoločnosti bez likvidácie a imania zanikajúcich spoločnosti spolu s právami 

a povinnosťami z pracovnoprávnych vzťahov, prechádzajú na novú spoločnosť, ktorá 

vznikla splynutím a ktorá je právnym nástupcom zaniknutých spoločností. Spoločníci 

zanikajúcej spoločnosti sa stavajú spoločníkmi nástupnickej spoločnosti.   

 

2.5.5 Rozdelenie (§ 69 odst. 4 Obch. zák.) 

Rozdelenie sa môže uskutočniť formou rozdelenia so založením novej 

spoločnosti, alebo rozdelenia zlúčením, alebo kombináciou týchto dvoch foriem. 

V prípade rozdelenia zaniká bez likvidácie pôvodná spoločnosť a imanie zaniknutej 
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spoločnosti spolu s právami a povinnosťami z pracovnoprávnych vzťahov 

prechádzajú na nastupujúcu spoločnosť. Spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa 

stávajú spoločníkmi novej nástupníckej spoločnosti. Ak sa rozdeľuje firma, akciová 

spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzením, je firma, ktorá sa rozdeľuje 

povinná nechať oceniť svoje imanie posudkom znalca, a to ku dňu spracovania 

konečnej účtovnej závierky. Obsahom posudku je aj oddelené ocenenie imania, 

o ktorom sa predpokladá, že prejde na nastupujúcu firmu.   

 

Môžeme si to ukázať aj graficky  

 

 

 

  konkurz   

Spoločnosť      
     

   

obchodná spoločnosť 
s nástupom  transformácia 

   zlúčenie  

   splynutie  

   rozdelenie  
 

 

Zdroj: vlastný  
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2.6 Zrušenie akciovej spoločnosti s likvidáciou  

 

Ako som už písal, akciovú spoločnosť možno zrušiť s likvidáciou alebo bez 

likvidácie. Likvidácie nie je potrebná, ak obecne platí, že celé imanie spoločnosti 

prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa ešte neprevádza v prípade, ak 

spoločnosť nemá dostatok finančných prostriedkov na úhradu nákladov. Táto 

spoločnosť sa dostane do konkurzu, ale už podľa nového zákona  č. 182/2006 Zb.,  

o úpadku a spôsobe jeho riešenia – insolventný zákon.  

 

Zánik akciovej spoločnosti má dve časti. V prvej časti dochádza k zrušeniu 

spoločnosti s likvidáciou, a v druhej časti dochádza k právoplatným rozhodnutiam 

registračného súdu o vymazaní spoločnosti z obchodného registra, spoločnosť 

zaniká.  

 

2.6.1 Zrušenie akciovej spoločnosti dohodou (§ 68 ods. 3 písm. c) )  

Ide o najčastejšie používaný spôsob rušenia akciovej spoločnosti. Toto 

rozhodnutie spadá výhradne do pôsobenia valnej hromady  podľa (§ 187 odst. 1 

písm. i) obch. zák. ). V pozvánke na valnú hromadu musí byť výslovne uvedené 

zrušenie spoločnosti ako bod programu. Valná hromada je uznášaniaschopná, ak sú 

prítomní akcionári, ktorých menovitá hodnota akcií presahuje 30% základného 

kapitálu spoločnosti, ak nie je stanovená vyššia účasť. Pre prijatie uznesenia 

o zrušení akciovej spoločnosti sú potrebné dve tretiny hlasov prítomných akcionárov. 

Je ale nutné brať do úvahy, že nie všetky druhy akcií majú spojené hlasovacie právo. 

Ide o akcie prioritné, u ktorých môže akciová spoločnosť toto právo v stanovách 

obmedziť. Nutné je rešpektovať aj prípady, keď akcionár nemôže svoje hlasovacie 

právo vykonávať (§ 186c odst. 2 obch. zák. ). O rozhodnutí valnej hromady, o zrušení 

akciovej spoločnosti s likvidáciou musí byť zabezpečený notársky zápis (§ 186 ods. 6 

obch. zák. ). Akciová spoločnosť je zrušená ku dňu, ktorý je uvedený v uznesení 

valnej hromady, inak ku dňu prijatého uznesenia. Týmto dňom vstupuje spoločnosť 

do likvidácie.  
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2.6.2 Zrušenie a.s. uplynutím doby (§ 68 ods. 3 písm. a)) 

Jedná sa o spôsob zrušenia, ktorý bude v akciovej spoločnosti výnimkou, ale 

zákon založeniu akciovej spoločnosti na dobu určitú nebráni. V tomto prípade musí 

byť doba existencie akciovej spoločnosti v stanovách výslovne vymedzená, 

uplynutím tejto doby nasledujú účinky zrušenia spoločnosti zo zákona. Ak je akciová 

spoločnosť založená na dobu určitú, je vhodné v stanovách spoločnosti upraviť 

postup rozhodovania o pokračovaní v činnosti spoločnosti. Predísť účinkom zrušenia 

akciovej spoločnosti založením na dobu určitú je možno len uznesením valnej 

hromady o zmene stanov práve v tomto bode.  

 

V prípade, ak by spoločnosť aj po uplynutí doby na ktorú bola založená, 

pokračovala vo svojej činnosti, mohla by byť na základe návrhu zrušená súdom.  Ale 

valná hromada sa musí konať ,pretože musí určiť likvidátora.  Je pravda že akciová 

spoločnosť si môže vybrať spôsob, akým bude likvidátor vybraný, ale až po 

rozhodnutí o zrušení spoločnosti.  

 

2.6.3 Zrušenie a.s. z dôvodu dosiahnutia účelu (§ 68 odst. 3. písm. b))  

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, by účel existencie spoločnosti musel 

byť v stanovách presne a jednoznačne vymedzený. Dosiahnutím účelu sa 

spoločnosť zrušuje. Rovnaký následok nastáva tiež, ak je daný účel nenávratne 

zmarený, alebo stal sa nemožným jeho dosiahnutia. O tom, či je účel dosiahnutý 

alebo či je nenávratne zmarený, by mala rozhodovať valná hromada ako o otázke 

zásadnej dôležitosti.  

 

2.6.4 Zrušenie a.s. rozhodnutím súdu (§ 68 odst. 3. písm. d)) 

Súd môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti na základe návrhu štátneho orgánu 

(napr. registračného súdu, Finančného úradu, a pod.), alebo na základe návrhu 

osoby, ktorá osvedčí právny záujem (spoločník, veriteľ a.s. )  
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Zrušenie spoločnosti je podstatný zásah a podniky sa s touto skutočnosťou 

ukončenia činnosti musia vyrovnať. Je pravda, máme mnoho foriem a každá 

spoločnosť sa prikloní k tej „lepšej“ alternatíve. Záleží to aj od toho, či spoločnosť má 

ešte možnosť vybrať si ďalšie pokračovanie s inými akcionármi, prejsť 

transformáciou alebo sa zlúčiť s inou spoločnosťou, môže dôjsť aj k splynutiu alebo 

rozdeleniu spoločnosti. Spoločnosti môžu zanikať aj uplynutím doby, na ktorú boli 

založené, alebo dosiahnutím účelu, na ktorý boli založené.  

 

Tou horšou možnosťou je, že nie je snaha postaviť spoločnosť na nové základy 

a spoločnosť ako taká zaniká. Zánik je upravený právne a spoločnosť ho musí 

akceptovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  

3. Likvidátor  

 

Likvidátor je osoba, ktorá prevádza likvidačné riadenie. Likvidátor je hlavná 

postava celej likvidácie, osobou na ktorej spočíva všetka váha likvidačného procesu. 

Hoci ide o veľmi zodpovednú a odborne náročnú činnosť, sú požiadavky na osobu 

likvidátora stanovené obchodným zákonníkom minimálne.  

