
    1 
 

Úvod 

 

Cílem mé práce je charakterizovat likvidaci obchodní společnosti z hlediska právního, 

účetního a daňového, dle platných právních předpisů v České republice, a to dle Zákona o 

účetnictví, Zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Obchodního 

zákoníku apod., jelikož mnoho firem se jen těžko orientuje v předpisech souvisejících 

s likvidací společnosti a následným návrhem na prohlášení konkurzu.  

 

V první části se zabývám likvidací obchodní společnosti z pohledu právního. Ke 

zrušení společnosti může dojít jak s likvidací, tak bez likvidace. V celé práci se ale zabývám 

zrušení společnosti s likvidací. V této kapitole popisuji hlavní pojmy související s likvidací 

společnosti, jmenováním likvidátora až po zahájení likvidace, její průběh a poté následné 

ukončení likvidace společnosti. 

 

Druhá kapitola znázorňuje období společnosti před vstupem do likvidace, a to 

z hlediska účetního a daňového, tudíž se zde setkáme s mimořádnou účetní závěrkou, 

jednotlivými daněmi ovlivňujícími likvidaci společnosti a následné ukončení likvidace 

s kladným či záporným likvidačním zůstatkem a nakonec uzavření účetnictví a konečnou 

zprávu likvidátora, která se dělí do dalších kroků, popsaných v této kapitole, kterou jsem 

sestavila na základě teoretické a kritické analýzy pro pochopení pojmů a souvislostí. 

 

Ve třetí kapitole jsem znázornila na určené společnosti jak v podstatě likvidace 

probíhá i s následnými přílohami s likvidací souvisejícími, a to dle dokladů likvidované 

společnosti, na kterou byl posléze prohlášen konkurz. Tuto kapitolu jsem sestavila na základě 

poznatků, zkušeností a specifik vybrané obchodní společnosti.  
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1. LIKVIDACE SPOLE ČNOSTI Z POHLEDU PRÁVNÍHO 

 

1.1. Definice likvidace  

 

Obecná definice likvidace není v Obchodním zákoníku přesně stanovena. Likvidaci 

ale lze určit jako způsob zániku společnosti. Je to v podstatě určitá cesta, jak ukončit činnost 

obchodní společnosti. Ta musí zabezpečit vypořádání majetkových a právních úkonů podniku 

ještě předtím, než dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. 

Pokud dochází ke zrušení společnosti s likvidací, znamená to, že společnost se dostala 

do platební neschopnosti, neboli insolvence, a není schopna splácet své závazky. Důležitou 

informací tady ale je, že společnost není předlužena, což znamená, že své závazky je schopna 

splatit pokud zpeněží svůj majetek.  

 

Ke zrušení společnosti s likvidací dochází1:  

� uplynutím doby, na kterou byla společnost založena, 

� dosažením účelu, pro který byla společnost založena, 

� dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu 

společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, 

dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, 

� dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak 

dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, 

� dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu 

společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledků fúze, převodu 

jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto 

rozhodnutí přijato, 

� zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo 

zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. 

 

Společnost vstupuje do likvidace k tomu dni, ke kterému je zrušena a tento vstup 

společnosti do likvidace je zapsán do obchodního rejstříku. Likvidace společnosti se poté 

zahajuje vždy ke dni, kdy soud rozhodl o likvidaci.  

                                                 
1 § 68 odst. 3 ObchZ 
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Likvidace zde v podstatě představuje poslední etapu společnosti před výmazem 

z obchodního rejstříku.  

 

Rozhodnutí o zrušení společnosti může být:  

a) nedobrovolné (soudní), nebo 

b) dobrovolné – z rozhodnutí společnosti.  

 

ad a) Pokud se jedná o nedobrovolné neboli soudní zrušení společnosti, tak soud 

může na návrh státního orgánu či osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení 

společnosti a o její následné likvidaci2, jestliže:  

� v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo 

v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo nebo 

jejichž všem členům skončilo funkční období před více než jedním rokem, 

anebo společnost po dobu delší jak dva roky neprovozuje žádnou činnost,  

� společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, 

� zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik 

společnosti anebo jestliže společnost nemůže vykonávat činnost pro 

nepřekonatelné rozpory mezi společníky, 

� společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, 

� společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit 

uloženou rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle 

zvláštního právního předpisu. 

 

Při tomto nedobrovolném zrušení společnosti může soud stanovit před rozhodnutím o 

zrušení společnosti lhůtu, kdy se mohou odstranit důvody, které vedly k navržení zrušení, 

samozřejmě pokud je možné důvody odstranit. Lhůta by měla odpovídat takové době a 

okolnostem, aby v ní rozhodné důvody pro zrušení společnosti mohly být odstraněny. 

 

ad b) Pokud se jedná o dobrovolné rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 

znamená to např., že3: 

                                                 
2 § 68 odst. 6 ObchZ 
3 § 68 odst. 3 ObchZ 
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� uplynula doba, na kterou byla společnost založena (doba trvání musí být ale 

uveden v zakladatelské listině, společenské smlouvě či ve stanovách 

společnosti), 

� společnost dosáhla účelu, pro který byla založena (účel musí být stanoven 

v zakladatelské listině, společenské smlouvě či ve stanovách společnosti), nebo 

� rozhodnutím společníků nebo orgánů společnosti o zrušení společnosti, a to ke 

dni uvedenému v rozhodnutí společníků (toto znění v praxi převažuje). 

 

Společníci či orgán společnosti mohou zrušit rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím 

vstupu do likvidace do doby, než se započalo s rozdělováním likvidačního zůstatku4. 

Likvidovaná společnost užívá na všech dokumentech název „v likvidaci“, dále řádně platí 

poplatky Finančnímu úřadu, vede účetnictví apod.,  tzn. že musí dostávat všech svých 

závazků.  

 

1.2. Zvláštní úprava likvidace u jednotlivých společností 

 

Likvidace u jednotlivých typů společností se liší, což je uvedeno v Obchodním 

zákoníku. Jde převážně o rozdělení likvidačního zůstatku v případě zániku společnosti a také 

o ručení za závazky společnosti. 

 

                                                      OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 
                           

OSOBNÍ                                                                    KAPITÁLOVÉ 
 

Veřejná obchodní             Komanditní                 Společnost s ručením         Akciová     
společnost (v.o.s.)             společnost (k.s.)           omezením (s.r.o.)              spol. (a.s.) 

 

 

 

1.2.1. Společnost s ručením omezeným 

 

Nejrozšířenější typ obchodní společnosti u nás i ve světě. Zakládá se společenskou 

smlouvou, případně zakladatelskou listinou (pokud je pouze jeden společník). Vklad jednoho 

společníka musí být alespoň 20.000,- Kč, ale základní kapitál při založení musí být minimálně 

                                                 
4 § 68 odst. 8 ObchZ 
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200.000.- Kč. Tuto společnost může založit minimálně jeden společník, ale maximálně 

padesát. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, ale 

společníci ručí za závazky společnosti nerozdílně a společně do výše nesplacených vkladů. 

Splacením vkladů a zápisem splacení závazky společníků zanikají. 

Společnost s ručením omezeným může být zrušena z obecných důvodů, anebo 

z rozhodnutí soudu. V tomto případě valná hromada stanovuje i počet likvidátorů pro 

společnost. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na 

likvidačním zůstatku společnosti. Jednotlivý podíl je určen velikostí obchodních podílů 

jednotlivých společníků, pokud společenská smlouva nestanoví jinak5. 

 

1.2.2. Akciová společnost 

 

Jde o společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité 

jmenovité hodnotě. U této společnosti je povinnost mít základní kapitál minimálně 

2.000.000,- Kč, pokud jsou všechny akcie zakoupeny zakladateli společnosti nebo 

20.000.000,- Kč, pokud jsou akcie nabídnuty k veřejnému prodeji.  Společnost ručí za 

závazky celým svým majetkem, ale jednotliví akcionáři za závazky společnosti neručí, mohou 

pouze ztratit tu hodnotu, co vložili do nákupu akcií.  

Pokud se společnost rozhodne pro zrušení s likvidací, likvidátora jmenuje a odvolává 

valná hromada. Akcionáři uvedení ve stanovách mohou požádat po uvedení důvodů soud, aby  

likvidátora, který byl jmenován valnou hromadou, odvolal a nahradil ho jiným. Likvidátor, 

který je jmenován soudem již nemůže být nahrazen a odvolán valnou hromadou.  

Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v takovém poměru, jaká je jejich jmenovitá 

hodnota akcií. Pokud ale likvidační zůstatek nepostačuje k úhradě jmenovité hodnoty všech 

akcií, dělí se tento likvidační zůstatek na tu část, která připadá majitelům prioritních akcií a 

dále ostatních akcií v hodnotě určené stanovami.  Po všech úkonech provede rejstříkový soud 

výmaz společnosti z obchodního rejstříku, ale jen v tom případě, že všechny akcie byly 

zničeny, prohlášeny za neplatné či zrušeny6.  

 

 

 

 

                                                 
5 § 153 ObchZ 
6 § 220 odst. 5 ObchZ 
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1.2.3. Veřejná obchodní společnost 

 

Tato společnost se zakládá společenskou smlouvou. Mohou ji založit minimálně dva 

společníci, a to jak fyzická, tak právnická osoba. Za závazky ručí společnost celým svým 

majetkem a společníci taktéž svým majetkem, a to i v osobním vlastnictví.  

Při zrušení společnosti se podíl na likvidačním zůstatku dělí dle výše splacených 

vkladů jednotlivých společníků. Zbytek hodnoty se dělí mezi společníky rovným dílem, 

pokud společenská smlouva nestanoví jinak. V případě, že likvidační zůstatek nepostačuje 

k vrácení splacených vkladů, podílejí se na něm společníci v poměru k jejich výši7. Ve 

společenské smlouvě ale může být rozdělení likvidačního zůstatku stanoveno jiným 

způsobem.  

 

1.2.4. Komanditní společnost 

 

Tato společnost se zakládá společenskou smlouvou a mohou ji založit minimálně dva 

společníci, z nichž jeden musí být komplementářem a jeden komanditistou. Společnost řídí a 

zastupují komplementáři, kteří za závazky společnosti ručí i majetkem v osobním vlastnictví. 

Komanditisté mají pouze právo kontroly a podílu na zisku, za závazky ručí jen do výše svého 

nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Toto rozdělení odpovídá zásadám 

uvedeným v obchodním zákoníku.  

Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku. Každý společním má nárok na vrácení částky, která se rovná výši splaceného 

vkladu. Pokud ovšem likvidační zůstatek není v postačující hodnotě, mají přednostní právo na 

vrácení hodnoty vkladů komanditisté. Zbylá hodnota likvidačního zůstatku se rozdělí mezi 

společníky poměrem uvedeným ve společenské smlouvě, pokud není uvedeno, dělí se na 

polovinu. Společenská smlouva ale také může stanovit jiný způsob rozdělení likvidačního 

zůstatku mezi společníky8.  

 

                                                 
7 § 92 odst. 2 ObchZ 
8 § 104 odst. 3 ObchZ 
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1.3. Likvidátor 

 

Likvidaci obchodní společnosti nebo také družstva může dle zákona provádět pouze 

likvidátor, jenž je fyzickou osobou. Pokud je likvidátorem právnická osoba, má povinnost 

určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem vykonávat funkci likvidátora. Tato osoba se 

zapisuje do obchodního rejstříku. Musí se jednat o takovou osobu, která je způsobilá 

k právním úkonům souvisejícím s jeho funkcí. Nemusí se jednat o společníka  nebo člena 

statutárního orgánu společnosti.  

 

1.3.1. Jmenování, odměna a odvolání likvidátora 

 

Likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti vždy s jeho souhlasem, není-li 

zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami určeno jinak9. Pokud není likvidátor 

jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. Soud může jmenovat likvidátora i bez 

jeho souhlasu, může jím být některý ze společníků, statutární orgán společnosti nebo člen 

statutárního orgánu, kteří se mohou případně funkce likvidátora vzdát. Pokud nelze ani tímto 

způsobem likvidátora jmenovat, jmenuje ho soud z osob zapsaných v seznamu insolvenčních 

správců10. K likvidaci společnosti může být také jmenováno více likvidátorů. V případě, že 

nejsou jejich funkce stanoveny, má každý z nich stejná práva a povinnosti.  

