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1. Úvod 
 

Současná ekonomická krize přinesla úpadek mnoha firem. Likvidace společnosti tak nabývá 

v poslední době na významu. Je to přirozená část vývoje podniku, kdy přes svůj vznik, růst, 

a vrchol pak spěje k zániku, až nakonec ukončí svou podnikatelskou činnost úplně. Zánik 

společnosti je spojen s negativními slovy jako úpadek, ztráta, předlužení apod., i když nemusí 

to být pravidlem. Existují i případy, kdy podíl na likvidačním zůstatku je lákavější než 

pokračování v podnikání. Většinou však jde o podniky, u kterých nebyly dodrženy podmínky 

stanovené zákonem nebo na ně bylo vyhlášeno insolvenční řízení.  I když zrušení společnosti 

znamená, že podnikatel již nebude dále provozovat svou podnikatelskou činnost, tedy kromě 

případů, kdy se společnost ruší bez likvidace, nemusí tato skutečnost znamenat definitivní 

konec všem nadějím. Podnikatele by to nemělo odradit od hledání nových příležitostí 

k podnikání. Ostatně i tato zkušenost samotná přiměla mnohé podnikatele, aby ji viděli jako 

svou příležitost. Vznikly podnikatelské subjekty, které se komerčně zabývají likvidací 

podniku. Jejich prací je převzetí kontroly nad celým procesem zrušení podniku a umožnit tak 

důstojné ukončení podnikatelské činnosti bez účasti soudu.  

 

Cílem diplomové práce je zpracovat návrh likvidace konkrétního podniku. Dílčím cílem je 

zmapování teoretických poznatků v procesu likvidace obchodní společnosti v České 

republice. 

 

Likvidace společnosti má mnoho podob. Tato diplomová práce se bude zabývat dobrovolným 

zrušením společnosti s ručením omezeným pomocí likvidace, přesto však vysvětlí i jiné formy 

zrušení společnosti jakou je např. konkurz. Rovněž budou uvedeny předpoklady pro likvidaci 

a popis činností, které je třeba udělat, rozhodne-li se podnikatelský subjekt zrušit svou 

podnikatelskou činnost, tedy dříve než nastoupí proces likvidace a likvidátor samotný. Jelikož 

je likvidace interdisciplinární záležitost, bude podrobně popsaná i teoretická část práce 

s ohledem na současnou podobu právních předpisů tak, aby poskytla určitý manuál, který by 

likvidátor společnosti s ručením omezeným měl znát. Teoretická část bude rozdělena 

do jednotlivých problematických celků. Těmito celky budou osoba likvidátora, právní 

předpisy, daňová problematika, účetní problematika, likvidační zůstatek apod. Celý proces 

likvidace bude přehledně zmapován v samostatné kapitole. Pozornost bude věnována 

i nejdůležitějším oblastem a to jsou aktiva vs. pasiva, resp. postupům při likvidaci pohledávek 
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a závazků. A protože samotným zánikem společnosti práce likvidátora nekončí, je třeba 

provést archivaci dokumentů. A protože práce popisuje i předpoklady pro likvidaci, je vhodné 

uvést i určité finanční ukazatele, které mohou blížící se bankrot předpovědět. Proto bude 

závěr teoretické části věnován vybraným ukazatelům z finanční analýzy.  

 
Kapitola Představení podniku bude obsahovat základní informace o společnosti a aplikaci 

vybraných ukazatelů z finanční analýzy tak, aby vyplynul určitý přehled o likvidované 

společnosti. 

 

V úvodu praktické části budou uvedeny kroky, které předchází likvidaci samotné. Následuje 

část s chronologickým popisem procesu likvidace společnosti XY, s. r. o. Likvidovaná 

společnost je reálný ekonomický subjekt, který však v této práci není jmenován, neboť si přál 

být anonymní.  