 

Obchodný zákonník stanovuje predpoklady pre výkon funkcie likvidátora v § 71 

odst.1, kde sa hovorí, že likvidátorom môže byť len fyzická osoba s výnimkou pre 

banky, kde likvidátor môže byť aj právnická osoba. To znamená že likvidátorom 

môže byť v podstate ktokoľvek. Jedinou požiadavkou je spôsobilosť k právnym 

úkonom, a v prípade ak ide o cudzinca, tak povolenie k pobytu na území republiky.  

 

Neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by obmedzovalo možnosť menovania 

likvidátora napr. fyzickú osobu – člena štatutárneho orgánu likvidovanej a.s. 

a zamedziť tak stretu záujmov a oslabenie pozície akcionára spoločnosti.  

 

Likvidátor býva menovaný spravidla ako jediný. Môže ich byť  menovaných aj 

viac podľa (§ 70 odst. 3 obch. zák.), čo je prakticky zvláštne vo veľkých 

spoločnostiach s niekoľkými odštepnými závodmi, alebo podnikaním v niekoľkých 

rôznych odboroch. V týchto prípadoch platí, ak nie je pri menovaní určené inak, tak 

každý z likvidátorov má samostatnú pôsobnosť neobmedzenú pôsobnosťou 

ostatných (§ 70 odst. 3 obch. zák.).  

 

3.1 Ustanovenie a odvolanie likvidátora  

Likvidátor je do svojej funkcie menovaný. Nutným predpokladom je jeho súhlas 

s menovaním alebo voľbou. To neplatí, ak je likvidátor menovaný súdom podľa (§ 71 

odst.2 obch. zák.). V tomto prípade môže súd menovať likvidátorom niektorého 

zo spoločníkov alebo člena štatutárneho orgánu a to i bez jeho súhlasu. V akciovej 

spoločnosti patrí menovanie a odvolávanie likvidátora do výlučnej pôsobnosti valnej 

hromady podľa (§ 219 odst. 1 obch. zák.).  O voľbe aj o prípadnom odvolaní 

likvidátora rozhoduje valná hromada hlasovaním a prostou väčšinou hlasov.  
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Vo vymedzených prípadoch môže likvidátora menovať súd. Vecne príslušný 

bude podľa § 9 odst. 3, občianskeho súdneho poriadku, súd krajský. Ide o prípady:  

a) Sám rozhodne o zrušení spoločnosti (§ 71 odst. 2 obch. zák.).  

b)  Likvidátora do funkcie, bez zbytočného odkladu, nemenoval orgán 

spoločnosti, ktorý tak mal učiniť (§ 71 odst. 3 obch. zák.).  

c) Menovaný likvidátor porušuje svoje povinnosti, v tomto prípade však len na 

návrh osoby, ktorá na takomto rozhodnutí osvedčí právny záujem (§ 71 odst. 

4 obch. zák.). Touto osobou nemôžu byť jednotliví akcionári, ale len osoby, 

ktoré nie sú v právnom postavení spoločníkov akciovej spoločnosti.  

d)  Akcionár, poprípade akcionári uvedení v (§ 181 odst. 1  obch. zák.), 

požiadajú súd s uvedeným dôvodom, aby odvolal likvidátora menovaného 

valnou hromadou a nahradil ho inou osobou podľa (§ 219 odst. 2 obch. zák.). 

 

Likvidátor sa môže vzdať svojej funkcie oznámením orgánu, ktorý ho menoval, 

rovnako ako v prípade jeho smrti, alebo že likvidátor nemôže vykonávať svoju 

funkciu (napr. pre dlhodobé onemocnenie alebo stratu spôsobilosti), orgán ktorý ho 

menoval, menuje likvidátora nového. V prípade nečinnosti tohto orgánu menuje 

likvidátora súd.  

 

3.2 Právne postavenie a povinnosti likvidátora  

Likvidátor je orgánom spoločnosti. Menovaním na neho prechádza pôsobnosť 

štatutárneho orgánu jednať menom spoločnosti. Bolo by mylné domnievať sa, že 

likvidátor sa stáva novým štatutárnym orgánom, naopak existujúci štatutárny orgán 

naďalej existuje, len jeho právomoci sú limitované na minimum a v pôvodnom 

rozsahu sa obnovia, ak likvidátor vo svojej funkcii ešte pred ukončením likvidácie 

skončí. Pôsobnosť likvidátora je ešte obmedzená v tom zmysle, že robí v mene 

spoločnosti len tie úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti (§ 72 odst. 1 obch. 

zák.). Nové zmluvy je likvidátor oprávnený uzatvárať len v súvislosti s ukončením 

nevysporiadaných obchodov, lebo je to potrebné k zachovaniu hodnoty majetku 

spoločnosti a k jeho využitiu, ak sa nejedná o pokračovanie prevádzky podniku.  

 

Likvidátor sa zapisuje do obchodného registra. Rovnako tak všetky prípadné 

zmeny v osobe likvidátora. Tento zápis nemá konštitutívne účinky, čo jasne plynie z 

§ 73 odst. 3 obch. zák.). 
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Vzťah likvidátora k likvidovanej spoločnosti sa riadi jednak ustanoveniami 

obchodného zákonníka, a primeranými ustanoveniami o mandátnej zmluve ( § 566 

obch. zák.). Pravidelným obsahom zmluvy bude vedľa presného označenia 

zmluvných strán a predmetu plnenia – prevedenie likvidácie predovšetkým 

predpokladaný termín ukončenia likvidácie, dohoda o cene za prevedenú likvidáciu, 

výška a termíny záloh na výplatu odmeny likvidátora, spôsob spolupráce zmluvných 

strán, termíny predkladania správy o priebehu likvidácie, oprávnení likvidátora 

k zaisteniu externých spolupracovníkov. Zvláštnu pozornosť je vhodné venovať 

možnosti výpovedi mandátnej zmluvy. Absencia presného vymedzenia dôvodu, 

prípadne výpoveď obidvoch zmluvných strán môže významne ovplyvniť celý priebeh 

likvidácie – výmena likvidátora v priebehu likvidácie prináša celu radu problémov, 

ktoré sa odrazia i v plánovanom postupe likvidačných prác.  

 

Likvidátor musí svoju funkciu vykonávať osobne. Nie je teda možné, aby napr. 

udelil plnú moc štatutárnemu orgánu k tomu, aby samostatne menom likvidovanej 

spoločnosti vykonal právne úkony.  

 

Likvidátor má za svoju činnosť nárok na odmenu. To plynie ako z analogického 

použitia predpisu o mandátnej zmluve, ale predovšetkým z ustanovenia § 71 odst. 6, 

podľa ktorého odmenu likvidátorovi určuje orgán spoločnosti, ktorý likvidátora 

menoval. Ak je likvidátor menovaný súdom, tak určuje odmenu súd. Odmena náleží 

likvidátorovi menovaného súdom podľa § 71 odst. 2 veta druhá. Ak sa jedná o výšku 

odmeny, je spôsob jej určenia odvodený od skutočnosti, či je likvidátor menovaný 

valnou hromadou, alebo súdom. Ak je likvidátor menovaný valnou hromadou 

akciovej spoločnosti, nie je spôsob určenia výšky odmeny a záleží predovšetkým na 

dohode medzi likvidátorom a valnou hromadou. Iná je situácia, ak likvidátora menuje 

súd. V tomto prípade sú pravidlá pre určenie výšky odmeny a náhrady hotových 

výdajov likvidátora alebo člena orgánu spoločnosti menovaného súdom upravený 

vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č 479/2000 Zb., pričom základom pre určenie 

odmeny ktorá patrí likvidátorovi za prevedenie likvidácie je majetkový zostatok, ktorý 

ostane po prevedení všetkých úkonov nevyhnutných k prevedeniu likvidácie pred 

vysporiadaním odmeny likvidátora. 1)     
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Za optimálnu situáciu môžeme považovať, ak likvidátor má možnosť zoznámiť 

sa s dostatočným časovým predstihom s celkovou situáciou, v ktorej sa likvidovaná 

spoločnosť nachádza. Tieto poznatky použije likvidátor pri posúdení zložitosti 

likvidácie, z ktorých vyplýva zmluvná cena, tak  predpokladaný termín ukončenia 

likvidácie. V praxi je možnosť zoznámiť sa s celkovou situáciou spoločnosti, pred 

súhlasom s menovaním do funkcie je to veľmi často likvidátorom využívaná, pretože 

ide o pomerne časove náročnú a neplatenú prácu.  