Likvidátora společnosti jmenuje soud v těchto případech:  

� nebyl-li likvidátor jmenován společenskými orgány bez 

zbytečného odkladu, např. uplynutím doby, na kterou byla společnost založena 

nebo dosažením účelu, pro který byla společnost založena, 

� je-li společnost zrušena rozhodnutím soudu, 

� nebyl-li společenskými orgány jmenován nový likvidátor, a to 

bez zbytečného odkladu, od doby, kdy přestal vykonávat tuto funkci, 

� pokud původní likvidátor porušuje své povinnosti, a to návrh 

osoby, která na tom osvědčí právní zájem11.  

 

Osoba, jež je jmenována soudem, se stává likvidátorem dnem doručení usnesení soudu 

o jmenování, protože usnesení je vykonatelné při doručení.  

                                                 
9 § 71 odst. 1 ObchZ 
10 § 71 odst. 7 ObchZ 
11 § 71 odst. 4 ObchZ 
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Návrh na zápis likvidátora do obchodního rejstříku podává sám likvidátor, na kterého  

tímto jmenováním přechází funkce statutárního orgánu. Pokud likvidátor návrh na zápis 

nepodá, rejstříkový soud zahájí řízení o zápisu likvidátora do obchodního rejstříku. Likvidátor 

může vykonávat jen ty právní úkony, které jsou nutné pro provedení likvidace společnosti dle 

§ 72 odst.1 Obchodního zákoníku.  

 

Zákon č. 370/2000 Sb. uvádí v §71 odst. 2 ObchZ problematiku jmenování 

likvidátora, pokud majetek společnosti nedosahuje takové výše, aby mohl likvidátor dostat 

svou odměnu. V praxi se ale vyskytovaly případy, kdy soud musel společnost zrušit 

s likvidací a jmenovat likvidátora. Likvidátora se soudu jmenovat podařilo, ale když zjistil 

stav majetku společnosti, pro nedostatečnou odměnu raději odstoupil z funkce.  

 

Odměnu likvidátora určuje orgán společnosti, který likvidátora jmenoval12, z toho 

vyplývá, že odměna likvidátora není regulována žádným právním předpisem. Jestliže byl ale 

likvidátor jmenován příslušným soudem, určuje jeho odměnu soud. Základ pro určení odměny 

likvidátora je majetkový zůstatek, který zůstane po provedení úkonů likvidace. Odměna je 

stanovena procentní částkou. Soud ale může odměnu buď zvýšit nebo snížit, zvýšení pak 

může být jen do výše likvidačního majetku. Hotovými výdaji se zde rozumí výdaje hrazené 

likvidátorem, které jsou vynaloženy např. na soudní poplatky, cestovní výdaje, poštovné, 

znalecká ocenění, telekomunikační poplatky, opisy, odborná vyjádření apod. Ministerstvo 

spravedlnosti stanoví vyhláškou pravidla pro určení výše odměny likvidátora či člena orgánu 

společnosti jmenovaného soudem, a dále v jakých případech náhradu hotových výdajů a 

odměnu likvidátora hradí stát13. Pokud likvidační zůstatek nepostačuje na úhradu  části 

odměny a hotových výdajů, hradí zbylou část, jež nebyla uhrazena, stát.  

 

Likvidátora může odvolat soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem. 

Likvidátora, který porušuje povinnosti, může nahradit jinou osobou14. Za výkon své funkce 

odpovídá likvidátor tomu orgánu, který ho jmenoval. Likvidátor se může své funkce i vzdát, a 

to tomu orgánu, který ho zvolil. V případě, že zanikne funkce likvidátora a k témuž dni 

nemáme jmenovaného likvidátora nového, jedná za likvidátora jménem společnosti statutární 

orgán. 

                                                 
12 § 71 odst. 6 ObchZ 
13 § 71 odst. 9 ObchZ 
14 § 71 odst. 4 ObchZ 
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1.3.2. Povinnosti likvidátora 

 

Likvidátor jménem společnosti provádí úkony, které dále vedou k likvidaci 

společnosti, tzn. plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky, přijímá určitá plnění, 

zastupuje společnost jako celek před soudy a ostatními orgány, uzavírá dohody o změně a 

zániku práv a závazků a vykonává tím práva společnosti. Nové smlouvy uzavírá jen 

v souvislosti s procesem likvidace, tzn. s ukončením obchodů, se zachováním hodnoty 

majetku společnosti a je oprávněn jednat jménem společnosti ve věcech zápisu do obchodního 

rejstříku15. 

K povinnostem likvidátora patří, podle § 73 ObchZ, oznámení o vstupu společnosti do 

likvidace všem svým známým věřitelům. Dále je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit 

nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení 

společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být 

kratší než tři měsíce. Na zveřejnění se vztahuje ustanovení § 769 ObchZ ohledně zveřejňování 

údajů v Obchodní věstníku.  

Likvidátor ke dni vstupu společnosti do likvidace musí sestavit zahajovací likvidační 

účetní rozvahu a soupis jmění. Účetní závěrku předcházející dni vstupu do likvidace sestavuje 

statutární orgán. V případě, že statutární orgán tuto účetní závěrku nesestaví bez zbytečného 

odkladu po vstupu společnosti do likvidace, má tuto povinnost likvidátor16. Současně provede 

také inventarizaci majetku a závazků a závěrku předloží zákonným příjemcům, což jsou 

finanční úřad a sbírka listin rejstříkového soudu. U některých subjektů vyžaduje tato závěrka 

ověření auditorem. Likvidátor je dále povinen zaslat soupis jmění každému společníkovi a 

věřiteli společnosti, kteří o to požádají17. V případě zaslání tohoto soupisu není žádným 

předpisem stanoveno, kdo hradí náklady na kopii dokumentu a zaslání, ale obecně by náklady 

měl platit ten, kdo si o zaslání zažádá.  

Novela č. 370/2000 Sb., která začlenila do ObchZ § 74 odst. 3, stanoví, že v průběhu 

likvidace uspokojí likvidátor přednostně mzdové nároky zaměstnanců společnosti, pokud není 

povinen podat insolvenční návrh. Mzdovými nároky se rozumí splatné pohledávky za mzdy 

zaměstnanců z pracovního poměru.  

 

                                                 
15 § 72 odst. 1 ObchZ 
16 § 74 odst. 1 ObchZ 
17 § 74 odst. 2 ObchZ 
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V dohodnutém časovém termínu předloží likvidátor zakladateli společnosti18:  

� likvidační plán,  

� orientační rozpočet likvidace,  

� inventarizační zápis o inventarizaci hospodářských prostředků.  

 

Likvidátor má také za úkol: 

� zpeněžit majetek podniku, 

� vypořádat daně a poplatky,  

� dokončit běžné záležitosti podniku,  

� vypořádat závazky a pohledávky,  

� podávat zprávu o průběhu likvidace subjektu, který ho tím pověřil,  

� vytřídit a uložit písemnosti,  

� připravit návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, konečnou zprávu o 

likvidaci, 

� podat po skončení likvidace návrh na výmaz subjektu z obchodního rejstříku.  

 

Vztah likvidátora k likvidované společnosti je vztahem obchodněprávním a s ohledem 

na ustanovení § 66 odst. 2 ObchZ se řídí smlouvou o výkonu funkce, ve které jsou vyřešena 

práva a povinnosti likvidátora i likvidované společnosti a jejich spolupráce při likvidaci.  

 

1.3.3. Trestněprávní odpovědnost likvidátora 

 

Likvidátor je orgánem společnosti dle § 66 ObchZ a má tedy práva a povinnosti 

statutárního orgánu. Ke dni jeho jmenování na něj přechází právo jednání za společnost, 

hospodaření s majetkem společnosti, vykonávání zaměstnavatelských práv a povinností. 

Likvidátor odpovídá za dodržování všech právních předpisů souvisejících s likvidací a nese 

odpovědnost v případě porušení těchto předpisů. Je velmi velký okruh trestných činů, které se 

mohou vyskytnout v souvislosti s činností likvidátora. Tyto činy jsou upraveny zákonem č. 

140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

                                                 
18 PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 6. vydání Praha: Grada, 2007. 108 s. ISBN 978-80-247-2243-6. 
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Jedná se např. o: 

a) § 125 – Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 

b) § 126 – Porušení povinnosti v insolvenčním řízení 

c) § 248 – Zpronevěra 

d) § 250 – Podvod 

e) § 255 – Porušování povinnosti při správě cizího majetku 

f) § 256 – Poškozování věřitele 

g) § 256a – Zvýhodňování věřitele apod.  

 

ad a) § 125 odst. 1 TZ: Tohoto trestného činu se dopouští ta osoba, které nevede 

účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady, které slouží k přehledu o stavu hospodaření a majetku 

nebo k jejich kontrole. Dále je to osoba, která v účetních knihách, zápisech nebo jiných 

dokladech uvede nepravdivé nebo zkreslující údaje, nebo tyto účetní knihy, zápisy či doklady 

zničí, poškodí, zatají a ohrozí tak majetková práva jiné osoby a řádné vyměření daně.  

Likvidátor je zde povinen vést účetnictví, které je mu předepsané a uchovat všechny 

doklady, ať již existující či nově vzniklé, po dobu likvidace. Po skončení likvidace je povinen 

je uložit do archivu.  

 

ad b) § 126 TZ: Tohoto trestného činu se dopouští osoba, která v insolvenčním řízení 

maří či ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení.  

Likvidátora se to týká především v případě neposkytnutí informací správci konkurzní 

podstaty a nepředání písemností a dokladů.  

 

ad c) § 248 TZ: Osobou tohoto trestné činu je ten, kdo si  přisvojí cizí věc nebo jinou 

majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a tím způsobí škodu na cizím majetku nikoli 

nepatrnou. 

Z pohledu likvidátora jde především o to, aby si počínal takovým způsobem, aby ke 

zpronevěře nedošlo.  

 

ad d) § 250 TZ: Osobou tohoto trestného činu je ta osoba, která se škodou na cizím 

majetku obohatí sama nebo obohatí někoho jiného tím, že někoho uvede v omyl nebo zamlčí 

podstatné skutečnosti, a tím způsobí škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou.  

Likvidátor zde musí  např. při zpeněžování majetku poskytnout pravdivé informace 

zájemcům. U trestného činu podvodu se předpokládá úmyslné zavinění.  
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ad e) § 255 TZ: Tohoto trestného činu se dopustí ta osoba, která jiné osobě způsobí 

škodu nikoli malou tím, že poruší dle zákona či smluvně mu uloženou nebo převzatou 

povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek.  

 

ad f) § 256 TZ: Osobou tohoto trestného činu je osoba, která i jen částečně zmaří 

uspokojení svého věřitele tím, že: 

� zničí, poškodí, zatají, zcizí  nebo odstraní část svého majetku, 

� předstírá nebo uzná neexistující právo či závazek, 

� svůj majetek zdánlivě zmenšuje,  

� v řízení před soudem odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o 

svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, 

nebo uvede nepravdivé nebo zkreslené údaje.  

V průběhu likvidace jde zejména o první dva body, které jsou nejpravděpodobnějšími 

trestnými činy.  

 

ad g) § 256a TZ: Osoba tohoto trestného činu je ta, kdo jako dlužník není schopen 

plnit své splatné závazky a zmaří uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní věřitele jiného, 

třeba i částečně.  

Likvidátor musí uspokojit všechny věřitele při likvidaci. Pokud majetek nepostačuje 

k plnému uspokojení věřitelů a likvidátor se s věřiteli nedohodne na nižším nebo částečném 

plnění, má povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu. Zvýhodněný věřitel by dostal co 

mu patří, ale dlužník by nebyl schopen uspokojit všechny věřitele, tudíž uspokojením jednoho 

by druhému uškodil. Vzhledem k tomu, že likvidátor zde má činnost statutárního orgánu, 

vztahovaly by se na něj trestné činy, za které lze postihnout členy statutárního orgánu.  

 

1.4. Postup likvidace 

 

1. Rozhodnutí o zrušení společnosti 

2. Zahájení likvidace 

3. Zjištění, zda není společnost předlužená 

4. Vypořádání pohledávek a závazků společnosti, zpeněžení majetku 

5. Ukončení likvidace 

6. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku – zápis výmazu = zánik společnosti 
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Likvidace společnosti je obvykle spojována s neschopností nebo neúspěchem 

v podnikání. Podnik však může být likvidován i v tu dobu, pokud žádné problémy nemá a 

výnos z likvidace může být pro společníky výhodnější než pokračování v podnikání. 

Likvidací se tedy rozumí zákonem řízený postup, kdy dochází k mimosoudnímu vyrovnání 

majetkových vztahů zanikající právnické osoby.  

 

1.4.1. Rozhodnutí o zrušení společnosti 

 

V tomto případě je zapotřebí upřesnit dva základní pojmy, a to zrušení a zánik. 

Obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku, zániku předchází zrušení, 

a to s likvidací nebo bez likvidace. Zrušení společnosti bez likvidace je přechodem na 

právního nástupce, kdežto zrušení společnosti s likvidací je taková činnost, která vede 

k ukončení podnikatelské činnosti a majetek likvidované společnosti musí být zpeněžen a 

vypořádány všechny závazky, a to i ty, které vznikly v průběhu likvidace.  

Z hlediska dobrovolného rozhodnutí o ukončení činnosti se společnost zrušuje:  

a) uplynutím doby, na kterou byla založena, 

b) dosažením účelu, pro který byla založena, 

c) dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení 

společnosti, nebo dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti 

s likvidací, 

d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nebo dnem, kdy 

rozhodnutí nabude právní moci, 

e) dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o fúzi, převodu 

jmění na společníka, rozdělení společnosti nebo její přeměně na jinou formu společnosti nebo 

družstva, 

f) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu 

z toho důvodu, že majetek dlužníka není dostačující19.  

 

Příslušný orgán společnosti může rozhodnutí o zrušení společnosti zastavit do té doby, 

než dojde na řadu rozdělování likvidačního zůstatku společnosti, kdy je nutno sestavit 

mezitímní účetní závěrku.  

                                                 
19 § 68 odst. 3 ObchZ  
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Z hlediska nuceného rozhodnutí o ukončení činnosti se společnost zrušuje 

rozhodnutím soudu na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, a to:  

a) v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo nebyly zvoleny orgány 

společnosti, kterým skončilo funkční období před více než jedním rokem, nebo společnost po 

dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost,  

b) společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, 

c) zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti, nebo jestliže 

společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, 

d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, 

e) společnost porušuje ustanovení § 56 odst. 3 ObchZ, tj. jestliže činnost, kterou dle 

zvláštních předpisů mohou vykonávat pouze fyzické osoby a je zapsána jako předmět 

podnikání obchodní společnosti nebo družstva, není zákonem stanoveným způsobem 

vykonávána, 

f) společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit dle rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle zvláštního právního předpisu20.  

 

Před rozhodnutím o zrušení společnosti soud stanoví lhůtu, v níž má společnost 

možnost důvod odstranit, aby společnost nemusela být zrušena, a to v případě, kdy je možné 

jeho odstranění.  

 

1.4.2. Zahájení likvidace 

 

Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup společnosti do 

likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku a po dobu likvidace používá společnost název 

dovětek „v likvidaci“21. Likvidátora, který je fyzickou osobou, jmenuje statutární orgán 

společnosti, pokud není zákonem, společenskou smlouvou či stanovami určeno jinak. Pokud 

likvidátor není jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud22. Je-li likvidátorem 

právnická osoba, musí určit fyzickou osobu, která bude jednat jejím jménem a funkci 

likvidátora za ni vykonávat. Na likvidátora přechází působnost statutárního orgánu, a to jednat 

jménem společnosti. Likvidátor jedná jménem společnosti v těch úkonech, které směřují 

                                                 
20 § 68 odst. 6 ObchZ 
21 § 70 odst. 2 ObchZ 
22 § 71 odst. 1 ObchZ 
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k likvidaci, tzn. plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, dále 

zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku 

práv a závazků a vykonává práva společnosti. Likvidátor je také oprávněn jednat jménem 

společnosti ve věcech zápisu do obchodního rejstříku23. Soud může likvidátora odvolat na 

návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to v případě, že porušuje své povinnosti a 

nahradit ho jinou osobou. Zjistí-li likvidátor předlužení společnosti, podá návrh na prohlášení 

konkurzu.  

 

Základními rozhodujícími dny v procesu likvidace jsou: 

� den vstupu společnosti do likvidace, což znamená rozhodnutí valné hromady o 

zrušení obchodní společnosti likvidací, 

� den předložení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, 

� den rozdělení likvidačního zůstatku, což znamená den ukončení likvidace, 

� den výmazu společnosti z obchodního rejstříku.  

 

Likvidátor sestaví ke dni vstupu společnosti do likvidace zahajovací likvidační účetní rozvahu 

a soupis jmění. Účetní závěrku předcházející dni vstupu do likvidace sestavuje statutární 

orgán. Nesestaví-li statutární orgán tuto účetní závěrku bez zbytečného odkladu po vstupu 

společnosti do likvidace, přechází tato povinnost na likvidátora24. 

 

 1.4.2.1. Řešení pracovněprávních vztahů se zaměstnanci 

  

 Likvidátor přebírá závazky z pracovních smluv a z kolektivní smlouvy za likvidovaný 

podnik. V souvislosti s likvidací jde o změny, které likvidátor řeší pomocí ustanovení 

zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Likvidátor by měl seznámit zaměstnance se 

zásadami likvidace, rušením pracovních smluv a se zabezpečením propouštěných 

zaměstnanců. Likvidátor je oprávněn dát výpověď zaměstnancům z organizačních důvodů. 

Výpovědní lhůta trvá dva měsíce a běží od následujícího měsíce, kdy byla pracovníkovi 

doručena. Zaměstnanci, kterým byl rozvázán pracovní poměr dohodou nebo výpovědí, mají 

nárok dle § 67 Zákoníku práce na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. 

Odstupné se vyplácí v nejbližším výplatním termínu.  

                                                 
23 § 72 ObchZ 
24 § 74 odst. 1 ObchZ 
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 V případě likvidace společnosti jde dát výpověď i těm osobám, u nichž by to za 

normálních okolností dle § 53 Zákoník práce zakazoval. V průběhu likvidace je někdy také 

nutné převádět pracovníky na jinou práci, která by měla odpovídat zdravotnímu stavu, 

schopnostem a kvalifikaci pracovníka. 

 Součástí je vypracování plánu postupného propouštění zaměstnanců, které se 

vypracovává v návaznosti na plánované ukončení společnosti. Ve vypracovaném plánu 

propouštění musí být dodrženy lhůty pro ukončení pracovního poměru stanovené zákonem a 

včasné vyplacené mezd a odstupného.  

 

1.4.3. Zjištění, zda není společnost předlužená 

 

Jestliže likvidátor v průběhu likvidace zjistí předlužení likvidované společnosti, tzn. že 

z výtěžku prodeje majetku likvidované společnosti nebude schopen vypořádat své závazky 

nebo je uhradit protiplněním, je povinen bez zbytečného odkladu podat návrh na prohlášení 

konkurzu. Pokud likvidátor nepodá návrh zahájení insolvenčního řízení s návrhem na řešení 

úpadku konkurzem, odpovídá za škodu vzniklou věřitelům. V případě, že je likvidátorů více, 

odpovídají za škodu společně a nerozdílně.  

Dle § 245 IZ účinky prohlášení konkurzu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí 

o prohlášení konkurzu v insolvenčním rejstříku. Prohlášením konkurzu se tedy přerušuje 

likvidace právnické osoby. A zároveň prohlášení konkurzu nemá vliv na dlužníkovu 

způsobilost k právním úkonům.  

 

1.4.4. Vypořádání pohledávek a závazků společnosti, zpeněžení majetku 

 

Likvidátor tedy oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Dále 

je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň 

dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby 

přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce25. 

V uvedené lhůtě nemůže být likvidace společnosti ukončena, a pohledávku můžeme 

uplatnit kdykoliv do zániku společnosti. Pokud ale věřitel pohledávku neuplatní uvedeným 

způsobem a likvidace již končí, zůstává věřiteli právo domáhat se pohledávky po společnících 

                                                 
25 § 73 ObchZ 
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z titulu ručení. Pohledávky je možné bez schvalování prodávat za účetní hodnotu včetně 

příslušenství nebo pomocí výběrového řízení z více nabídek.  

 

Likvidátor musí majetek zpeněžit hospodárným a nejrychlejším možným způsobem a 

zároveň vypořádat majetkové poměry likvidovaného subjektu včetně práv a závazků. Lhůta 

k provedení likvidace záleží např. na počtu soudních sporů, velikosti majetku apod., ale u 

obchodních společností přesto lhůta na ukončení likvidace nebývá určena.  

Likvidátor může použít tyto formy prodeje: 

� veřejná dražba, 

� veřejná soutěž, 

� výzva k podání návrhu na uzavření smlouvy, 

� přímý prodej.  

 

1.4.4.1. Přehled způsobů prodeje majetku 

 

1. Veřejná dražba 

Provedení veřejné dražby je upraveno zákonem č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, po novele je upraveno zákonem č. 315/2006 Sb., o veřejných dražbách. Dražby 

provádí dražebník na základě udělené koncese. Likvidátor s ním uzavírá smlouvu o provedení 

dražby. Dle §2 ZoVD se dražbou rozumí veřejné jednání, jehož účelem je přechod 

vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, která je konaná na základě návrhu 

navrhovatele, kde se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem 

určeném místě s výzvou podávání nabídek. Osoba, která učinila nejvyšší nabídku, tak na ni 

přejde příklepem vlastnictví nebo právo k předmětu dražby. Dražby rozlišujeme na 

dobrovolné a nedobrovolné.  

Dobrovolná dražba je taková, která se provádí na návrh vlastníka, v tomto případě 

likvidátora. Pokud se jedná o likvidaci společností, jde převážně o dražby dobrovolné. 

Nedobrovolná dražba je taková, která se provádí na návrh dražebního věřitele a jehož 

pohledávka je přiznána vykonatelným rozhodnutím soudu, případně rozhodčím nálezem nebo 

vykonatelným notářským zápisem.  

Protokol o dražbě a písemnosti s tím související připravuje dražebník a musí je 

archivovat předepsaným způsobem.  
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2. Veřejná soutěž 

Obchodní veřejná soutěž je vyhlašována pro neomezený počet osob, které jsou 

ochotny splnit podmínky soutěže a podat písemný návrh na uzavření smlouvy. Veřejná soutěž 

se řídí ustanovení § 281 až § 288 ObchZ. Obsah podmínek veřejné soutěže musí být 

uveřejněn. Vyhlašovatel soutěže nemůže podmínky soutěže měnit ani soutěž zrušit. Do 

soutěže nemůžeme zahrnout návrh, který byl předložen po stanovené lhůtě. Návrh lze měnit 

nebo doplňovat jen tehdy, jde-li o opravu chyb vzniklých při vyhotovení návrhu a podmínky 

soutěže to nevylučují. Vyhlašovatel soutěže vybere nejvhodnější návrh a oznámí jeho přijetí 

způsobem a ve lhůtě pro podmínky soutěže. Vyhlašovatel je dále povinen bez zbytečného 

odkladu po ukončení soutěže vyrozumět účastníky soutěže, kteří v ní neuspěli, že jejich 

návrhy byly odmítnuty.  

 

3. Výzva k podávání návrhů na uzavření smlouvy 

Pokud dochází ke zpeněžení majetku likvidované společnosti, je možno použít i 

podání návrhu na uzavření smlouvy, která se řídí ustanovením § 276 až § 280 ObchZ. Jedná 

se o způsob, který je v praxi zaměňován s vyhlášenými veřejnými soutěžemi. Výzva 

neobsahuje veškeré náležitosti a dle zákona není veřejnou soutěží, je jen výzvou k podání 

návrhu na uzavření smlouvy.  

 

4. Přímý prodej 

Likvidátor prodává část majetku určité osobě. U obchodních společností je přímý 

prodej majetku obvykle formou zpeněžení. Prodej se koná na pokyn nebo se souhlasem 

vlastníka majetku. Je zde důležité, aby měl likvidátor objektivně stanovenou prodejní cenu, 

čímž se při likvidaci společnosti konkurzem jistí proti tomu, že majetek nezpeněžil za 

nevýhodných podmínek dle § 15 odst. 1 písm. c) ZKV.  Je to důležité v těch případech, kdy je 

majetek prodán za cenu nižší, než je cena účetní nebo znalecký posudek.  

 

1.4.5. Ukončení likvidace 

 

Likvidátor je povinen zaslat soupis jmění každému společníkovi a věřiteli, kteří o to 

požádají26. Po provedení všech činností souvisejících s likvidací sestaví likvidátor zprávu o 

průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku (což je likvidační 

                                                 
26 § 74 odst. 2 ObchZ 
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zůstatek), mezi společníky a zároveň tuto zprávu předloží ke schválení společníkům nebo 

orgánu k tomu příslušnému. Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku 

sestaví likvidátor účetní závěrku. Neschválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku 

nebrání výmazu společnosti z obchodního rejstříku27.  