 

Kapitola Návrhy a doporučení přestaví rizika procesu likvidace a nástin jejich řešení. Také 

zde budou uvedeny určité poznatky z praktické části. 
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2. Teoreticko – metodická východiska 
 

V úvodu této kapitoly je vysvětlen rozdíl mezi zrušením a zánikem podniku. Dále jsou 

uvedeny různé formy zrušení podniku a vztahy mezi nimi. Následující část je rozdělena 

do jednotlivých problematických celků, které poskytují likvidátorovi určitý manuál 

při likvidaci společnosti. 

 

2.1 Zrušení a zánik podniku 
 

Žijeme v tržní ekonomice, která je charakteristická svou dynamičností. Neustále v ní vznikají 

a zanikají podnikatelské jednotky, podniky. Samotné zrušení, likvidace a zánik podniku jsou 

kroky poměrně složité a náročné jak na čas, finance, tak znalost legislativní oblasti, která se 

stále mění. 1 

 

„V souvislosti se zánikem podniku se vyskytují dva pojmy, a to zrušení a zánik podniku. Tyto 

pojmy jsou odlišné. Dle obchodního zákoníku zaniká podnik ke dni výmazu z obchodního 

rejstříku. Zániku podniku předchází jeho zrušení. Zrušení podniku se v podmínkách České 

republiky řídí § 68 obchodního zákoníku, který zná dva způsoby zrušení: 

• zrušení bez likvidace, 

• zrušení s likvidací.“ 2 

 

Ke zrušení podniku obecně může dojít: 

• dobrovolným rozhodnutím vlastníka o zrušení, 

• pokud nastala zákonná okolnost vyžadující zrušení podniku. 

 

Rozhodnutí o zrušení společnosti nemá vliv na její působení, společnost normálně funguje, 

dostává svým obchodním závazkům až do doby svého zániku. 3 

 

„Společnost se zrušuje: 

• uplynutím doby, na kterou byla založena, 

                                                           
1 GRUBLOVÁ, E. Podniková ekonomika. 
2 GRUBLOVÁ, E. Podniková ekonomika. (str. 402) 
3 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
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• dosažením účelu, pro který byla 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 důsledku 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. “ 4 

 

Obchodní zákoník dále určuje i skutečnosti, kdy rozhoduje soud, který může na návrh státního 

orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení společnosti a o její 

likvidaci v těchto případech: 5 

• v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly 

zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo 

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

společnost po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost, 

• 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 porušuje ustanovení §56 odst. 3, 

• společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou 

rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního 

předpisu. 

 

Kromě těchto hlavních důvodů mohou nastat také případy, kdy dochází ke zrušení společnosti 

z jiného důvodu. Tyto důvody pojmenovává také obchodní zákoník pro jednotlivé právní 

formy zvlášť. Jde například o tyto důvody: 6 

                                                           
4 Obchodní zákoník § 68 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů 
5 Obchodní zákoník §68, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů 
6 GRUBLOVÁ, E. Podniková ekonomika. 
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• smrt společníka, 

• zánik právnické osoby, která je společníkem, 

• zbavení nebo omezení právní způsobilosti společníka, 

• prohlášení konkurzu nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku. 

 

Zánik podniku v sobě skrývá 2 části: 7 

1. je to akt (den výmazu z obchodního rejstříku), 

2. je to proces (ten začíná dnem, kdy bylo rozhodnuto o zrušení společnosti. Od této 

doby jsou prováděny pouze činnosti směřující k zániku společnosti). 

 

Zánik společnosti znamená faktický konec existence společnosti v podobě i formě, v jaké byla 

právně registrována. Všechny právní úkony spojené se zrušením a zánikem společnosti musí 

mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. 8 

 

2.1.1 Zrušení podniku bez likvidace 
 

V případě zrušení podniku bez likvidace přechází obchodní majetek na právního nástupce, 

který v podnikání pokračuje, přechází i povinnosti z obchodních vztahů, pracovněprávních 

vztahů apod. K této formě zániku společnosti dochází: 9 

• fúzí (sloučením nebo splynutím), 

• převodem jmění na společníka, 

• rozdělením. 

 

„Výmaz zanikající společnosti a zápis právního nástupce se provádějí ke stejnému dni. 