 

Ohľadne povinnosti likvidátora môžeme ešte zmeniť jednu špeciálnu povinnosť 

uloženú likvidátorovi v § 72 odst. 2. Ako náhle zistí, že spoločnosť je zadĺžená, musí 

podať návrh na insolventné riadenie podľa zákona č. 182/2006   

 

3.3 Zodpovednosť likvidátora  

Za svoju činnosť je likvidátor zodpovedný spoločnosti v rovnakej miere ako 

štatutárny orgán spoločnosti. Rozsah tejto zodpovednosti je vymedzený v § 66 odst. 

2 obch. zák., odkazom na primeranú aplikáciu zákonných ustanovení o mandátnej 

zmluve (§ 566 a následne obch. zák.). Kogentná úprava zodpovednosti štatutárneho 

orgánu akciovej spoločnosti obsahuje § 194 odst. 5, 6 obch. zák. Prípadne 

likvidátorova zodpovednosť za škodu bude objektívnej povahy a bude podliehať 

režimu § 373 a násl. Obchodného zákonníku.  

 

Na prípadné kriminálne jednanie likvidátora pamätá tiež trestný zákon.  

Z konkrétnych trestných činov, ktorých by sa mohol likvidátor dopustiť, môžeme 

spomenúť napríklad trestný čin poškodenia veriteľa alebo skreslenie údajov o stave 

hospodárenia a imania, sprenevera, podvod, a porušenie povinnosti pri správe 

cudzieho majetku,  

 

§ 125 – Skresľovanie údajov o stave hospodárenia a imania 2)   

Tohoto trestného činu sa dopustí ten, kto nevedie účtovné knihy, zápisy alebo iné 

doklady slúžiace k prehľadu o stave hospodárenia a majetku, alebo ich kontrole, hoci 

je k tomu zo zákona povinný, alebo v účtovných knihách uvedie nepravdivé údaje, 

kto takéto účtovné knihy, zápisy a doklady zničí, poškodí alebo zatají, a ohrozí tak 

majetkové práva iného a riadne vymeranie dane.  
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Likvidátor má povinnosť zaistiť vedenie predpísaného účtovníctva a zachovať 

všetky doklady vytvorené doterajšou činnosťou podniku a nové vzniknuté po dobu 

likvidácie. Po skončení likvidácie je povinný ich uložiť predpísaným spôsobom do 

archívu. Z tohto dôvodu je dôležité, aby pri predaní a prevzatí podniku bol pripravený 

predávajúci protokol, v ktorom sa uvedie, aké písomnosti sa likvidátorovi skutočne 

predali, prípadne kde sa nachádzajú, kto za nich zodpovedá a pod.  

 

§ 248 – Sprenevera 3)  

„Kto si privlastní cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom 

majetku škodu nie nepatrnú ...“ 

 

§ 250 – Podvod 4)  

„Kto ku škode cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho 

do omylu, využije niečieho omylu alebo zamlčí podstatné skutočnosti, a spôsobí tak 

na cudzom majetku škodu nie nepatrnú...“  

V priebehu likvidácie musí likvidátor napr. pri speňažovaní majetku poskytovať 

záujemcom o tento majetok pravdivé informácie. To sa môže týkať napr. 

i zatajovania ekologických porúch, alebo iné skryté  chyby. Pri  trestnom čine 

podvodu sa predpokladá úmyselné zavinenie.  

 

§ 255 – Porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku 5)  

„Kto inému spôsobí škodu nie malú tým, že poruší podľa zákona mu uloženú alebo 

zmluvne prevzatú povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok...“ 

O cudzí majetok ide, ak nepatrí z cela alebo z častí páchateľovi. Nevyžaduje sa, 

aby sa takouto činnosťou páchateľ alebo niekto iný obohatil. Škodou sa tu rozumie 

akékoľvek zmenšenie hodnoty opatrovaného alebo spravovaného majetku, napr. 

v dôsledku nedostatočnej údržby, premlčania pohľadávky, nutnosti zaplatených 

penále, poplatku z oneskorenia, neuzavretia poistky proti živelnej škode, 

nezabezpečení  majetku proti odcudzeniu a podobného porušenia tzv. odborné 

starostlivosti.  
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3.3 Likvidačný tím  

Ukončenie kapitálovej spoločnosti likvidáciou má rozsiahlu agendu a likvidátor, 

ako samostatná osoba to nemôže sám zvládať, vytvára si svoj pracovný – likvidačný 

„team“. Likvidačný tím menuje likvidátor a obvykle sa skladá z vybraných 

pracovníkov likvidovaného podniku a externých špecialistov. Potrebná je spolupráca 

s ekonomickým úsekom (predovšetkým s vedúcim ekonomického oddelenia 

a vedúceho učtárne), a tiež s pracovníkmi zodpovednými za zásoby, evidenciu 

majetku. Účelne je zaradiť do likvidačného tímu tiež podnikového právnika. 

 

V prípade likvidácie veľkých akciových spoločností s rozsiahlou organizačnou 

štruktúrou býva pravidlom rozdelenie likvidačného tímu na pracovné skupiny podľa 

hlavných činností a vytvorenie poradných orgánov likvidátora. V praxi medzi tieto 

poradné orgány patrí tradične: komisia garantov (ktorí sledujú plnenie úloh 

likvidačného plánu),  inventarizačná komisia (zaisťuje predovšetkým úvodné 

odovzdávacie inventúry a podľa potreby tiež inventúry v priebehu likvidácie), 

majetková komisia ( navrhuje a zaisťuje s ohľadom na ukončenie činnosti spoločnosti 

súbory majetku k vyradeniu a doporučuje spôsob  ich odpredania), pracovno-právna 

komisia (navrhuje postup uvoľňovania pracovníkov, podmienky poskytovania 

odstupného, úpravy kolektívnych zmlúv a pod.). Môžu byť ustanovené aj ďalšie 

špecializované komisie.  U veľkých a.s. bude pravidlom zriadenia komisia pre cenné 

papiere.  

 

3.4 Likvidátor a insolventné riadenie 6) 

Ak likvidátor v priebehu likvidácie zistí, že nebude schopný z výťažku predaja 

majetku likvidovaného subjektu vyrovnať všetky záväzky alebo tieto uhradiť 

prípadným substitučným plnením, nastane situácia uvedená v § 3 odst. 1 zákona č. 

328/1991 Zb.. o konkurzu a vyrovnaní (ZKV), tiež zadĺženia, kedy je likvidátor 

povinný podať bez zbytočného odkladu návrh na prehlásenie konkurzu (v mojej 

bakalárskej práci pracujem so starým zákonom o konkurze a vyrovnaní v priebehu 

mojej bakalárskej práce došlo k zmene zákona ZKV a nahradil ho nový zákon, ktorý 

spomínam ďalej). Podľa § 72 odst. 2 Obch. Zák. má likvidátor povinnosť podať návrh 

na prehlásenie konkurzu len v prípade zadĺženia, nie v prípade insolvencie.  
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Od 1.1. 2008 je účinný zákon č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho 

riešenia tzv. insolventný zákon – (IZ). V súvislosti s tým je pripravená i novelizácia 

všetkých súvisiacich  zákonov. Doposiaľ povinnosť likvidátora podať návrh na 

konkurz, resp. nove insolventný návrh sa zásadne nemení a je v IZ upravený v § 98 

odst. 1 a 2.  