 

Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím prostředků z výtěžku 

z prodeje majetku k uspokojení věřitelů nebo převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich 

pohledávek či odmítnutím věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů. Po rozdělení likvidačního 

zůstatku sestaví likvidátor seznam společníků, kterým vyplatil podíl na likvidačním 

zůstatku28. Každý společník, který nesouhlasí s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, 

se může domáhat soudního přezkoumání výše podílu na likvidačním zůstatků, který má 

obdržet. Pokud není toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy byl návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku projednán, tak toto právo zaniká29. Společníkům nemůže být právo na 

jejich podílu na likvidačním zůstatku poskytnuto dříve, ani ve formě zálohy, než jsou 

uspokojeny nároky všech známých věřitelů, kteří přihlásili své pohledávky včas30.  

 

K předešlému nemůže dojít v případě, že došlo ke zrušení společnosti a tato společnost 

má jen takové množství majetku, které nepostačuje k úhradě všech závazků. V tomto případě 

likvidátor zpeněží majetek společnosti a z výtěžku uhradí nejdříve náklady vynaložené na 

likvidaci, dále mzdy zaměstnanců a nakonec pohledávky ostatních věřitelů dle pořadí jejich 

splatnosti. Pokud není možno uhradit pohledávky v plné výši, uhradí se poměrně. Jestliže se 

dále nepodaří likvidátorovi zpeněžit majetek v přiměřené době, nabídne jej věřitelům k úhradě 

dluhů podle pořadí pohledávek. Pokud věřitelé odmítnou převzít majetek k úhradě dluhu, 

přechází tento majetek dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku na stát31. O způsobu 

naložení s majetkem sestaví likvidátor zprávu, kde uvede, jakého výtěžku z prodeje majetku 

bylo dosaženo, který majetek nebyl zpeněžen a jestli byl převzat věřiteli k úhradě dluhů či 

nikoliv, kteří věřitelé a v jaké výši byli či nebyli uspokojeni a případně jaký majetek přejde na 

stát výmazem společnosti z obchodního rejstříku. Tuto zprávu o naložení s majetkem předloží 

likvidátor společníkům nebo příslušnému orgánu ke schválení. Neschválení zprávy nebrání 

                                                 
27 § 74 odst. 1 ObchZ 
28 § 75a odst. 1 ObchZ 
29 § 75 odst. 2 ObchZ 
30 § 75 odst. 3 ObchZ 
31 § 75 odst. 5 ObchZ 
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výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Ke dni zpracování zprávy musí likvidátor sestavit 

účetní závěrku.  

 

1.4.6. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku 

 

V této poslední fázi společnost nemá žádný majetek. Návrh na výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku tedy podává jejím jménem likvidátor. Jako podklady jsou důležité 

listiny z průběhu likvidace, např. zpráva o průběhu likvidace, návrh na rozdělení čistého 

majetkového zůstatku, schválení dokladů předkládaných společníkům a obchodní věstník se 

zveřejněním vstupu společnosti do likvidace. Podpisy osob, které podávají návrh na výmaz 

společnosti z obchodního rejstříku, musí být úředně ověřeny a návrh musí být podán na 

formuláři, který je k dispozici u soudu, který vede obchodní rejstřík. 

 

Doporučený seznam příloh k návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku:  

� kopie rozhodnutí vlastníků o likvidaci (originál je ve sbírce listin), 

� doklad o dvojím zveřejnění v Obchodním věstníku, 

� kopie konečné zprávy o likvidaci a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 

(originál je ve sbírce listin), 

� potvrzení státního archivu, že s ním byl projednán způsob naložení 

s dokumenty, 

� kopie souhlasu správce daně s ukončením činnosti (originál zašle finanční 

úřad soudu), 

� souhlas společníků s konečnou zprávou a s návrhem na rozdělení likvidačního 

zůstatku (originál), 

� odkaz na to, že účetní závěrka ke dni přecházejícímu vstup do likvidace a ke 

dni skončení likvidace byly založeny do sbírky listin32. 

 

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. O výmaz požádá likvidátor do 30 

dnů od skončení likvidace. K tomuto dni likvidátor dále sestavuje konečnou účetní závěrku, 

která je součástí přílohy k žádosti o výmaz z obchodního rejstříku.  

Likvidaci je možno obnovit rozhodnutím soudu v takovém případě, že se objeví nový 

majetek společnosti nebo potřeby jiných opatření.  

 

                                                 
32 PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 6. vyd. Praha: Grada, 2007. 108 s. ISBN 978-80-247-2243-6. 
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2. LIKVIDACE SPOLE ČNOSTI Z POHLEDU ÚČETNÍHO A DA ŇOVÉHO 

 

2.1. Povinnosti společnosti před vstupem do likvidace z pohledu účetního a 

daňového 

Při zpracování této problematiky nelze využívat pouze účetní a daňové předpisy, 

jelikož spousta informací ohledně likvidace společnosti je zakotvena v ustanoveních 

obchodního zákoníku.  

 

2.1.1. Mimořádná účetní závěrka  

 

Ke dni předcházejícímu den vstupu společnosti do likvidace je účetní jednotka 

povinna uzavřít účetní knihy a sestavit mimořádnou účetní závěrku, kterou sestavuje 

statutární orgán společnosti. Pokud ale statutární orgán tuto mimořádnou účetní závěrku 

nesestaví bezprostředně po vstupu společnosti do likvidace, tak má tuto povinnost likvidátor. 

Nesestavení účetní závěrky se považuje za porušení povinnosti a tudíž by účetní jednotka 

mohla být pokutována až do výše 6% hodnoty aktiv celkem nebo 3% hodnoty aktiv celkem, 

pokud se dopustila protiprávního jednání33. 

Vstup společnosti do likvidace je milníkem ve fungování společnosti, proto by 

majetek a zdroje měly věrně zobrazovat skutečnost, to znamená že by společnost měla 

dodržovat účetní zásady, např. v účetnictví vykazovat komplexní majetek, který účetní 

jednotka vlastní při vstupu do likvidace a mít spolehlivé ocenění majetku, které se musí 

odrážet v zásadě věrného obrazu skutečnosti, zásadě opatrnosti a v neposlední řadě také 

zásadě kontinuity účetních informací.   

Při sestavování mimořádné účetní závěrky je nutno podotknout, že neplatí zásada 

nepřetržitého fungování společnosti, tzn. že musíme vyřešit, co se bude dít s pohledávkami a 

závazky, které patří do příštích období. V tomto případě je jisté, že likvidace je krokem 

k zániku účetní jednotky. Tudíž výsledek hospodaření musíme upravit o: 

� zůstatky vytvořených rezerv, které nebudou prokazatelně zúčtovány v průběhu 

likvidace, 

� zůstatky opravných položek, které nebudou prokazatelně zúčtovány v průběhu 

likvidace, 

                                                 
33 § 37 odst. 1 ZoÚ 



    22 
 

� zůstatky účtů časového rozlišení, které nebudou prokazatelně zúčtovány 

v průběhu likvidace34. 

 

A. Rezervy 

Rezervy vyjadřují zdroj krytí pro budoucí potřebu, tzn. že se tvoří na výdaje, které 

nastanou v budoucnu z důvodů existence rizik a ztrát z podnikání. U rezerv je znám účel, ale 

částka a období čerpání nejsou známé. Z hlediska předpisů daňových členíme rezervy na: 

� zákonné, kdy jejich tvorba, výše a užití je upravena zákonem č. 593/1992 Sb., 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, mimo jiné jsou uvedeny také 

v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (např. rezerva na opravu 

hmotného majetku, bankovní rezervy apod.); zákonné rezervy jsou tedy 

nákladem, který snižuje základ daně pro výpočet daně z příjmů,  

� ostatní, kdy tvorba a použití závisí na samotné účetní jednotce, a tyto rezervy 

nejsou daňově uznatelné (např. rezerva na daň z příjmů).  

 

Od roku 2003 platí, že účetní jednotky mají povinnost zúčtovat rozpouštění rezerv ve 

prospěch nákladů (strana Dal) dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Směrná účtová osnova stanoví skupiny účtů pro tvorbu, zúčtování rezerv i opravných 

položek. Skupiny účtů jsou následující: 

� 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky 

provozních nákladů, 

� 57 – Rezervy, opravné položky finančních nákladů.  

 

V případě, že by společnost měla ve svém účetnictví vytvořeny zákonné rezervy, a 

tyto rezervy byly čerpány v průběhu likvidace, není povinné tuto rezervu rozpouštět k datu 

sestavení mimořádné účetní závěrky. Pokud by tomu bylo právě naopak, postupuje se dle 

tabulky 2.1.  

                                                 
34 § 23 odst. 8 ZoDP 
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Tab. 2.1. Zúčtování rezerv 

Položka a její zachycení 
v účetnictví 

Rozpouštění položky Vliv na základ daně z 
příjmů 

45(1) – Rezervy dle ZoR 55(2) – Tvorba a zúčtování 
rezerv dle ZoR 

Hodnota zvyšující 
základ daně z příjmů 

55(4) – Tvorba a zúčtování 
ostatních rezerv 
57(4) – Tvorba a zúčtování 
finančních rezerv 

45(9) – Ostatní rezervy 

58(4) – Tvorba a zúčtování 
finančních rezerv 

Hodnota nezvyšující 
základ daně z příjmů 

 
 

B. Opravné položky 

Opravné položky představují přechodné snížení hodnoty majetku. Dle ČÚS č. 005 se 

tvorba opravných položek provádí na vrub nákladů na základě inventarizace, a to v případech, 

kdy zjištěná hodnota majetku není nižší než ocenění majetku zachycené v účetnictví na 

příslušných majetkových účtech. Pokud na určitý druh majetku máme vytvořenu rezervu, 

nelze již tvořit na tento majetek opravnou položku.  

Opravné položky dělíme do dvou skupin, a to: 

� zákonné, kdy jejich tvorba má vliv na daňově uznatelné náklady  a jejich 

rozpouštění má vliv na zvýšení základu daně, 

� účetní, kdy jejich tvorba a následné rozpuštění základ daně nezmění.  

 

Pokud společnost vstoupí do likvidace, je nutné zákonné opravné položky rozpouštět, 

což ukazuje tabulka 2.2.  

Od roku 2003 platí, že účetní jednotky mají povinnost zúčtovat rozpouštění opravných 

položek ve prospěch nákladů (strana Dal) dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Zúčtování opravných položek ve prospěch nákladů se nepovažuje za porušení 

vzájemného zúčtování dle ustanovení §58 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

Likvidovaná společnost také může na zrušené opravné položky vytvořit účetní 

opravné položky, a to v rámci mimořádné účetní závěrky, jelikož to nemá dle §23 odst. 8 

ZoDP žádný vliv na základ daně, ale je důležité si uvědomit, zda má vůbec smysl vytvářet 

účetní opravnou položku, a to z hlediska doby, kterou bude společnost v likvidaci.  
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Tab. 2.2. Zúčtování opravných položek 

Položka a její zachycení 
v účetnictví 

Rozpouštění položky Vliv na základ daně z 
příjmů 

391 – Opravná položka k 
pohledávkám 

55(8) – Tvorba a zúčtování 
zákonných opravných 
položek 

Hodnota zvyšující 
základ daně z příjmů 

392 – Opravné položky 
ostatní 

55(9) – Tvorba a zúčtování 
opravných položek 

Hodnota nezvyšující 
základ daně z příjmů 

55(9) – Tvorba a zúčtování 
opravných položek 
57(9) – Tvorba a zúčtování 
opravných položek ve 
finanční oblasti 

09x – Opravné položky 
k dlouhodobému majetku 

58(9) – Tvorba a zúčtování 
opravných položek 
v mimořádné činnosti 

Hodnota nezvyšující 
základ daně z příjmů 

55(9) – Tvorba a zúčtování 
opravných položek 

19x – Opravné položky k 
zásobám 

58(9) – Tvorba a zúčtování 
opravných položek 
v mimořádné činnosti 

Hodnota nezvyšující 
základ daně z příjmů 

29x – Opravné položky 
ke krátkodobému 
finančnímu majetku 

57(9) – Tvorba a zúčtování 
opravných položek ve 
finanční oblasti 

Hodnota nezvyšující 
základ daně z příjmů 

 

 

 C. Účty časového rozlišení 

 Časovým rozlišením jsou příjmy příštích období, náklady příštích období, výnosy 

příštích období a výdaje příštích období. Povinnost časového rozlišení vzniká tehdy, pokud se 

účetní případ týká více než jednoho účetního období.  

 V případě účtů časového rozlišení je nutno vědět, jestli mají souvislost s obdobím 

likvidace společnosti a zda je možné či nikoliv je nadále rozpouštět i v průběhu likvidace, 

nebo je vypořádat v rámci mimořádné účetní závěrky. Účty časového rozlišení podléhají 

inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. U účtů časového 

rozlišení známe účel, období i přesnou výši částky. 