Všechna práva a povinnosti zrušované společnosti přecházejí na společnost nástupnickou.“ 10 

 

Fúze 

Fúze znamená přeměnu společnosti. Rozeznáváme 2 způsoby, jeden je sloučení a druhý 

splynutí. Základní dokument je Smlouva o fúzi, která musí mít formu notářského zápisu. 

Zanikající i nástupnické společnosti musí mít stejnou právní formu, nestanoví-li zákon jinak. 

Fúze se řídí § 60-242 zákona o přeměnách společností, ve znění pozdějších předpisů. 
                                                           
7, 8, 9 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
 
 

10 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. (str. 20) 
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Sloučení společností znamená, že zanikající společnost se slučuje s jinou společností, která 

zůstává zachována, přičemž se mění její struktura, velikost, kapitál apod. 

 

O splynutí se jedná tehdy, když se slučují dvě zanikající společnosti. Při splynutí kapitál obou 

společností, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přechází na nově 

zakládanou společnost. 11 

 

Převod jmění na společníka 

„Za podmínek stanovených u jednotlivých forem společností mohou společníci nebo 

příslušný orgán společnosti rozhodnout, že společnost se zrušuje bez likvidace a že jmění 

společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme jeden společník se 

sídlem nebo bydlištěm v ČR. Právní účinky převodu jmění na společníka nastávají ke dni 

zápisu do obchodního rejstříku. Je-li ve společnosti více společníků než jeden, zanikají 

ostatním práva ve společnosti, ovšem obohacený společník jim musí poskytnout přiměřené 

vyrovnání.“ 12 

 

Rozdělení 

„M ůže se uskutečnit formou rozdělení se vznikem nových společností, rozdělení sloučením, 

rozdělení odštěpením se vznikem nových společností, rozdělení odštěpením sloučením nebo 

kombinací prvních dvou forem či třetí a čtvrté formy. Zanikající i nástupnické společnosti 

musí mít stejnou právní formu. Důvodů pro rozdělení společnosti je mnoho a mohou být 

různé, od neshod mezi zakladateli až po daňovou optimalizaci. Při rozdělení je důležité 

správné rozdělení povinností mezi rozdělenými subjekty. Rozdělení se řídí § 243-336 zákona 

o přeměnách společností, ve znění pozdějších předpisů.“ 13 

 

 

2.1.2 Zrušení podniku s likvidací 
 

Likvidace podniku nemusí znamenat neúspěch v podnikání. Likvidaci mohou provést 

vlastníci třeba i v případě, kdy výnos z likvidace je pro společníky zajímavější, než 

                                                           
11 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
12, 13 Businessinfo.cz oficiální portál pro podnikatele a export [online]. 08-2009 [cit. 2010-03-20]. Orientace 
v právních úkonech - smlouvy. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-
ukonech/smlouvy-2-cast-dokumentu-opu/1000818/47368/>. 
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pokračování v podnikání. Likvidace je řízený postup, při kterém dochází k mimosoudnímu 

vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby. 14 

 

Likvidaci podniku upravují §70 – 75 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. 

Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se 

užívá firma s dovětkem "v likvidaci". 

 

„V obecném pojetí likvidace znamená řízení, jehož cílem je vyrovnat majetkové poměry a 

jiné vztahy v útvaru, který zaniká“. 15 

 

2.1.3 Zrušení podniku insolven čním řízením 
 

Konkurzu a vyrovnání se až do roku 2008 věnoval zákon o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 

Sb. Od 1. ledna 2008 jej nahradil zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). Nový zákon mění zásadním způsobem právní prostředí, v němž se řeší 

dlužníkova situace, který se dostal do úpadku. Zákon řeší 2 oblasti a to: 

1. řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením, 

2. oddlužení dlužníka. 

 

Konkurz  

Řeší úpadek likvidační formou. Opravňuje nakládat s majetkem insolvenčního správce. 