 

Je nutné zdôrazniť že na rozdiel od predchádzajúceho zákona 328/1991 Zb., 

o konkurze a vyrovnaní je v zákone číslo 182/2006 Zb., o úpadku a spôsobe jeho 

riešenia, významná jedna skutočnosť, a  tou je podstatne „užšia“ väzba, ale 

i metodické „riadenie“ niektorých úkonov ministerstvom  

Základnou zmenou je, že insolventný správca sa vyberá zo zoznamu 

insolventných správcov, ktoré vedie Ministerstvo spravodlivosti  

 

Úpadok  je krízový stav, v ktorom má podnik viac veriteľov a nie je schopný po 

dlhšiu dobu ako 30 dní plniť svoje záväzky. V úpadku je podnik tiež, ak je zadĺžený, 

tzn. ak jeho splatné záväzky sú vyššie ako jeho majetok. Stav zadĺženia často 

nastáva i v priebehu likvidácie.  

Hroziaci úpadok je vtedy, keď so zreteľom k všetkým okolnostiam je dôvodné 

predpokladať že dlžník nebude schopný riadne a včas plniť podstatnú časť svojich 

peňažných záväzkov  

 

Insolventný správca je osoba pre insolventné riadenie ustanovená 

insolventným súdom zapísaná v insolventnom registri. Povinnosť insolventného 

správcu je, aby vykonával funkciu svedomito s odbornou znalosťou. Veriteľské 

záujmy musia byť uprednostnené pred vlastnými záujmami a záujmami iných osôb. 

Veriteľskému orgánu a insolventnému súdu najmenej jedenkrát za tri mesiace 

predkladá písomnú správu o stave insolventného riadenia. Insolventný správca 

zodpovedá za škody spôsobené veriteľom dlžníkom alebo tretím osobám.  

 

Konkurz je spôsob riešenia úpadku s cieľom dosiahnuť pomerné uspokojenie 

predaja majetkovej podstaty dlžníka. Predaj majetkovej podstaty prevádza 

insolventný správca podľa pokynov insolventného súdu.  
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Reorganizácia je postupné uspokojovanie pohľadávok veriteľov za prevádzky 

podniku stanovené insolventným súdom s priebežnou kontrolou zo strany veriteľov  

 

3.5 Fáza likvidácie – príprava  

 

Celú likvidáciu môžeme rozdeliť pre prehľadnosť do troch fáz. A to 

predovšetkým: zrušenie spoločnosti s likvidáciou , výber a menovanie osoby 

likvidátora, návrh na zápis zmeny v obchodnom registri.  

 

Návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri bude podávať predseda 

predstavenstva akciovej spoločnosti. Návrh sa podáva miestne príslušnému 

Krajskému súdu. Obsahom návrhu bude zmena firmy (po dobu likvidácie sa používa 

firma s označením „v likvidácii“) a návrh na zápis likvidátora (zapisuje sa meno 

a trvalé bydlisko). 

Príloha k návrhu bude obsahovať:  

• výpis  z obchodného registra  

• pozvánka na valnú hromadu, na ktorej bolo rozhodnuté 

o zrušení spoločnosti s likvidáciou  

• prezenčná listina z valnej hromady  

• uznesenie valnej hromady o zrušení spoločnosti s likvidáciou vo 

forme notárskeho zápisu  

• podpisové vzory likvidátora  

• menovací dekrét likvidátora  

• mandátna zmluva s likvidátorom  

• prehlásenie likvidátora  

 

3.5.1 Vstup akciovej spoločnosti do likvidácie a súvisiace úkony  

S dňom vstupu a.s. do likvidácie sú spojene tri základné povinnosti likvidátora.  

Predovšetkým musí oznámiť všetkým známym veriteľom vstup spoločnosti do 

likvidácie (§ 73 obch. zák.). Potrebné informácie o veriteľoch možno získať 

z účtovnej dokumentácie. Za druhé je povinný zverejniť v Obchodnom vestníku bez 

zbytočného odkladu a najmenej dvakrát po sebe s dvojtýždňovým časovým 

odstupom rozhodnutie o zrušení spoločnosti spoločne s výzvou veriteľov, aby sa  



26  

prihlásili so svojimi pohľadávkami v lehote uvedenej v oznámení. Lehota, ktorá 

nesmie byť kratšia ako tri mesiace, nemá prepadnú povahu. Jej uplynutie nemá vplyv 

na existenciu pohľadávky, existencia tejto obligatórnej lehoty má za následok to, že 

likvidácia nemôže skončiť skôr ako po jej uplynutí. Treťou povinnosťou likvidátora je 

zostaviť ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie likvidačnú účtovnú rozvahu a súpis 

majetku. Dôležitou povinnosťou likvidátora je zaslať súpis majetku každému zo 

spoločníkov a veriteľom spoločnosti, ktorí o to požiadajú (§ 74 odst. 2 obch. zák.).  

 

3.5.2 Odovzdanie podniku likvidátorovi  

Presná definícia majetku, ktorý je predmetom likvidácie, je jedným 

z najdôležitejších úkonov na začiatku likvidácie.  

 

3.5.2.1 Odovzdávací protokol  

Ku dňu zrušenia akciovej spoločnosti odovzdáva štatutárny zástupca 

protokolárne celý majetok spoločnosti, aj všetky práva a povinnosti pohľadávok 

a záväzkov menovanému likvidátorovi. Protokol musí byť riadne doložený a jeho 

pravidelným obsahom bude:  

a) Formálne vymedzenie.  

b) Pracovnoprávna agenda ku dňu odovzdania (predovšetkým: zoznam 

zamestnancov, kolektívne zmluvy, pracovné zmluvy, pohľadávky a záväzky voči 

zamestnancom).  

c) Mimoriadna účtovná uzávierka v rozsahu ročnej závierky.    

d) Inventúrny súpis.  

e) Prehľad aktív spolu s mimo účtovných.  

f) Prehľad pasív spolu s mimo účtovných.  

g) Práva a povinnosti z uzavretých zmlúv, zástavy spolu s bremenom.  

h) Prehľad aktívnych súdnych sporov.  

i) Prehľad archívnych súdnych sporov  

 

3.5.2.2 Účtovná závierka a jej audit  

Hospodárenie a.s. ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie sa 

dokladá mimoriadnou účtovnou závierkou, ktorá obsahuje výkaz ziskov a strát, 

rozvahu a povinné prílohy k účtovnej závierke.  
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Všetky tieto materiály musia byť podpísané bývalým štatutárnym zástupcom 

spoločnosti a osobou zodpovednou za účtovníctvo. Mimoriadna účtovná závierka zo 

zákona podlieha overením audítora. Až overená závierka je podkladom pre 

zostavenie začiatočnej rozvahy spoločnosti v likvidácii.  

 

Je v záujme likvidátora, aby v súvislosti s mimoriadnou účtovnou závierkou 

požiadal príslušný finančný úrad o prevedenie kontroly správnosti výpočtu daní 

k dátumu vstupu do likvidácie. Rovnako je treba postupovať aj pri sociálnom 

a zdravotnom poistení.  

 

3.5.2.3 Popis aktív a pasív  

Cieľom predávajúceho protokolu je zapísať pravdivo a prehľadne všetok 

majetok vstupujúci do likvidácie. Pri popise  sa postupuje v zásade podľa štruktúry 

účtovnej rozvahy, naviac sa pripojí hodnota aktív na podrozvahových účtoch, aktíva 

jednorázovo odpísané a aktíva v účtoch nezahrnuté.  

 

Aktíva sa v protokole budú členiť na hmotný investičný majetok (ďalej členený 

na odpisovaný a neodpisovaný), nehmotný investičný majetok, nedokončené 

investície, zásoby, finančný majetok, pohľadávky (ďalej členené na krátkodobé 

a dlhodobé) a ďalší majetok nezahrnutý v účtovníctve. Pasíva sa budú v protokole 

členiť na záväzky k dodávateľom, bankové a iné úvery, záväzky voči štátnemu 

rozpočtu a záväzky a povinnosti nezahrnuté v účtovníctve.  