 Jestliže zjistíme nějakou nejasnost, rozpouštíme účty časového rozlišení následovně 

dle tabulky 2.3. 
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Tab.2.3 – Zúčtování účtů časového rozlišení  

Položka a její zachycení v 
účetnictví 

Rozpouštění položky 

5xx – Druhově členěné nákly podle 
charakteru zúčtované položky 

38(1) – Náklady příštích období 
38(2) – Komplexní náklady 
příštích období 3xx – Pohledávka podle charakteru 

zúčtované položky 
3xx – Pohledávka podle charakteru 
zúčtované položky 

38(5) – Příjmy příštích období 

58x – Mimořádné náklady 
6xx – Druhově členěné výnosy podle 
charakteru zúčtované položky 

38(4) – Výnosy příštích období 

3xx – Závazek podle charakteru 
zúčtované položky 
3xx – Závazek podle charakteru 
zúčtované položky 

38(3) – Výdaje příštích období 

68x – Mimořádné výnosy 
3xx – Pohledávka podle charakteru 
zúčtované položky 

38(8) – Dohadné účty aktivní 

58x – Mimořádné náklady 
3xx – Závazek podle charakteru 
zúčtované položky 

38(9) – Dohadné účty pasivní 

68x – Mimořádné výnosy 
 

 

 Účetní závěrka podnikatelů je tvořena:  

� Rozvaha – je to výkaz, který nám dává přehled o stavu aktiv (majetku) na straně jedné 

a pasiv (vlastních a cizích zdrojů) na straně druhé k určitému časovému okamžiku, ale 

také číselný přehled o stavu aktiv a pasiv ke dni předcházející den vstupu společnosti 

do likvidace.  

� Výkaz zisků a ztrát – je to výkaz, ve kterém se uvádějí částky nákladů a výnosů 

skutečně stanovených za sledované účetní období (od začátku účetního období do dne 

vstupu společnosti do likvidace).  

� Příloha – je povinou a nedílnou součástí účetní závěrky. Doplňuje a rozvádí položky 

rozvahy a výkazu zisků a ztráty tak, aby výkazy podávaly věrný a pravdivý obraz o 

finanční a majetkové situaci podniku a o výši výsledku hospodaření. Příloha k účetní 

závěrce obsahuje 4 části, a to: 

� obecné údaje (např. popis účetní jednotky, což je název, sídlo, předmět 

činnosti, organizační struktura, počet zaměstnanců, výše úvěrů a půjček apod.), 
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� informace o použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

ocenění (např. způsob ocenění zásob vytvořených vlastní činností, způsob 

sestavení odpisových plánů, způsoby oceňování apod.),  

� doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty – (např. informace o 

výši pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti, o finančním pronájmu, druhové 

členění nákladů a výnosů apod.),    

� další doplňující informace. 

� Přehled o peněžních tocích – tento výkaz podává informaci o tom, jaký je skutečný 

stav peněžních prostředků na začátku účetního období a ke dni předcházející den 

likvidace a jak se jednotlivé činnosti účetní jednotky podílejí na přílivu a čerpání 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Struktura přehledu o peněžních tocích 

se dělí na provozní činnost, investiční činnost a financování. 

� Přehled o změnách vlastního kapitálu – tento výkaz podává přehled a informaci o 

uspořádání položek vlastního kapitálu a jeho změnu za účetní období.  

 

Všechny tyto výkazy musí být podepsány osobou, která vedla účetnictví a byla za něj 

odpovědná a statutárním orgánem společnosti. Likvidátor může provést kontrolu údajů ve 

výkazech s konečnými položkami účetnictví. 

V některých případech má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem35. Teprve až je účetní závěrka auditorem ověřena, můžeme sestavovat počáteční 

rozvahu společnosti v likvidaci.  

                                                 
35 § 39 ObchZ a § 20 ZoÚ 
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2.2. Období likvidace společnosti – účetní a daňové souvislosti 

 

Likvidátor je povinen sestavit ke dni vstupu společnosti do likvidace zahajovací 

rozvahu a soupis jmění. Účetní závěrku předcházející den vstupu společnosti do likvidace 

sestavuje statutární orgán. Nesestaví-li statutární orgán tuto účetní závěrku bez zbytečného 

odkladu, přechází tato povinnost na likvidátora36. Likvidátor je povinen zaslat soupis jmění 

každému společníkovi a věřiteli společnosti, kteří o to požádají37. 

 

2.2.1. Povinnost k jednotlivým daním 

 

V průběhu likvidace platí taková povinnost k daním, jako kdyby likvidace nenastala. 

Likvidátor je povinen oznámit správci daně změnu všech údajů souvisejících s obdobím kdy 

nastaly a správce daně tyto údaje zaregistruje do 15 dnů ode dne, kdy údaje vstoupily v 

platnost.  

 

2.2.1.1. Daň z příjmů 

 

V případě likvidace trvá daňová povinnost i povinnost podávat daňové přiznání až do 

doby skončení likvidace. Ke dni ukončení činnosti sestaví daňový subjekt účetní závěrku a 

nejpozději do konce následujícího měsíce podá daňové přiznání. Po skončení likvidace je 

likvidátor povinen podat do konce následujícího měsíce přiznání za uplynulou část 

zdaňovacího období38.  

Daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném ministerstvem nebo na 

počítačových sestavách, které mají jak údaje, obsah i uspořádání stejné s tiskopisem vydaným 

ministerstvem. Součástí daňového přiznání jsou i přílohy vyznačené v tiskopise39. Povinnou 

přílohou daňového přiznání u právnických osob je např. kompletní účetní závěrka, tzn. 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Správce daně může na žádost daňového subjektu, daňového poradce či 

z vlastní iniciativy prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání, a to o 3 měsíce po uplynutí 

lhůty pro podání. Pokud součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy 

                                                 
36 § 74 odst. 1 ObchZ 
37 § 74 odst. 2 ObchZ 
38 § 40 odst. 8 ZoSDP 
39 § 40 odst. 2 ZoSDP 
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zdaňované v zahraničí, může správce daně na žádost daňového subjektu prodloužit lhůtu až 

na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období40.  

Při sestavování daňového přiznání nelze zapomenout na ustanovení ZoDP, která mají 

přímý vliv na vstup společnosti do likvidace. Jsou jimi: 

a) § 23 odst. 8 ZoDP, 

b) § 26 odst. 7 ZoDP, 

c) do roku 2004 § 34 odst. 3 ZoDP, 

d) § 38a ZoDP.  

 

 ad. a) § 23 odst. 8 ZoDP  

Na základě tohoto ustanovení je nutné u právnických osob výsledek hospodaření, 

z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období, nebo jeho část, 

předcházející dni zahájení likvidace upravit o zůstatky vytvořených rezerv, opravných 

položek a účtů časového rozlišení, které budou prokazatelně zúčtovány v období likvidace. 

 

 ad. b) § 26 odst. 7 ZoDP 

 Na základě tohoto ustanovení lze uplatnit odpis ve výši ½ ročního odpisu vypočteného 

dle § 31 a § 32 ZoDP z hmotného majetku evidovaného u poplatníka na počátku příslušného 

zdaňovacího období, dojde-li v průběhu zdaňovacího období ke zrušení společnosti 

s likvidací. Polovina ročního odpisu se nadále uplatní v daňovém přiznání ke dni 

předcházející den vstupu společnosti do likvidace.  

Odpisy není poplatník povinen uplatnit, přitom může odpisování i přerušit, ale při 

dalším odpisování je důležité pokračování odpisování stejným způsobem, jako by odpisování 

přerušeno nebylo41. Od roku 2004 dle § 32a ZoDP odpisování nehmotného majetku 

nemůžeme přerušit.  

 

ad. c) do roku 2004 § 34 odst. 3 ZoDP 

Reinvestiční odpočet je upraven v § 34 odst. 3 až 10 a 12 ZoDP. Jeho výše je upravena 

v § 34 odst. 3 ZoDP a nejčastěji činí 10 % vstupní ceny. U pořizovaného majetku činí odpočet 

15% vstupní ceny (např. zařízení pro úpravy a čištění vod, zařízení na zhodnocení druhotných 

surovin), nebo případně 20 % vstupní ceny (např. stroje pro zemědělství a lesnictví).  

                                                 
40 § 40 odst. 6 ZoSDP 
41 § 26 odst. 8 ZoDP 
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Reinvestiční odpočet si může uplatnit první vlastník hmotného majetku, který je 

zařazen do odpisové skupiny 1, 2 a 3.  

Toto ustanovení nelze uplatnit tehdy, pokud společnost vstupuje do likvidace nebo je 

na ni prohlášen konkurz. 

 

ad. d) § 38a ZoDP 

Toto ustanovení zákona upravuje, že zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu 

zálohového období, což je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne 

lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro 

podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.  

Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti, 

za kterou se považuje částka, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém přiznání za 

období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období. Pokud se poslední známá daňová 

povinnost týkala jen části zdaňovacího období nebo zdaňovacího období delšího než 12 

měsíců, je poplatník daně z příjmů právnických osob povinen si pro placení záloh dopočítat 

poslední známou daňovou povinnost takovým způsobem, že se bude týkat jen zdaňovacího 

období 12-ti měsíců. Propočet se provede tak, že poslední známá daňová povinnost, která se 

týká části zdaňovacího období nebo období delšího než 12 měsíců, se vydělí počtem měsíců, 

za které poplatník pobíral příjmy podléhající daní a násobí se 12-ti.  

Po skončení zdaňovacího období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené 

zálohy na daň splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně.  

 

Během likvidace záleží na tom, zda má likvidovaná společnost za účetní období 

kalendářní nebo hospodářský rok, protože účetní knihy se uzavírají k poslednímu dni účetního 

období. Pokud má likvidovaná společnost za účetní období kalendářní rok, uzavírá účetní 

knihy vždy 31.12. a sestavuje řádnou účetní závěrku. 

 

2.2.1.2. Daň z nemovitosti 

 

Likvidátor je povinen uvědomit správce daně o změně vlastníka nemovitosti, a to do 

30 dnů ode dne, kdy změna nastala.  

Daň z nemovitosti je splatná u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov 

ryb ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného 
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zdaňovacího období, u ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. 

května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období42.  

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitosti částku 5 000 Kč, je splatná najednou, 

nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. K tomuto datu lze také zaplatit daň 

z nemovitosti i při vyšší částce43.  

Je-li u jednoho poplatníka daňová povinnost z nemovitostí nacházející se u jednoho 

správce daně méně než 30 Kč, podá se daňové přiznání, daň se vyměří, ale nepředepíše. 

Výsledek vyměření se poplatníkovi nesděluje, pokud o to nepožádá44.  

 

2.2.1.3. Daň z převodu nemovitosti 

 

Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při 

zrušení právnické osoby v případě likvidace dle § 8 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., o dani 

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Od daně z převodu nemovitosti je osvobozen první úplatný převod nebo přechod 

vlastnictví k nemovitosti, pokud je převodcem právnická osoba, které byla nemovitost 

bezúplatně převedena likvidátorem, dále jsou od daně osvobozeny převody a přechody 

vlastnictví k majetku z Pozemkového fondu České republiky na nabyvatele, k nemovitostem 

akciových společností s plnou majetkovou účastí státu apod45.   

 

2.2.1.4. Daň z přidané hodnoty 

 

Vstup společnosti do likvidace neznamená automaticky zrušení registrace k dani 

z přidané hodnoty. V případě likvidace trvá daňová povinnost i povinnost podávat každoročně 

daňové přiznání až do skončení likvidace46. Daňový subjekt musí při prohlášení likvidace 

podat nejpozději do 30 dnů daňové přiznání za uplynulou část zdaňovacího období. 

Likvidátor pak podává daňové přiznání po celou dobu likvidace, pokud nebyla zrušena 

registrace společnosti a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Společnost musí mít 

na všech dokladech uvedeno dodatek „v likvidaci“.   

                                                 
42 § 15 odst. 1 ZoDN 
43 § 15 odst. 2 ZoDN 
44 § 15 odst. 3 ZoDN 
45 § 20 odst. 6 ZoDDDPN 
46 § 40 odst. 9 ZoSDP 



    31 
 

Částka, která převyšuje splatnou daně, je daňovým přeplatkem47. Přeplatek je možné 

použít na úhradu nedoplatku u jiné daně nebo jako záloha na dosud nesplatnou daňovou 

povinnost na dani, u které přeplatek vznikl48. Pokud přeplatek zavinil správce daně, vrátí tento 

přeplatek bez žádosti do 15 dnů.  