Dochází ke zpeněžení majetku, z jehož výtěžku jsou poměrně uspokojení věřitelé. 16 

 

Nepatrný konkurz 

„Je uveden v §314 – 315 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů. O nepatrný konkurs jde, jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není 

podnikatelem, nebo osoba, jejíž celkový obrat za poslední účetní období nepřesahuje 

2 000 000 Kč a jako dlužník nemá více než 50 věřitelů. V těchto případech jsou procesní 

pravidla v porovnání se standardním průběhem konkursu výrazně zjednodušena. Řízení 

                                                           
14 GRUBLOVÁ, E. Podniková ekonomika. 
15 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. (str. 32) 
16 Hospodářská komora Havlíčkův Brod [online]. 2010 [cit. 2010-03-20]. Insolvenční řízení. Dostupné z WWW: 
<http://www.hkhb.org/user_files/Dokument/doc1236243325.ppt>. 
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o nepatrných konkursech by proto mělo být rychlé a pružné a díky tomu i v porovnání 

s tradičními konkursy méně nákladné a efektivnější. Nepatrný konkurs však nenastává 

automaticky, musí o něm rozhodnout soud a schůze věřitelů má právo jeho rozhodnutí 

ovlivňovat.“ 17  

 

Reorganizace 

Dochází k uspořádání majetkových poměrů dlužníka, aby došlo k co nejvyššímu uspokojení 

věřitelů a dlužník zároveň mohl pokračovat ve své činnosti. Reorganizace je určena podnikům 

s obratem alespoň 100 mil. Kč nebo zaměstnávajícím alespoň 100 zaměstnanců. Ostatní 

podniky mohou reorganizaci využít také na základě plánu reorganizace, který je schválen 

věřiteli. 18 

 

Oddlužení 

Týká se pouze fyzických osob, jež jsou schopny splatit alespoň 30% svých dluhů. 

 

Z nové právní normy byl vyňat institut vyrovnání. Návrh na vyrovnání mohl podat dlužník 

se souhlasem věřitelů soudu před prohlášením konkurzu. V návrhu se s věřiteli dohodl 

na poměrném uspokojení pohledávek.  

 

Dle §3 zákona 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení znamená úpadek 19: 

(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má 

a) více věřitelů a 

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). 

(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže 

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek 

vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

                                                           
17 JELÍNEK, Z. Osobní webová stránka [online]. 2009 [cit. 2010-03-20]. Insolvence. Dostupné z WWW: 
<http://www.zdenekjelinek.com/dokument/zmvs_kriz_manag/insolvence.pps>. 
18 Hospodářská komora Havlíčkův Brod [online]. 2010 [cit. 2010-03-20]. Insolvenční řízení. Dostupné z WWW: 
<http://www.hkhb.org/user_files/Dokument/doc1236243325.ppt>. 
19 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení  §3, ve znění pozdějších předpisů 
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d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil 

insolvenční soud. 

(3) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je 

v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a 

souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty 

dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu 

provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 

předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku 

pokračovat. 

(4) O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 

předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých 

peněžitých závazků. 

 

2.1.4 Vztah mezi insolven čním řízením a likvidací 
 

Konkurz je dle nové právní normy č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení jednou 

z forem řešení úpadku. Konkurz a likvidace řeší totéž téma a tím je zánik společnosti. 

Likvidovat můžeme společnost pokud není předlužena, nebo-li není v úpadku. Oproti tomu 

konkurz řeší právě tyto situace.  

 

Základním rozdílem je samotný postup, zejména způsob uspokojování pohledávek. 

U likvidace musí být pohledávky uspokojeny v plné výši anebo dohodnuto jejich substituční 

plnění. V případě, že majetek nedostačuje na jejich pokrytí, nastává předlužení a je třeba 

podat insolvenční návrh. 20 

 

„U konkurzu mají přednost pohledávky spojené s udržováním konkurzní podstaty. 

U likvidace mají přednost pohledávky vzniklé v průběhu likvidace společnosti. V případě 

konkurzu nestačí-li majetek k pokrytí všech pohledávek, budou pohledávky v tzv. poslední 

skupině (pohledávky z obchodního styku) uspokojeny poměrně.“ 21 

 

                                                           
20 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
21 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. (str. 43) 
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Dalším rozdílem je výsledek zrušení společnosti. Při likvidaci může být kladný i záporný. 