 

3.5.3 Začiatočná rozvaha  

Vzhľadom ku skutočnosti, že za vedenie účtovníctva po dobu likvidácie je 

zodpovedný likvidátor (zák. č. 563/1991 Zb., o účtovníctve), je zostavenie začiatočnej 

rozvahy ďalšou povinnosti likvidátora. Zostavenie úvodnej rozvahy je možné tiež na 

základe overenia účtovnej závierky podniku zostavenej ku dňu predchádzajúcemu 

vstupu spoločnosti do likvidácie. Jedine tak je možno zaistiť vyjadrenie objektívneho 

stavu majetku podloženou fyzickou a dokladovou inventúrou.  

 

S ohľadom na skutočnosť, že ide o záležitosť ekonomickú, ale predovšetkým 

však účtovnú rozvahu, ktorá má väčšiu pozornosť pre likvidátora, stáva sa akýmsi 
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vodítkom pri zostavovaní likvidačného plánu a rozpočtu likvidácie dvoch základných 

dokumentov, podľa ktorých postupuje likvidačná práca.  

 

3.5.4 Likvidačný plán, jeho obsah a ovplyvňujúce faktory 

Dokument zostavuje likvidátor a obvykle ho schvaľuje orgán spoločnosti, ktorý 

likvidátora menoval. Likvidačný plán – program nie je právne ani rámcovo nijako 

upravený. Predstavuje dokument, ktorý vo zvolených kľúčových oblastiach 

s prihliadnutím k rozsahu likvidovanej spoločnosti obsahuje cesty smerujúce 

k hladkému procesu likvidácie. Obecne možno povedať, že odpovedá na otázku 

typu: aké činnosti sa budú uskutočňovať, aké postupy budú zvolené, v akých 

lehotách sa dané činnosti uskutočnia a pod.  

 

Obsah likvidačného plánu bude závisieť predovšetkým na konkrétnej situácii 

likvidovanej spoločnosti a schopnostiach likvidátora. Konkrétne schéma likvidačného 

plánu sa obvykle delí na dve časti. Prvá časť obsahuje členený popis stavu 

spoločnosti pri zahájení likvidácie. Druhá časť potom obsahuje vlastný spôsob 

likvidácie rozdelený podľa oblastí (organizácia a riadenie, dokončenie obchodnej 

činnosti, financie a účtovníctvo, majetok a zásoby, pohľadávky, personálna 

problematika, archivácia). V prípade likvidácie spoločnosti veľkého rozsahu je možné 

pre jednotlivé oblasti zostaviť takisto programy čiastkové.  

 

Pri zostavovaní likvidačného plánu musí brať likvidátor na zreteľ radu faktorov, 

ktoré môžu ovplyvniť jednak priebeh likvidácie, jednak termín jej skončenia. 

Likvidátorova predstava, že napr. určitá prevádzka bude zlikvidovaná k určitému 

dátumu môže byť ovplyvňovaná nezáujmom o odkúpenie, ďalej nárokmi 

oprávnených osôb, skutočnosťou, že nový majiteľ je v oneskorení s úhradou kúpnej 

ceny, ťažkosťami s vymáhaním pohľadávok a v neposlednom rade i nekompletnou 

dokumentáciou prevádzky.    

Tieto faktory spoločne s poznaním v praxi potvrdzujú, že likvidátor má mať dostatok 

času na to, aby sa mohol zoznámiť so situáciou v likvidovanom podniku.  

 

3.5.5 Rozpočet likvidácie  

Rozpočet likvidácie je ďalším dôležitým dokumentom, ktorý likvidátor v úvode 

likvidácie zostavuje. Rozpočet predstavuje dôležitý podklad financovania likvidácie 
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spoločnosti. Dáva prehľad o očakávaných nákladoch a výnosoch likvidácie, o toku 

hotovostí a o konečných výsledkoch. V súkromných obchodných spoločnostiach nie 

je predpísané, ale je účelné, aby likvidátor rozpočet prejednal so subjektom, ktorý ho 

likvidáciou poveril.  

 

K zostaveniu rozpočtu sa využíva rozvaha zhotovená pri mimoriadnej účtovnej 

závierke, zoznam aktív a pasív, plán dokončení nevyriadených obchodov, rozbor 

predajnosti majetku a splácania záväzkov. Zostavenie rozpočtu nebude spravidla 

jednorazovou záležitosťou, likvidátor bude nútený rozpočet aktualizovať s ohľadom 

na vývoj situácie na trhu, zmeny cien majetku a pod.  

 

Jedna z možných variant rozpočtu predpokladá rozdelenie rozpočtu na dve 

časti.  

Prvá časť bude rozpočet nákladov a výnosov skladajúcich sa z :  

a) Rozpočtu nákladov a výnosov z bežnej činnosti spojenej s dokončením skôr 

uzavretého obchodu.  

b) Rozpočtu hospodárskych výsledkov dosiahnutých pri predaji majetku v reálnych 

cenách.  

c) Rozpočtu nákladov na činnosť likvidačnej skupiny.  

 

Druhá časť bude predstavovať rozpočet výťažkov z predaja, ktorého účelom je 

zistiť očakávaný výsledok likvidácie. Ten môže byť trojitého typu:  

 

a) Zadĺženie – výťažok likvidácie bude nižší ako záväzky. Akcionári v tomto 

prípade strácajú prostriedky vložené do akcií, na strate sa podieľajú aj veritelia 

spoločnosti. V tomto prípade je likvidátor povinný podať návrh na insolventné 

riadenie (zák. č. 182/2006 Zb.). 

 

b) Likvidačná strata – výťažok likvidácie bude nižší ako súčet záväzkov 

a vlastného imania, pritom záväzky budú menšie ako výťažok likvidácie. 

Veritelia sú v tomto prípade plné uspokojený, stratu nesú akcionári, ktorý budú 

vyrovnaný len pomernou časťou menovitej hodnoty akcií.  
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c) Likvidačný zisk – výťažok z likvidácie bude vyšší ako súčet záväzkov 

a vlastného imania. Veritelia sú v tomto prípade plne uspokojení. Akcionári 

získajú v tomto prípade plnú menovitú hodnotu svojich akcií a pomerný podiel 

na likvidačnom zostatku.  

 

3.6 Fáza likvidácie – výkonná  

 

Výkonná fáza zahrňuje predovšetkým samotnú realizáciu likvidačných prác, 

speňaženie majetku, vymáhanie pohľadávok, likvidácia záväzkov, riešenie 

pracovnoprávnych otázok a pod.  

 

3.6.1 Formy likvidácie majetku  

Ak spoločnosť nie je zadĺžená, tak likvidátor prikročí k predaju majetku. Tým 

však nie je vylúčená možnosť majetok nepredávať a použiť ho k uspokojeniu 

veriteľov vo fyzickej podobe.  

 

3.6.1.1 Stratégia postupu speňaženia majetku  

Speňaženie majetku má likvidátor previesť čo najhospodárnejšie, najrýchlejšie. 

Lehota určená k realizácií likvidácie nie je v súkromných obchodných spoločnostiach 

spravidla určená a bude sa odvíjať predovšetkým od veľkosti majetku. Rýchlosť 

a hospodárnosť sa môžu dostať do rozporu a je teda nutné počítať s časovou 

hodnotou peňazí, a s tým, že úroky a penále zo záväzkov za dobu predĺženia 

predaja môžu byť väčšie ako očakávané zvýšenie ceny dosahované opakovaným 

predajom.  

Prvá dôležitá otázka, ktorou sa bude likvidátor zaoberať, je či predať majetok 

spoločnosti ako celok, alebo od začiatku rozčleniť majetok do čo najviac 

samostatných častí a ponúkať ich k predaju jednotlivo. Nespornou výhodou prvého 

postupu je rýchlosť, a s tým súvisiace zníženie nákladov na prevádzku likvidácie, ale 

zjavnou nevýhodou je nutné zníženie kúpnej ceny. Výhodnosť tejto prvej varianty je 

rýchlosť predaja, hoci cena je o 10% nižšia, ale skráti sa termín likvidácie, ako keby 

sme predali majetok po jednotlivých častiach, kde termín predaja sa predĺži aj 

o niekoľko mesiacov. Ale ak by spoločnosť bola predávaná ako celok, postupovalo 

by sa podľa § 476 a § 488 OZ. Druhá varianta je výhodná v rýchlom prísune peňazí 
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za atraktívnu časť majetku, nevýhodou je náročnosť príprav, nákladov a problémov 

s majetkom menej atraktívnym, až nepredajným.  