Plátce daně může požádat o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty, posledním 

dnem je den ukončení likvidace společnosti. Plátce daně má tedy povinnost odvést daň 

z evidovaného obchodního majetku, u kterého využil odpočet daně.  

Pokud bychom podnik v rámci likvidace prodali, byl by osvobozen od daně z přidané 

hodnoty v tom případě, že kupující by byl plátcem daně. Pokud by kupující plátcem daně 

nebyl, tak prodej podniku podléhá dani z přidané hodnoty a nelze uplatnit osvobození. Prodej 

podniku v sobě zahrnuje placení daní s několika sazbami daně z přidané hodnoty. Základ daně 

pro jednotlivá zdanitelná plnění z prodejní ceny podniku se určí v poměru odpovídajícím 

poměru cen jednotlivých věcí zahrnutých do prodeje podniku. 

 

2.2.1.5. Daň silniční 

 

Jestliže podnik, který je v likvidaci, pokračuje v úkonech směřujících k ukončení 

činnosti společnosti, pak vozidla i nadále ze zákona podléhají dani silniční. Poplatník platí 

zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince49, a 

vypočtou se ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u 

vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období50.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání se podává nejpozději do 31. 

ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Poplatník je povinen 

daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě podání daňového přiznání. U vozidel, u 

nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne či zanikne daňová povinnost, činí daň 

poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a 

počtu kalendářních měsíců začínající počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním 

měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo kalendářního 

měsíce, v němž zanikla daňová povinnost51. Daňová povinnost zaniká dnem, kdy bylo vozidlo 

používáno ještě před prodejem či vyřazením vozidla z majetku likvidované společnosti.  

                                                 
47 § 64 odst. 1 ZoSDP 
48 § 64 odst. 2 ZoSDP 
49 § 10 odst. 1 ZoDS 
50 § 10 odst. 2 ZoDS 
51 § 9 odst. 1 ZoDS 
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2.2.1.6. Spotřební daně 

 

Do spotřebních daní jsou zahrnuty tyto daně: 

� daň z minerálních olejů, 

� daň z lihu,  

� daň z piva,  

� daň z vína a meziproduktů, 

� daň z tabákových výrobků. 

Likvidátor je povinen ke dni ukončení činnosti podat nejpozději do konce 

následujícího měsíce daňové přiznání ke spotřebním daním. Po skončení likvidace je povinen 

podat do konce následujícího měsíce přiznání za uplynulou část zdaňovacího období52. 

Během likvidace podává likvidátor daňová přiznání ke spotřebním daním měsíčně do 25. dne 

následujícího měsíce.  

 

2.3. Zpeněžování majetkové podstaty z hlediska účetního  

 

Během likvidace je nejdůležitějším krokem likvidátora zpeněžení majetku likvidované 

společnosti a následné uhrazení všech závazků.  

 

Uhrazení závazků po zpeněžení je možno provést: 

a) prodejem movitého a nemovitého majetku, 

b) prodejem zásob, 

c) vypořádáním pohledávek.  

 

 

ad. a) Prodej movitého a nemovitého majetku 

Tab. 2.4. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

Pořadí Text účetního případu MD Dal 
1. Vyřazení prodaného dl. hmotného majetku v zůstatkové ceně 541 08. 
2. Vyřazení dl. hmotného majetku v PC 08. 02. 
3. Tržby z prodeje dl. hmotného majetku 221 641 
4. Nově zjištěný majetek 029 688 
5. Snížení ocenění dl. hmotného majetku na základě 

mimořádné inventarizace (reprodukční cena) 
551 08. 

 
                                                 
52 § 40 odst. 9 ZoSDP 
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Tab. 2.5. Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 

Pořadí Text účetního případu MD Dal 
1. Vyřazení prodaných pozemků (původní pořizovací cena) 541 031 
2. Tržby z prodeje pozemků 221 641 
 

 

Tab. 2.6. Dlouhodobý nehmotný majetek (není u něj předpoklad zpeněžení) 

Pořadí Text účetního případu MD Dal 
1. Vyřazení dl. nehmotného majetku v pořizovací ceně 07. 01. 
2. Zúčtování zůstatkové ceny dl. nehmotného majetku při 

vyřazení 
551 07. 

3. Zjištění nového dl. nehmotného majetku, který nebyl vedený 
v účetnictví 

019 688 

4. Vyřazení prodaného dl. nehmotného majetku 541 07. 
5. Tržba z prodeje dl. nehmotného majetku 221 641 
 

 

ad. b) Prodej zásob 

Tab. 2.7. Zásoby 

Pořadí Text účetního případu MD Dal 

1. Vyskladnění prodaného materiálu v pořizovací ceně 542 112 

2. Tržba za prodaný materiál 221 642 

3. Vyskladnění prodaných výrobků ve vlastních nákladech 613 123 

4. Tržba za prodané výrobky 221 601 

 

 

 ad. c) Vypořádání pohledávek 

Tab. 2.8. Pohledávky 

Případ Text účetního případu MD Dal 

1. Úhrada pohledávky odběratelem 221 311 

2. Odpis nedobytných pohledávek 546 311 

3. Zápočet pohledávky 321 311 
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 2.4. Ukončení likvidace 

  

 Likvidace končí: 

� rozdělením likvidačního zůstatku, 

� použitím prostředků z výtěžku z prodeje majetku k uspokojení věřitelů, 

� převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek, 

� odmítnutím věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů53.  

 

2.4.1. Uzavření účetnictví 

 

Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku uzavře účetní jednotka 

v likvidaci účetní knihy a sestaví účetní závěrku, v níž vykáže závazek vůči státnímu rozpočtu 

ve výši splatné daňové povinnosti. K následujícímu dni otevře účty majetku a závazků a 

zaúčtuje vypořádání daňové povinnosti a vyplacení podílů společníků na likvidačním 

zůstatku. Pokud není účtováno o dodatečných výsledkových operacích, není nutné sestavovat 

účetní závěrku ke dni podání návrhu na výmaz účetní jednotky v likvidaci z obchodního 

rejstříku54.  

Pokud se po skončení likvidace společnosti zjistí dosud neznámý majetek nebo se 

objeví potřeba jiných opatření souvisejících s likvidací, rozhodne soud na návrh státního 

orgánu, společníka, věřitele nebo dlužníka o obnovení likvidace společnosti a jmenuje 

likvidátora. Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku, že 

došlo k obnovení likvidace společnosti a zapíše osobu likvidátora55.   

 

2.4.2. Konečná práce likvidátora 

 

Při ukončení likvidace je možno práci likvidátora shrnout do těchto kroků: 

a) sestavení zprávy o průběhu likvidace, 

b) rozdělení likvidačního zůstatku, 

c) vypořádání se správcem daně, 

d) archivace dokladů.  

 

                                                 
53 § 75a odst. 1 ObchZ 
54 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 3.vyd. Olomouc: Anag, 2008.       
168 s. ISBN 978-80-7263-455-2.  
55 § 75b odst. 1 ObchZ 
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ad a) Zpráva o průběhu likvidace 

Součástí zprávy o průběhu likvidace je návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a 

předložení této zprávy ke schválení společníkům nebo příslušnému státnímu orgánu, a to bez 

zbytečného odkladu.  

Zpráva obsahuje: 

� informace o všech společnících, 

� předmět podnikání likvidované společnosti, 

� důvod zrušení společnosti, 

� den vstupu společnosti do likvidace, 

� zveřejnění likvidace v obchodním rejstříku, 

� stav majetku na začátku likvidace, 

� zpeněžení majetku v průběhu likvidace, 

� souhlas správce daně s ukončením činnosti 

� návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a další. 

 

Součástí této zprávy je i účetní závěrka. Ve zprávě musí být také uvedeno, kde jsou 

archivovány dokumenty společnosti. Smlouva o uložení těchto dokumentů může být přiložena 

ke zprávě.  

Rozdělení likvidačního zůstatku společnosti mezi společníky se provádí na základě 

ustanovení § 75 ObchZ po vypořádání všech věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky. 

Společníci nemusejí s rozdělením likvidačního zůstatku souhlasit. Ti společníci, kteří 

s rozdělením nesouhlasí, se mohou domáhat u soudu o přezkoumání výše svého podílu. 

Pokud toto právo není uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy byl návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku projednán, tak zaniká56. Společníkům není možné poskytnout plnění 

z důvodu jejich práva na podíl na likvidačním zůstatku, a to ani ve formě zálohy, dříve, než 

jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky57.  

 

ad. b) Likvidační zůstatek 

Tento zůstatek může být: 

� aktivní (likvidační zisk), 

� pasivní (likvidační ztráta).  

 

                                                 
56 § 75 odst. 2 ObchZ 
57 § 75 odst. 3 ObchZ 
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Likvidační zůstatek nemá velký vliv nejen pro věřitele a společníky, ale také pro stát. 

Je to z toho důvodu, že pokud by společnosti vznikla likvidační ztráta, stát by se na něm 

musel podílet v podobě daní.  

 

Podle obsahu likvidačního zůstatku mohou nastat tyto skutečnosti: 

1. Po splacení závazků zbyl vlastní kapitál větší než vklady společníků – likvidátor 

tedy splatí vklady společníků, uhradí fondy ze zisku a zbytek likvidačního zůstatků rozdělí 

opět mezi společníky. 

2. Po splacení všech závazků je likvidační zůstatek roven vkladům společníků – 

likvidační zůstatek je rozdělen podle zápisů vkladů v obchodním rejstříku. 

3. Po splacení všech závazků je likvidační zůstatek menší než vklady společníků – 

likvidační zůstatek je rozdělen takovým způsobem, že se poměrně zkrátí u všech společníků.  

4. Po splacení závazků bude likvidační zůstatek záporný, jeho velikost nebude větší 

než vklady společníků – v toto případě nemáme co rozdělit.  

5. Po splacení všech závazků zbude vlastní kapitál menší než nula a jeho velikost je 

větší než vklady společníků – zde končí likvidace předlužením.  

 

V případě předlužení mohou nastat tyto případy: 

� prvním případem je společnost, která má omezené ručení, tedy likvidace 

nepřejde v konkurz, protože nezbyl žádný majetek, kterým by bylo konkurzní 

řízení uhrazeno a celý proces se zánikem společnosti bude provádět likvidátor, 

� druhým případem je společnost, která má neomezené ručení, tedy likvidátor 

uplatní zbylou část dluhů na společnících, kteří zde ručí osobně.  

 

Je-li pohledávka sporná nebo ještě není splatná, lze rozdělit likvidační zůstatek 

takovým způsobem, kdy byla věřiteli poskytnuta odpovídající jistota58. 

 

 Likvidační zůstatek podléhá zvláštní sazbě daně dle § 36 ZoDP. Tato sazba daně 

z příjmů plynoucí poplatníkům (jak fyzickým, tak právnickým osobám) ze zdrojů na území 

České republiky činí 15 % z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti 

nebo společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena 

                                                 
58 § 75 odst. 4 ObchZ 
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družstva v družstvu, sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo 

družstvu, pokud je plátci (likvidované společnosti) poplatníkem prokázána. 

 

Tab. 2.9. Zdanění likvida čního zůstatku 

Likvidační zůstatek + 
Nabývací cena obchodního podílu - 
Základ daně = 
Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 
daně 

15 % 

Likvidační zůstatek mínus srážková daň Likvidační zůstatek = částka k výplatě 
 

 Daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně odvádíme finančnímu úřadu dle § 

38d ZoDP. Srážku daně je povinen provést plátce daně (likvidovaná společnost) při výplatě, 

při poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, a to nejpozději v den, kdy je o 

závazku účtováno v souladu se zvláštním právním předpisem. Plátce daně je povinen 

sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku. Pokud je však plátce povinen 

podat daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, je povinen sraženou daň odvést svému 

místně příslušnému správci daně nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání59.  

 Účtování o podílu na likvidačním zůstatku u likvidované společnosti ukazuje tabulka 

2.10. a tabulka 2.11.  

 

Tab. 2.10. Účtování o podílu na likvidačním zůstatku u likvidované společnosti 

Pořadí Text účetního případu MD Dal 
1. Podíl na likvidačním zůstatku 41x, 42x 36(5) 
2. Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně 15 % 36(5) 34(2) 
3. Platba daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

finančnímu úřadu 
34(2) 22(1) 

4. Výplata likvidačního zůstatku společníkům, akcionářům, 
komanditistům a členům družstva 

36(5) 22(1) 
21(1) 

 

 Akcionář zúčtuje k okamžiku schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku 

pohledávku na vrub účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch účtu 

účtové skupiny 66 – Finanční výnosy. Cenný papír potom odúčtuje na vrub účtu účtové 

skupiny 56 – Finanční náklady. Pokud půjde o úhradu pohledávky nepeněžní formou, bude 

pořizovací cenou aktiva hodnota pohledávky, ne zůstatková hodnota aktiva.  