Výsledek při konkurzu může být rovněž kladný nebo záporný, pokud je však kladný 

nastupuje opět likvidace. 22 

 

O konkurzu vždy rozhoduje soud na základě externího podnětu. O dobrovolném zrušení 

společnosti s likvidací rozhoduje správní orgán společnosti. Pro potřeby konkurzu existuje 

subjekt nazvaný insolvenční správce, který se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců, 

který vede Ministerstvo spravedlnosti. V případě likvidace hovoříme o likvidátorovi. 

 

„Prohlášením konkurzu přechází na správce konkurzní podstaty oprávnění vykonávat práva a 

plnit povinnosti, které souvisejí s nakládáním s majetkem patřícím do konkurzní podstaty a 

které podle zákona a jiných právních předpisů jinak přísluší úpadci. Správce je povinen 

vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele, rozhodovat o obchodních záležitostech 

společnosti, činit za úpadce právní úkony potřebné k provozu společnosti, zajistit vedení 

účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů. Proti tomu likvidátor vykonává 

funkci statutárního orgánu a je odpovědný za její správné a řádné vykonávání nejvyššímu 

orgánu likvidované společnosti.“ 23 

 

Konkurz znamená zrušení společnosti. Je-li zůstatkem po konkurzu majetek, musí se provést 

likvidace. Pokud žádný majetek nezůstal, musí výmaz z obchodního rejstříku zabezpečit 

statutární orgán. 24 

 

„Porovnáme-li vztah mezi konkurzem a likvidací, pak mezi nimi jsou možné tyto další 

vztahy: 

• likvidace se provádí v zájmu předcházení konkurzu, 

• konkurz se vyhlašuje, jestliže v procesu likvidace společnosti nastane finanční selhání 

tzv. předlužení, 

• likvidace se nevyžaduje v případě, že návrh na prohlášení konkurzu likvidované 

společnosti soud zamítne pro nedostatek majetku nebo po skončení konkurzu nezbude 

žádný majetek, 

• likvidace následuje po skončení konkurzu v případě, že po něm zůstane majetek.“ 25 

                                                           
22, 24 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
23 PEŠTUKA, F. Likvidace společnosti. (str. 44) 
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2.2 Osoba likvidátora 
 

Ustanovení likvidátora a způsoby ukončení výkonu jeho funkce upravuje §71 obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Profese likvidátora je interdisciplinární manažerská 

práce. Likvidátor musí mít předpoklady, schopnosti, znalosti a dovednosti. Výběr likvidátora 

by neměl proto být nahodilý, ale odpovědný krok. Nemusí se jednat o společníka či člena 

statutárního orgánu. V zákoně nejsou předepsány podmínky pro výkon funkce likvidátora, 

platí však, že likvidátor musí být způsobilý k právním úkonům. 26 

 

Do funkce se likvidátor dostává jmenováním. Jmenování může být dvojího druhu dle §71 

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě dobrovolného zrušení 

společnosti jmenuje likvidátora statutární orgán společnosti. Pokud o likvidaci rozhoduje 

soud, jmenuje soud i likvidátora. Jmenování likvidátora má být s jeho souhlasem, to se netýká 

případů, kdy je likvidátor jmenován soudem a jsou jimi osoby ze statutárního orgánu nebo 

společníci. Do funkce nastupuje likvidátor nejdříve dnem, kdy je společnost zrušena. 27 

 

Smluvní vztah mezi likvidátorem a likvidovanou společností se zakládá na mandátní smlouvě, 

dle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podobu mandátní 

smlouvy upravuje rovněž obchodní zákoník a to §566 - 576. 28 

 

„Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu 

určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo 

uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.“ 29 

 

Zánik funkce likvidátora vyplývá z obchodního zákoníku. Do 30 dnů po skončení likvidace 

podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Po pravomocném 

rozhodnutí soudu o výmazu subjektu z obchodního rejstříku zaniká i funkce likvidátora. 30 