Druhou dôležitou otázkou stratégie je voľba vhodnej formy predaja. Pri akciovej 

spoločnosti nie je na rozdiel od štátneho podniku forma predpísaná a záleží na 

likvidátorovi, ktorú z troch možných variant zvolí. Či verejnú dražbu, verejnú súťaž, 

priamy predaj.  

3.6.2 Prehľad spôsobov predaja  

 

3.6.2.1 Verejná dražba  

Dražba je verejné jednanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho alebo iného 

práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa 

licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred stanovenom 

mieste s výzvou k podávaniu ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá za stanovených 

podmienok učiní najväčšiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné 

právo k predmetu dražby.  

Postup dražby je upravený zákonom č. 26/2000 Zb., o verejných dražbách, po 

novele zákona č. 315/2006 Zb., o verejných dražbách. Zákon rozlišuje : dražby 

dobrovoľné a dražby nedobrovoľné.  

Dražby dobrovoľné – na návrh vlastníka, v našom prípade likvidátora  

Dražby nedobrovoľné – na návrh dražobného veriteľa, ktorého pohľadávka je 

priznaná vykonateľným rozhodnutím súdu, rozhodným nálezom, vykonateľným 

notárskym zápisom. 

V prípade likvidácie podniku ide o dražbu dobrovoľnú, čiže na návrh likvidátora. 

Likvidátor ako navrhovateľ verejnej dražby uzatvára písomnú zmluvu o uskutočnení 

dražby s dražobníkom. Dražobník vyhlási konanie dražby dražobnou vyhláškou, 

ktorá musí obsahovať: 

• označenie dražobníka  

• miesto, dátum a čas zahájenia dražby  

• presne označenie predmetu dražby  

• cena predmetu dražby  

• najnižšie podanie a minimálny príhod  

• dražobná istota, miesto, spôsob a lehota pre jej zloženie  

• spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením  
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• dátum a čas konania prehľadky predmetu dražby  

• podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi  

• lehota pre uhradenie ceny presahujúcej 500 000 Kč  

• výška odmeny vyberanej od vydražiteľa  

 

Ak pôjde o dražbu ktorej predmetom bude nehnuteľnosť, podnik alebo organizačná 

zložka alebo majetok vysokej hodnoty, je výhodné pri výkone dražby účasť notára 

a protokol nahradiť notárskym zápisom.  

Obecne možno verejnú dražbu rozdeliť do dvoch prípadov. V prvom je 

predmetom dražby nehnuteľnosť, celý podnik alebo jeho organizačná zložka. V tom 

prípade je nutné počítať s následným vkladom zmeny vlastníckeho práva a zaistiť, 

aby vklad do katastra bol viazaný na skutočne zaplatené ceny stanovené dražbou.  

 

3.6.2.2 Verejná súťaž  

Verejná súťaž je ďalšia forma predaja majetku likvidovaného subjektu. 

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje pre vopred neobmedzený počet neurčitých 

osôb, ktoré sú ochotné splniť podmienky súťaže a podať písomný návrh na uzavretie 

kúpnej zmluvy. Táto forma predaja sa obvykle realizuje :  

• v prípade, že okruh potenciálnych kupcov je obmedzený vzhľadom ku 

špecifikácii predávaného súboru, resp. v prípade že kúpna cena nie je 

jediným kritériom predaja (napr. prevziať vecné bremeno záväzku)  

• alebo ako následný krok po neúspešnom priebehu dvoch alebo troch 

dražbieb rovnakého prevádzkového súboru.  

 

Verejná dražba sa riadi § 281 až § 288 Obch. Zák. a je nutné počítať s tým, že 

vyhlasovateľ musí spracovať presné podmienky súťaže a navrhovateľ je povinný 

uzavrieť kúpnu zmluvu podľa súťažných podmienok, ak jeho návrh je vybraný 

a prijatý vyhlasovateľom. Oproti verejnej dražbe sú teda podmienky pre navrhovateľa 

i vyhlasovateľa verejnej súťaže zložitejšie. Verejná súťaž prichádza do úvahy pri 

predaji celých podnikov, nehnuteľností, prevádzkarní alebo ucelených prevádzok, 

nedoporučuje sa v prípade predaja malých technologických súborov, jednotlivých 

kusov zariadení apod.  
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3.6.2.3 Priamy predaj  

V súkromných obchodných spoločnostiach je priamy predaj majetku častou 

formou jeho speňaženia. Ide o spôsob predaja, kedy likvidátor predáva určitú časť 

majetku konkrétnej osobe. O predaji sa uzavrie kúpna zmluva. Je vhodné vyžiadať si 

súhlas valnej hromady akciovej spoločnosti. I v prípade že je priamy predaj 

uskutočňovaný so súhlasom valnej hromady, alebo priamo na jej pokyn, je užitočné, 

aby mal likvidátor vhodným spôsobom (napr. znaleckým posudkom) stanovenú 

objektivizovanú predajnú cenu. V prípade, že likvidácia skončí konkurzom, likvidátor 

sa ako predstaviteľ úpadcu istí proti možným sporom s veriteľmi likvidovaného 

podniku. To sa týka prípadov kedy je majetok predávaný za cenu nižšiu, ako je cena 

účtovná alebo ako znalecký odhad.  

 

3.7 Fáza likvidácie – záverečná  

 

Cieľom tejto fázy likvidácie je ukončenie likvidácie, rozdelenie likvidačného 

zostatku medzi akcionárov a výmaz akciovej spoločnosti z obchodného registra.  

 

3.7.1 Hospodársky výsledok likvidácie (likvidačný zostatok, strata)  

Predovšetkým platí,že likvidáciu nemožno ukončiť a začať s delením 

likvidačného zostatku ani formou záloh, skôr ako sú uspokojené nároky všetkých 

známych veriteľov spoločnosti, ktorí v čas prihlásili svoje pohľadávky (§ 75 odst. 3 

obch. zák.).  

 

Výsledok hospodárenia likvidácie je zaujímavý ako pre likvidátora, tak pre 

akcionára, pre ktorého znamená podiel na likvidačnom zostatku. V priebehu 

likvidácie má samozrejme likvidátor prehľad o nákladoch spojených s likvidáciou 

a o výnosoch, ktoré dosiahol, rovnako tak akcionári prostredníctvom priebežnej 

správy. Výsledkom likvidácie môže byť strata alebo likvidačný prebytok. Úprava 

rozdelenia likvidačného zostatku v akciovej spoločnosti má kogentný charakter – 

základné pravidlo, ktoré znie, že sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov 

v pomere odpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií, pri zachovaní prednostných 

práv držiteľov prioritných akcií.  
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Ak je výsledkom likvidácie likvidačný zostatok pasívny, znamená to pre 

akcionárov, že sa bude podieľať na strate spoločnosti v tom zmysle, že nebudú 

uhradené ani menovité hodnoty ich akcií. Ak spoločnosť vydala prioritné akcie, 

s ktorými je podľa stanov spojené prednostné právo na podiel na likvidačnom 

zostatku, alebo právo na vyšší podiel na likvidačnom zostatku, delí sa likvidačný 

zostatok na časti pripadajúcim majiteľom akcií prioritných a časť pripadajúcich akcií 

ostatných.  

 

Ak je výsledok likvidácie likvidačný zostatok aktívny, rozdelí sa medzi 

akcionárov postupom podľa § 220 odst. 1 obch. zák. Prednosť má určenie podielu  

akcionárov na likvidačnom zostatku podľa pomeru nominálne ich akcií, stanovy však 

môžu určiť pravidlo odchýlené. Majitelia prioritných akcií môžu byť pri delení 

likvidačného zostatku zvýhodnení. Ak do skončenia likvidácie nedošlo k splateniu 

všetkých upísaných vkladov, plní sa najprv tým akcionárom, ktorí splnili uhradzovaciu 

povinnosť, do výšky časti im uhradených, a až potom pripadá zvyšná časť 

likvidačného zostatku medzi ostatných akcionárov.  