                                                 
59 § 38d odst. 3 ZoDP 
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Tab. 2.11. Účtování o podílu na likvidačním zůstatku u akcionáře – právnické osoby 

Pořadí Text účetního případu MD Dal 
1. Předpis podílu na likvidačním zůstatku po zdanění 37(8) 66(8) 
2. Přijetí likvidačního zůstatku 22(1) 

21(1) 
37(8) 

3. Odúčtování cenného papíru 56(8) 06x 
 

  

 ad. c) Vypořádání se správcem daně 

 Po ukončení likvidace je povinen likvidátor podat daňové přiznání do konce 

následujícího měsíce za uplynulou část zdaňovacího období. Likvidátor dále sestavuje po 

rozdělení likvidačního zůstatku seznam společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním 

zůstatku. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku a současně se žádostí je daňový subjekt povinen předložit písemný 

souhlas správce daně, o který musí likvidátor správce daně požádat. Proti rozhodnutí správce 

daně o žádosti o vydání souhlasu správce daně s výmazem společnosti z obchodního rejstříku 

se lze odvolat. Pokud je žádost o vydání souhlasu správce zamítnuta, může další žádost podat 

nejdříve po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy bylo zamítavé rozhodnutí doručeno. Pokud o 

žádosti o vydání souhlasu správce nebylo rozhodnuto do 3 měsíců od jejího podání, má se za 

to, že souhlas byl udělen. Rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu správce se sděluje 

daňovému subjektu a soudu, který vede obchodní rejstřík60.  

 

 ad. d) Archivace účetních dokladů 

 Úschova účetních záznamů je upravena v ustanovení § 31 a § 32 ZoÚ. Jestliže 

nestanoví zákon o účetnictví jinak, platí pro nakládání s účetními záznamy zákon o 

archivnictví, kde je uvedena i archivační doba u jednotlivých dokladů a písemností dle 

tabulky 2.12.  

 Povinnosti s uchováním účetních záznamů přecházejí na: 

� právního nástupce, 

� likvidátora, 

� insolvenčního správce, 

� jinou osobu podle zvláštních právních předpisů. 

                                                 
60 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 3.vyd. Olomouc: Anag, 2008. 
168 s. ISBN 978-80-7263-455-2. 
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Tab. 2.12. Archivační doba písemností 

Archivační lhůta Účetní záznamy 
10 let - účetní závěrka 

- výroční zpráva 
se uschovávají po dobu 10 let počínajících koncem účetního 
období, kterého se týkají 

5 let - účetní doklady 
- účetní knihy 
- odpisové plány 
- inventurní soupisy 
- účtový rozvrh 
- přehledy 
se uschovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního 
období, kterého se týkají 

5 let - účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu 
vedení účetnictví 
Se uschovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního 
období, kterého se týkají 
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 3. LIKVIDACE SPOLE ČNOSTI Z PRAKTICKÉHO HLEDISKA 

 

 Cílem této kapitoly je objasnit, s čím se vybraná společnost bude potýkat a jaké kroky 

musí učinit, pokud se ocitne v úpadku, případně hrozícím úpadku, což ukazuje tabulka 3.1., 

dle které budeme v praktické části postupovat.   

 

Tab. 3.1. Průběh insolvenčního řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : vlastní zdroj 

 
úpadek 

 
hrozící úpadek 

zvláštní způsob 

 
rozhodnutí o úpadku 

 
zpětvzetí návrhu 

nový po 6. měsících 

 
moratorium 

max. 3 měsíce 
 

 
způsob řešení úpadku 

 
insolvenční návrh 

oddlužení reorganizace konkurz 
nepatrný konkurz 
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3.1. Obecné údaje společnosti 

 

 Spisovná značka: KSOS 8 INS 1650 / 2008 Vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 Jméno/název:  DAKSPED, s.r.o. „v likvidaci“ 

 IČ:   25363581 

 Rodné číslo/ Datum  

nar.:   / 

 Sídlo:   Ostrava – Moravská Ostrava, Cihelní 2591/67, PSČ 702 00 

 Stav řízení:  Prohlášený konkurz 

 Prohlášení konkurzu: 21.05.2008 

  

 Obchodní společnost DAKSPED s.r.o. vznikla dne 6.1.1997 a její hlavní činností byla 

mezinárodní přeprava zboží. Od roku 2001 začala společnost provozovat silniční a motorovou 

dopravu. Dále od roku 2004 měla společnost jednoho společníka se stoprocentním podílem, a 

to paní Květoslavu Hlisnikovskou, na dalších společnostech podíly neměla.  

V říjnu roku 2006 jednatelka a společnice paní Květoslava Hlisnikovská zemřela, a 

proto byla 10. srpna 2007 vymazána a jako společník se stoprocentním podílem byl zapsán 

pan Karel Hlisnikovský. Firma nadále od úmrtí paní Květoslavy Hlisnikovské nevykazuje 

žádnou činnost.  

 

Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 2 měsíce. Pokud 

je nadále s rozhodnutím o úpadku spojeno také rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato 

lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.  

 

 3.1.2. Úpadek  

 

 Dlužník je tedy v úpadku z toho důvodu, protože má: 

� více věřitelů, 

� peněžité závazky po splatnosti po dobu delší než 30 dnů, což společnost 

splňuje, protože má tuzemské závazky po lhůtě splatnosti 365 dnů ve výši 

4,007 tis. Kč,  

� nelze tyto závazky uhradit (musí jít o platební neschopnost, nikoli o neochotu 

splnit tyto závazky), jelikož společnost nevykonává od úmrtí paní Květoslavy 

Hlisnikovské žádnou činnost.   
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Závazky společnosti k 31.12.2007 jsou vedeny v evidenci závazky vůči organizacím 

sociálního zabezpečení a vůči finančnímu úřadu v následujícím složení: 

 

Odvody z mezd za říjen 2007   OSSZ - sociální pojištění 5.410,- 
      VZP - zdravotní pojištění 2.148,- 
        FÚ - daň ze závislé činnosti 1.353,- 
FÚ - DPH             2.425,- 
FÚ - silniční daň           4.500,- 

 

 

Dlužník tedy není schopen plnit své závazky a to tehdy, jestliže: 

� zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, 

� neplní je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, 

� není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek 

vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí či exekucí, 

� nesplnil povinnost, kterou mu uložil insolvenční soud, tzn. předložit seznam 

svého majetku včetně pohledávek s uvedením dlužníků, seznam závazků 

s uvedením věřitelů a seznam svých zaměstnanců61.  

 

Dlužník (právnická či fyzická osoba – podnikatel) je v úpadku i tehdy, pokud je 

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

majetku.  

 

 Pokud je osvědčením či dokazování zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že 

mu hrozí úpadek, vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku.  

Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat tyto skutečnosti: 

� výrok, že úpadek či hrozící úpadek dlužníka se zjišťuje,  

� výrok o tom, že  insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce, 

� údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, 

� výzvu, aby věřitelé, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve 

stanovené lhůtě, 

� výzvu, aby osoby mající závazky vůči dlužníkovi příště plnění neposkytovaly 

dlužníkovi, nýbrž insolvenčnímu správci, 

                                                 
61 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/ 
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� výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká práva 

uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných 

majetkových hodnotách, 

� výrok, jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného 

jednání, 

� výrok, který se uloží dlužníkovi příkaz, aby ve stanovené lhůtě sestavil a 

odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením 

svých dlužníků a věřitelů, 

� označení hromadných sdělovacích prostředků, ve kterých bude insolvenční 

soud zveřejňovat svá rozhodnutí.  

 

 3.1.3. Hrozící úpadek 

 

 Dlužník může podat návrh na insolvenční řízení když se ocitl v úpadku, ale i tehdy, 

když mu teprve hrozí úpadek. Hrozící úpadek je takový, kdy s přihlédnutím ke všem 

okolnostem můžeme předpokládat, že dlužník nebude schopen včas a řádně splnit podstatnou 

část svých peněžitých závazků.  

 

 3.2. Zahájení insolvenčního řízení 

  

 Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh 

dojde místně příslušnému soudu, zároveň musí být podepsán úředně ověřeným podpisem 

nebo elektronickým podpisem. Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo věřitel. 

Pokud se jedná o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat pouze dlužník.  

  

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Hamplem ve věci zrušení 

společnosti DAKSPED, s.r.o. s likvidací a jmenování likvidátora, za účasti Karla 

Hlisnikovského, kterého jmenovala likvidátorem. Usnesení nabylo právní moci dne 2.4.2008 

a je vykonatelné od 21.3.2008. Důvodem bylo usnesení již z 3. ledna 2008, které nabylo 

právní moci 28.1.2008, kdy soud zahájil řízení ve věci zrušení obchodní společnosti 

DAKSPED, s.r.o., s likvidací a jmenování likvidátora dle přílohy č. 1.  

  

Podle ustanovení § 71 odst. 2 ObchZ, při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí 

soudu jmenuje likvidátora soud, který o zrušení společnosti rozhodl. Soud může jmenovat 
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likvidátora i bez jeho souhlasu, může to být některý ze společníků nebo statutární orgán či 

člen statutárního orgánu. Společník, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, kterého 

jmenoval likvidátorem soud, se nemůže vzdát své funkce. Může ale požádat soud o odvolání 

z funkce likvidátora.  

  

Tento návrh je povinen podat: 

� dlužník, který je právnickou osobu nebo fyzickou osobou – podnikatelem, a to 

bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl 

dozvědět o svém úpadku, nebo byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí 

prodejem jeho podniku nebo exekuce proto, že cena jeho majetku náležejícího 

k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku, to neplatí, pokud 

má dlužník ještě jiný podnik, 

� zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je 

právnickou osobu v likvidaci62. 

 

 Společnost zahájila jednání o insolvenčním návrhu ve věci dlužníka. Vyhláška byla 

zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 23.4.2008 v čase 15:15 a tímto okamžikem tedy 

nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.  

 

Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o 

úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Věřitel, který vzal 

insolvenční návrh zpět, může tento návrh pro stejnou pohledávku podat až po uplynutí doby 6 

měsíců ode dne zpětvzetí  návrhu.  

 

3.2.1. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

 

Účinky spojené se zahájením insolvenčího řízení nastávají okamžikem, kdy je 

zveřejněna vyhláška v insolvenčním rejstříku dle přílohy č. 2, tedy 23.4.2008, kterou se 

oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a tyto účinky trvají až do doby, než skončí 

insolvenční řízení. Soud tedy vyzve věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit 

v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku s těmito náležitostmi na základě přílohy č. 3: 

                                                 
62 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/ 
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� přihláška se podává na formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem 

spravedlnosti na internetové stránce www.justice.cz v části Ministerstvo 

spravedlnosti, formuláře a tiskopisy, povinné formuláře pro insolvenční řízení, 

� k přihlášce je nutno připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, 

� vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou, 

� přihláška včetně příloh se podává dvojmo, 

� přihlášky na základě této výzvy lze podávat až do rozhodnutí o úpadku.  

 

Věřitelé dlužníka jsou oprávnění uplatnit své pohledávky již v době zahájení 

insolvenčního řízení a to i tehdy, když insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podání 

přihlášek. Přihlášky pohledávek mohou věřitelé podávat až do rozhodnutí o úpadku.  

 

Při zahájení insolvenčního řízení se spojuje několik účinků, a to: 

� pohledávky a jiná práva, které se týkají majetkové podstaty, nemohou být 

uplatněna jinak než přihláškou (např. žaloba nepřipadá v úvahu), 

� právo na uspokojení se zajištění, týkající se majetku dlužníka či majetku, který 

náleží do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek 

stanovených insolvenčním zákonem, 

� výkon rozhodnutí nebo exekuce postihující majetek ve vlastnictví dlužníka 

nebo jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, ale nelze jej 

provést.  

 

3.2.2. Doručování v insolvenčním řízení 

 

Převážná řada písemností je v insolvenčním řízení doručována pouze vyvěšením 

písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a zároveň zveřejněna v insolvenčním 

rejstříku. Písemnost doručuje insolvenční soud zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci, 

věřitelskému výboru, osobám, které mají v insolvenčním řízení vykonat něco osobně a 

osobám, o jejich podání rozhoduje insolvenční soud (např. insolvenční navrhovatel, 

přihlašovatel přihlášky pohledávky).  