 

Nárok na vyplácanie podielu na likvidačnom zostatku vzniká akcionárom 

vrátením listinných akcií spoločnosti predložených na výzvu likvidátora. Vrátené 

akcie je likvidátor povinný zničiť. Ak akcionár listinné akcie na výzvu likvidátora 

nevráti, poskytne mu likvidátor primeranú lehotu a upozorní ho, že ak v tejto lehote 

akcie nepredloží, budú prehlásené za neplatené (§ 214 obch. zák.). Ak vydala 

spoločnosť akcie zaknihované, vzniká nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom 

zostatku ku dňu, kedy na základe príkazu likvidátora boli akcie v evidencii cenných 

papierov zrušené (§ 220 odst. 4 obch. zák.).   

 

Právo na podiel na likvidačnom zostatku je samostatne prevoditeľným právom. 

Právo môže byť prevedené odo dňa, kedy bol schválený návrh na rozdelenie 

likvidačného zostatku.  

 

3.7.2 Vymazanie likvidovanej a.s. z obchodného registra  

Rozdelením likvidačného zostatku končí likvidácia akciovej spoločnosti 

a likvidátor musí splniť posledné dve povinnosti. Prvou povinnosťou je zostaviť 

zoznam spoločníkov, ktorým bol vyplatený podiel na likvidačnom zostatku (§ 75a 
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ods.1 obch. zák.). Tento zoznam sa má stať súčasťou zbierky listín na registračnom 

súde a jeho hlavnou myšlienkou je zľahčiť pozíciu prípadných veriteľov pri vymáhaní 

nevyrovnaných pohľadávok voči zaniknutej spoločnosti. Druhou a poslednou 

povinnosťou likvidátora je podať návrh registračnému súdu na výmaz akciovej 

spoločnosti z obchodného registra. Návrh je likvidátor povinný podať do 30 dní od 

rozdelenia likvidačného zostatku s prílohami, ktoré sú: účtovná závierka ku dňu 

skončenia likvidácie (overená audítorom), konečná správa o priebehu likvidácie,  

návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, notársky zápis z jednania valnej hromady, 

doklad o zničení, prehlásenie za neplatné, alebo zrušenie všetkých akcií spoločnosti 

a súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti.  

 

Dňom výmazu spoločnosti z obchodného registra dochádza k jej zániku, 

spoločnosť prestáva právne existovať. Zánik spoločnosti podlieha zverejneniu 

v Obchodnom vestníku. Vzťah medzi likvidátorom a spoločnosťou je ukončený 

výplatou odmeny likvidátorovi, ktorá bola zjednaná v mandátnej zmluve.  

 

Likvidátor je osoba ktorá likvidáciu spoločnosti vedie až do konca likvidácie, 

z praxe vyplýva poznatok (ktorý som zistil pri rozhovore s vedúcou oddelenia jednej 

nemenovanej firmy), že k zaisteniu objektívnej práce likvidátora je účelné menovať 

likvidátorom osobu s trvalým bydliskom mimo okresu, v ktorom má spoločnosť sídlo, 

takýto postup je vhodný ako pre spoločnosť,aj pre likvidátora, lebo nie je zaťažený 

miestnymi pomermi a vzťahmi. Čo je dôležité pre rýchly a vecný priebeh likvidácie 

podniku.  

V praxi sa už stali aj prípady, že likvidátor svoju právomoc aj zneužil, a nastala 

situácia ,kedy sa musela osoba likvidátora odvolať valnou hromadou.  

 

Likvidácia ako taká je zdĺhavá fáza, ktorou podnik – spoločnosť musí prejsť, 

a likvidátor je osoba so svojim tímom, ktorý túto spoločnosť touto fázou vedie do 

zdarného konca po výmaz spoločnosti z obchodného registra.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1)   Bližšie §2 až §6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 479/2000 Zb 

2)   Pelikán, V. Likvidace podniku, str. 21 

3)   Pelikán, V. Likvidace podniku, str. 22 

4)-6)  Pelikán, V. Likvidace podniku, str. 22 
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4.Záver  

 

Ukončenie podnikateľskej činnosti kapitálovej spoločnosti likvidáciou je veľmi 

náročný proces, ktorý vedľa problematiky obchodno-právnej, zahrňuje predovšetkým 

problematiku ekonomickú a účtovnú. Pri spracovaní bakalárnej práce som sa snažil 

využiť poznatky získané z prečítaných kníh, zo stáže a rozhovoru s hlavnou 

účtovníčkou nemenovanej spoločnosti, pri ktorej som mohol písať bakalársku prácu.  

 

Proces ukončenia kapitalovej spoločnosti likvidáciou som sa snažil usporiadať 

tak, že kopíruje likvidáciu spoločnosti od základných pojmov cez dôvody, ktoré sú 

príčinou likvidácie, až po úplný zánik likvidovanej spoločnosti výmazom 

z obchodného registra. Po úvode som sa zameral na jednotlivé kapitoly, ktoré 

smerujú k zrušeniu akciovej spoločnosti s likvidáciou, a na prostriedky, ktoré môžu 

likvidáciu odvrátiť. Rozsiahlejšiu kapitolu číslo 3 som venoval postave likvidátora 

a likvidačnému procesu, ktorý končí výmazom likvidovanej kapitalovej spoločnosti 

z obchodného registra. Týmto úkonom – výmazom kapitalovej spoločnosti 

z obchodného registra prestáva firma existovať a zaniká.  

 

Hlavnú časť mojej práce som venoval bližšiemu zoznámeniu s právnymi 

normami likvidácie spoločnosti, osobe touto likvidáciou poverenou a fázami, ktoré 

spoločnosť musí podstúpiť pri ukončení svojej podnikateľskej činnosti.  

 

Došiel som k záveru, že ukončenie podnikateľskej činnosti likvidáciou je 

vysporiadanie záväzkov a pohľadávok likvidovanej spoločnosti voči akcionárom, 

zamestnancom, a veriteľom. Svoju prácu som rozdelil do troch kapitol, kde som sa 

venoval základným pojmom, zrušeniu a zániku akciovej spoločnosti likvidáciou, 

prostriedkom odvrátenia likvidácie, likvidátorovi a fázam likvidácie.  
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- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 
k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 
případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 
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Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
………………………………………………………… 
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Popis príkladu k prílohe č.1  

 

V prvej časti je plán vývoja zamestnanosti a mzdových nákladov, ktorý súvisí 

s prepúšťaním zamestnancov spolu s mzdových nárokov a odstupné. Do toho stavu 

je treba zahrnúť i ženy na materskej dovolenke, je treba ešte vymenovať pracovníkov 

budúceho likvidačného týmu.  

 

Ďalšou časťou je plán vývoja prevádzkových nákladov a výdajov. Uvádzajú sa 

tu náklady na zaistenie fyzickej prevádzky podniku po dobu likvidácie.  

 

Špecifické náklady likvidácie tu sa uvádzajú tie náklady ktoré by prakticky 

neexistovali v prípade ďalšieho chodu organizácie v predchádzajúcom výrobnom, 

prevádzkovom a obchodnom režime.  

 

Tento príklad pokračuje rekapituláciou príjmov a výdajov, predaj aktív je tu 

odhadovaný v tržných cenách.  

 

Poslednou časťou tohto príkladu je náklady likvidácie celkom – tu podnik 

sleduje či vôbec dosiahne likvidačný výnos alebo stratu s likvidovaného podniku  
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Prílohy  

 

Príloha 1 Príklad k likvidácií spoločnosti  

 

Príklad k likvidácii spoločnosti          
        

Mzdy a osobné náklady  
Kč   
(tis.)   Náklady likvidácie celkom  

Kč   
(tis.) 

Mzdy pracovníkov za 6 mesiacov 5 620  Mzdy pracovníkov za 6 mesiacov 5 620 
Sociálne a zdravotne poistenie 1 950  Sociálne a zdravotne poistenie 1 950 
Odstupné  5 430  Odstupné  5 430 
Celkom mzdové a osob. náklady  13000  Celkom mzdové a osobné náklady  13000 
    Prevádzková réžia celkom   8 500 
    Špecifické náklady likvidácie celkom 11580 

Prevádzková réžia  
Kč   
(tis.)  Náklady likvidácie celkom  33080 

Elektrina, plyn, voda  1 640      
Teplo  2 350  Hrubý výnos likvidácie(Výnosy-Nákl.) 233 620 
Telefón, poštovné  380      

Údržba  600  Záväzky k úhrade  
Kč   
(tis.) 

Prevádzka sociálne zariadení  200  Dane 15 200 
Poistné  330  Dlžné penále  4 500 
Ostatná réžia  2 000  Záväzky celkom  19 700 
Dane  1 000      
Prevádzková réžia celkom   8 500  Úvery ku dni vstupu do likvidácie  127 550 
    Predpokladané úroky do doby úhrady  15 000 

Špecifické náklady likvidácie  
Kč   
(tis.)  Celkom záväzky k bankám  142 550 

Náklady likvidátora  600      
Doučovanie učňu  730  Záväzky voči dodávateľom  48 400 
Šrotacia nepoužiteľného majetku  950  ostatné záväzky  1 830 
Zaistenie dražieb a predaju  3 300  Predpokladané penále dodávateľom  6 000 
Poplatky (prevody, súdy)  6 000  Bežne záväzky celkom   56 230 
Špecifické náklady likvidácie celkom 11580  Cudzie pasíva celkom  218 480 
        
        

Výnosy celkom  
Kč   
(tis.)  Likvidačný zostatok  

Kč   
(tis.) 

Predaj aktív:    Výnosy celkom  266 700 
Súbory s nehnuteľnosťami a strojmi  160 600  Náklady likvidácie  33 080 
Stroje a zariadenia samostatné  50 500  Cudzie pasíva  218 480 
Zásoby  20 600  Očakávaný likvidačný zostatok  15 140 
Pohľadávky  28 400      
Celkom predaj aktív  260 100      
Peniaze a vlaky  5 100      
Ostatné výnosy  1 500      
Výnosy celkom  266 700       
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Príloha 2 - Smlouva mezi likvidovanou společností a likvidátorem  

 

V Ostravě dne 17. 2. 2005 

 

Smlouva o provedení likvidace 

  

Uzavřená mezi 

 

JAVEST spol. s. r. o., IČO 21335299, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,  

Prokešovo náměstí 1, zastoupená společníky Janem Novákem a Petrem Konečným  

 

a 

Ing. Janem Plačkem, bytem Lipová 88, Ostrava (dále jen likvidátor). 

 

Společnost dne 17. 2. 2006 na valné hromadě rozhodla o ukončení své 

činnosti likvidací. Likvidátorem byl po předchozím projednání jmenován Ing. Jan 

Plaček. 

 

Likvidátor se zavazuje realizovat likvidaci společnosti v souladu s právními 

předpisy. Za provedení likvidace přísluší likvidátorovi odměna 5 000 Kč měsíčně. 

 

Společnost se zavazuje předložit likvidátorovi usnesení příslušného soudu o 

zápisu vstupu společnosti do likvidace včetně doložky o nabytí právní moci, provést 

účetní závěrku 

a inventarizaci veškerého majetku přecházející dni vstupu společnosti do likvidace.  

 

Likvidátor se zavazuje zpracovat likvidační program a rozpočet likvidace 

společnosti  

do jednoho měsíce po předložení podkladů. Informace o průběhu likvidace je 

povinen likvidátor překládat vždy jednou za dva měsíce.  

 

Likvidace bude prováděna plně v souladu s právními předpisy s důrazem na 

co nejhospodárnější a nejrychlejší způsob zpeněžení majetku.  

 

Předpokládaná doba likvidace společnosti JAVEST spol. s. r. o. je 8 měsíců. 

Smlouva může být prodloužena úměrně k překážkám bránícím ukončení likvidace 

nebo případnému prohlášení konkurzu. 

Jan Novák   Petr Konečný           Ing. Jan Plaček 
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Príloha 3 - Návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace v OR 

 

 

Krajský soud v Ostravě  

Havlíčkovo nábř. 34 

702 00 Ostrava 

V Ostravě dne 21. 2. 2005 

 

 

Návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace v OR 

 

Věc: Návrh na změny zápisu společnosti v OR, oddíl C, vložka 2222 - vstup 

společnosti  

        do likvidace. 

 

Navrhovatel: JAVEST spol. s. r. o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 

                       Prokešovo náměstí  1, IČO 21335299.  

 

1. Společnost JAVEST spol. s. r. o., je zapsána v OR, vedeném u Krajského soudu 

v Ostravě, v oddíle C, vložka 2222.  

2. Dne 17. 2. 2005 vstoupila společnost do likvidace na základě rozhodnutí společníků  

na valné hromadě a likvidátorem byl jmenován Ing. Jan Plaček. 

3. Ing. Jan Plaček souhlasil s převzetím funkce likvidátora a zavázal se likvidaci provést  

za podmínek sjednaných ve smlouvě ze dne 20. 2. 2005. 

4. Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme rejstříkovému soudu, aby usnesením rozhodl 

tak, že do oddílu C vložky 2222 OR se zapisuje k datu 21. 3. 2005 zrušení společnosti 

likvidací, změna obchodního jména: JAVEST spol. s. r. o. „v likvidaci“ a změna 

oprávnění jednat za společnost ve všech věcech. 

5. Vymazává se oprávnění jednatele Jana Nováka, r. č. 611212/0236, bytem  

747 14  Markvartovice a zapisuje se likvidátor Ing. Jan Plaček, r. č. 581212/1111,  

bytem 747 17 Darkovice. 

 

                                                                             Ing. Jan Plaček 

          likvidátor   

 

Přílohy: 

Zápis z jednání valné hromady ze dne 17. 2. 2005 

Smlouva mezi likvidovanou společností a likvidátorem  

Podpisový vzor likvidátora 
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Príloha 4 - Objednávka zveřejnění vstupu společnosti do likvidace v obchodním  

                   věstníku 

 

 

EKONOMIA, a.s. 

Obchodní věstník  

Dobrovského 25 

170 55 Praha 7 

 

V Ostravě dne 22. 3. 2005  

 

Věc: Objednávka  

 

Objednávám u Vás zveřejnění následujícího textu. 

 

Společnost JAVEST spol. s. r. o., IČO 21335299, se sídlem Ostrava-Moravská 

Ostrava, Prokešovo náměstí 1 vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí společníků  

na valné hromadě dne 17. 2. 2005 a likvidátorem byl jmenován Ing. Jan Plaček, bytem 

 Ostrava 2, Lipová 88.  

 

Zrušení společnosti  likvidací bylo zapsáno v OR vedeném u Krajského soudu 

v Ostravě  v oddílu C, vložce 2222 na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě  

L 11122 /2005 ze dne 16.3.2005. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 21.3.2005.  

 

Ve smyslu § 73 ObchZ. vyzývám věřitele společnosti a další dotčené osoby, aby 

písemně uplatnili veškeré své pohledávky s uvedením dokladu a částky, popřípadě i jiná 

práva, do tří měsíců u likvidátora společnosti na výše uvedené adrese. Likvidátor dále 

vyzývá dlužníky, aby své splatné závazky k likvidované společnosti splnili do tří měsíců. 

 

Po prvním uveřejnění oznámení žádám současně o další uveřejnění, a to za 14 dnů  

od prvního uveřejnění.  

 

 

                                                                                    Ing. Jan Plaček 

                                                                                   likvidátor  

 