Od 1.7.2009 má insolvenční soud doručovat písemnosti, které jsou určené 

insolvenčnímu správci, do datové schránky insolvenčního správce. Pokud není možné 

doručení do datové schránky, doručuje se písemnost poštou na adresu sídla insolvenčního 
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správce nebo na adresu označenou insolvenčním správcem. Obdobná situace platí při 

doručování písemností věřitelskému výboru63.  

 

 Nadále z rejstříkového spisu společnosti soud zjistil, že společnost má zapsané sídlo 

v obchodní rejstříku Ostrava – Moravská Ostrava, Cihelní 2591/67, PSČ 702 00, ale na této 

adrese nesídlí. Proto ji vyzval k uvedení této skutečnosti do souladu s příslušnými 

donucujícími ustanoveními obchodního zákoníku. Výzva byla doručena fikcí (typickou fikcí 

je fikce náhradního doručení uplatňovaná správním řádem, občanským soudním řádem a 

trestním řádem, která je použita v případě, že fyzická osoba, které bylo doručováno do místa, 

kde se zdržuje, doručovanou písemnost vlastní vinou nepřevzala) a zůstala bez odezvy. Soud 

tedy poté, co z rejstříkového spisu zjistil, že společnost nesídlí na adrese zapsané 

v obchodním rejstříku, rozhodl o zrušení společnosti s likvidací. Současně s tímto 

rozhodnutím jmenoval likvidátora Karla Hlisnikovského.  

 Všichni společníci jsou povinni poskytnout likvidátorovi veškerou součinnost 

k řádnému průběhu likvidace a jsou povinni podílet se na úhradě nákladů souvisejících 

s likvidací. Soudem ustanovený likvidátor má právní postavení obdobné jako správce 

konkurzní postaty a třetí osoby jsou povinny mu poskytnout součinnost k řádnému průběhu 

likvidace a jsou povinni se podílet na úhradě nákladů souvisejících s likvidací.  

 

3.2.3. Nakládání s majetkovou podstatou 

 

Pokud již nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, dlužník je 

povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a případně majetkem do ní náležejícího. 

Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními, které jsou stanoveny jako důsledek 

účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.  

 

3.2.4. Předběžné opatření 

 

V době do vydání rozhodnutí o úpadku je třeba zabránit změnám majetkové podstaty 

v neprospěch věřitelů. Insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, které 

dlužníkovi nařídí, aby nenakládal s věcmi či právy, které do této majetkové podstaty náleží. 

                                                 
63 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/ 
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Se souhlasem předběžného správce ale dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo 

její částí.  

 

3.2.5. Moratorium 

 

Podstatou institutu moratoria je dát dlužníkovi možnost vypořádání s věřiteli ještě 

předtím, než proběhne insolvenční řízení a to takovým způsobem, že po dobu trvání nelze 

vydat rozhodnutí o úpadku.  

Dlužník, který je podnikatelem, může podat návrh na vyhlášení moratoria 

insolvenčnímu soudu: 

� do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, 

� do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu insolvenčním soudu, jedná-li se o 

insolvenční návrh věřitele.  

 

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění o jeho vyhlášení v insolvenčním 

rejstříku a má tyto účinky: 

� není možné vydat rozhodnutí o úpadku, 

� zůstavají zde zachovány účinky spojené se zahájením insolvečního řízení.  

 

Moratorim trvá po dobu, která je uvedena v návrhu na moratorium, nejdéle však 3 

měsíce a pak zaniká buď uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno nebo rozhodnutím 

insolvenčního soudu o jeho zrušení.  

 

Insolvenční soud zruší moratorium a to: 

� navrhne-li to většina věřitelů (počítá se dle výše pohledávek uvedených 

v seznamu závazků), 

� jestliže dlužník v návrhu na moratorium uvedl nepravdivé údaje, nebo pokud 

se zjistí, že dlužník vyhlášením moratoria měl nepoctivý záměr, např. 

uspokojení jen některých věřitelů.  

 

3.3. Způsob řešení úpadku 

 

Ke dni 25.5.2008 byl na společnost prohlášen konkurz. Konkurz se týká dlužníkova 

majetku, je způsobem řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení 
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konkurzu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení 

majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud 

zákon nestanoví jinak64.  

Po prohlášení konkurzu se dlužník stává úpadcem a v usnesení o prohlášení konkurzu 

je již ustanoven insolvenční správce, jež není účastníkem řízení, ale je samostatným 

subjektem, který má nezávislé postavení jak vůči úpadci, tak vůči věřitelům. Úpadce je 

povinen spolupracovat s insolvenčním správcem a nesmí ztěžovat výkon jeho funkce, jinak 

mu hrozí stíhání. Úpadce je povinen při doručení písemnosti o prohlášení konkurzu 

neprodleně sestavit seznam svého majetku a závazků, přičemž musí uvést také adresy věřitelů 

a dlužníků a odevzdat tento seznam správci spolu s účetnictvím a doklady.  

Dále věřitelé přihlašují do konkurzu své pohledávky v zákonem stanovené lhůtě, poté 

soud svolá přezkumné jednání, kde se zkoumají přihlášené pohledávky jak z hlediska jejich 

pravosti, tak z hlediska výše.  

 

3.3.1. Pohled na konkurz společnosti DAKSPED, s.r.o. 

 

Stav majetku a závazků firmy je uveden v příloze č. 4, která obsahuje: 

� rozvahu ve zjednodušeném rozsahu, 

� výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu a 

� přílohu k roční účetní závěrce. 

 

Rozvaha společnosti dokazuje, že společnost je předlužena, protože má záporné 

vlastní jmění a má více věřitelů, splňuje tedy podmínky úpadku.  

Společnost nevlastnila žádné zásoby a majetek vlastní činností nebyl vytvořen, cenné 

papíry a majetkové účasti nebyly nakupovány. Nadále majetek, který se oceňuje reprodukční 

pořizovací cenou, nebyl vytvořen, stejně tak nebyly vytvářeny opravné položky. Do 

pořizovacích cen si společnost zahrnovala i náklady na dopravné a clo. Změny způsobu 

oceňování, postupů odepisování a účtování nebyly v průběhu účetního období prováděny. 

Drobný dlouhodobý majetek a dlouhodobý majetek byly odepisovány, daňové a účetní odpisy 

byly shodné. Při přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách používala společnost kurz 

ČNB platný v den účetního případu. Na konci účetního období byly pohledávky a závazky 

v cizí měně přepočteny kurzem ČNB k 31.12.2007.  

                                                 
64 § 244 ZÚZŘ 
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Společnost vedla veškerý majetek na účtech skupiny 02 a veškerý její majetek nebyl 

zatížen zástavním právem a nebyl v operativním nájmu. Společnost vlastnila 1 automobil, 

který nebyl pořízen v rámci leasingu.  

 

Insolvenční správce je povinen podat do 15 dnů od prohlášení konkurzu správci daně 

informace o změnách úpadce. Prohlášení konkurzu přecházejí na správce povinnosti, které 

musí plnit. Do 30 dnů ode dne účinnosti prohlášení konkurzu je správce povinen podat za 

uplynulou část zdaňovacího období daňové přiznání. Dále v průběhu konkurzu zpeněžuje 

správce konkurzní podstaty majetek společnosti. Zahajovací rozvahu ke vstupu společnosti do 

konkurzu sestaví již insolvenční správce. Tato rozvaha bude mít stejné údaje jako rozvaha 

společnosti před prohlášením konkurzu. Účtování u společnosti se neliší od běžného účtování. 

 

Insolvenčnímu správci se tedy podaří všechen majetek zpeněžit, kdy při zpeněžení 

majetku nevznikne povinnost požádat o registraci k dani z přidané hodnoty. Ze ZDP je 

zřejmé, že konkurz bude rozdělen do dvou zdaňovacích období. První zdaňovací období se 

zahájí vstupem společnosti do konkurzu a ukončí se konečnou zprávou o konkurzu. V rámci 

tohoto období se každý rok sestavuje účetní závěrka a podává se daňové přiznání.  

Po nabytí právní moci usnesení o schválení konečné zprávy podá insolvenční správce 

návrh na rozvrhové usnesení, ve kterém bude zapracována daň, pokud by vznikla daňová 

povinnost. Při konkurzu ale vznikají věřitelům újmy, ale postup odúčtování zbylých závazků 

není uveden v žádném opatření Ministerstva financí. V praxi se většinou účtuje výsledkovým 

způsobem odúčtování zbylých závazků ve prospěch mimořádných výnosů (321/688).  

 

Po podání návrhu na konkurz je nutno požádat finanční úřad o zrušení registrace 

k daním. Po nabytí právní moci rozhodnutím soudu o zrušení konkurzu uzavírá insolvenční 

správce účetní knihy a sestavuje účetní závěrku, kterou předá úpadci spolu s dalšími 

písemnostmi, které si od něj převzal. Při zrušení konkurzu je daňový subjekt nucen podat 

nejpozději do konce následujícího měsíce ode dne zrušení konkurzu daňové přiznání, které se 

podává ode dne otevření účetních knih až po den zrušení konkurzu soudem.  

 

3.3.2. Úschova písemností po skončení konkurzu 

 

Po splnění rozvrhového usnesení podá insolvenční správce návrh na zrušení konkurzu, 

kde je uvedeno, která osoba, neboli společník, je odpovědná za archivaci účetních dokladů a 
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písemností. Úschova písemností je řešena v § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, poté v § 27 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Jestliže doklady budou uloženy v archivu, musí se náklady uvést 

již v konečné zprávě. Dle ZKV se neřeší problém úschovy písemností a dokladů, a to v tom 

případě že společník, který je zároveň i jednatel, zemře nebo je nezvěstný a není další osoby, 

kdo by všechny doklady a písemnosti převzal a zaplatil prostředky na uložení v archivu.  
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Závěr 

 

Závěrem si dovoluji uvést, že právní rámec likvidace obchodní společnosti je 

prováděn Zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde 

jsou vymezeny skutečnosti, které jsou potřebné převážně z hlediska právního. Dalším 

právním předpisem je Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

který upravuje likvidaci společnosti z pohledu účetního a další zákony s likvidací související.  

 

Diplomová práce nejdříve vymezuje definice související s likvidací společnosti a dále 

úpravy u jednotlivých druhů společnosti a další související osoby objevující se 

v insolvenčním řízení, jakož i dokumenty a povinnosti k jednotlivým daním. Nejdůležitější je 

vždy správně provést všechny kroky, abychom se vyhnuli případným komplikacím. 

 

Proces likvidace obchodní společnosti je nelehkým rozhodnutím v rámci úpadku 

společnosti, kdy je potřeba zúčastněným stranám objasnit s čím se budou potýkat v rámci 

insolvenčního řízení a jaké kroky musí učinit, pokud se ocitnou v úpadku a musejí na sebe 

podat návrh na prohlášení konkurzu.  

 

Každá společnost, která se ocitne v úpadku, se nejdříve snaží do poslední chvíle 

krachu společnosti zabránit. Pokud však statutární orgány nepodají bez zbytečného odkladu 

návrh na prohlášení konkurzu a splňují podmínky úpadku, odpovídají za závazky společnosti 

a za ztráty, které tímto způsobí věřitelům. Toto neplatí, pokud dokáží, že škodu nezavinily. 

Většina konkurzů bývá prohlášena na návrh věřitele, přitom by to mělo být naopak, protože 

pokud už je podán věřitelský návrh a konkurz je prohlášen, měl už před touto skutečností 

podat návrh dlužník, jakožto osoba jednající za  právnickou osobu.  

 

Proces prohlášení návrhu na konkurz ale není konečný, jelikož věřitelé dále přihlašují 

své pohledávky do insolvenčního řízení a zde se zjišťuje, zda jsou správně jak z časového, tak 

věcného a hodnotového hlediska. Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla 

uspokojena z výtěžku zpeněžení. Tito zajištění věřitelé se uspokojují dle toho, v jakém pořadí 

vznikl právní důvod zajištění.  

 

V diplomové práci jsem si stanovila cíl, kterým bylo popsat likvidaci obchodní 

společnosti z hlediska účetního, daňového a právního takovým způsobem, dle kterého jsem 
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likvidaci provedla v praktické části diplomové práce na společnosti DAKSPED, s.r.o., jelikož  

již nebyla schopna plnit své závazky. Společnost byla zlikvidována a podařilo se také 

poměrně uspokojit přihlášené pohledávky věřitelů ze zpeněženého majetku společnosti. Tímto 

jsem tedy splnila cíl diplomové práce.  
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