 

Odvolat likvidátora může osoba, jež ho jmenovala. Likvidátor může odstoupit ze své funkce, 

v tom případě funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal statutární orgán. Zemře-li 

likvidátor, nebo je odvolán či vzdá se své funkce, jmenuje se nový likvidátor způsobem, 

                                                                                                                                                                                     
25 PEŠTUKA, F. Likvidace společnosti. (str. 43) 
26, 27, 28, 30 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
 
 

29 Obchodní zákoník §566 odst. 1, ve znění pozdějších předpisů 
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kterým byl jmenován předchozí likvidátor a zapíše se místo dosavadního likvidátora 

do obchodního rejstříku. Odměnu likvidátorovi určuje statutární orgán, který jej jmenoval. 

Z doporučení vyplývá, že by se měla stanovit již v mandátní smlouvě. Pokud byl likvidátor 

jmenován soudem, určuje výši odměny soud. Osoba likvidátora se zapisuje do obchodního 

rejstříku, návrh na zápis podává sám likvidátor. 31 

 

„Statutární orgán se při jmenování likvidátora z obchodního rejstříku nevymazává. Jestliže 

z jakýchkoliv důvodů zanikne funkce likvidátora, aniž by byl nahrazen k témuž dni 

likvidátorem novým, jedná až do jmenování nového likvidátora jménem společnosti statutární 

orgán. Může však činit pouze úkony potřebné pro provedení likvidace.“ 32 

 

2.2.1 Povinnosti likvidátora 
 

„Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu 

této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje 

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

závazků a vykonává práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s 

ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku 

společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je 

oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.“ 33 

 

Likvidátor musí oznámit vstup podniku do likvidace všem známým věřitelům. Musí zveřejnit 

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

společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Na přihlášení pohledávek 

mají věřitelé minimálně 3 měsíce. Z praxe se uvádí nejčastější forma zveřejnění formou 

Obchodního věstníku. 34 

 

Považuje se za účelné sestavit následující tři dokumenty a předložit je bez zbytečných 

odkladů orgánu, který likvidátora jmenoval: likvidační plán, orientační rozpočet likvidace a 

inventarizační zápis. 35 

                                                           
31 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
32 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str. 41) 
33 Obchodní zákoník §72, ve znění pozdějších předpisů 
34, 35 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
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Likvidátor plní zejména tyto úkoly: 36 

• zajišťuje optimální časový průběh likvidace, 

• je garantem úsporného vynakládání věcných i finančních zdrojů,  

• činí všechny kroky k dosažení co nejvyššího likvidačního zůstatku, 

• je povinen řešit specifické otázky v oblasti vypořádání restitučních nároků, věcných 

břemen, ekologické problematiky, 

• zajišťuje všechny podklady k výmazu z obchodního rejstříku. 

 

V případě úpadku je likvidátor povinen dát společnost v likvidaci do konkurzu, resp. podat 

insolvenční návrh jako dlužník dle §98 odst. 1 zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.  

 

„Pokud likvidátor nesplní povinnost podat návrh na insolvenční řízení, odpovídá věřitelům 

společně a nerozdílně za škodu, která tím věřitelům vznikne. Usnesení o prohlášení konkurzu 

se doručí i likvidátorovi a dnem nabytí právní moci se likvidace přerušuje, tzn. likvidace 

nekončí.“ 37 

 

2.2.2 Trestn ěprávní odpov ědnost likvidátora 
 

Dnem jmenování likvidátora do funkce je likvidátor nadán právy a povinnostmi statutárního 

orgánu. Mohou proto vznikat určité projevy nehospodárnosti, neetičnosti, nerespektování 

právních předpisů apod. Trestných činů, kterých se může likvidátor dopustit, je celá řada. Ty 

jsou charakterizovány v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

dále trestní zákon. 38  

 

 

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 

§125 trestního zákona říká, že trestného činu se dopustí ten, „kdo nevede účetní knihy, zápisy 

nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku, nebo jejich kontrole, ač 

je k tomu ze zákona povinen, nebo v účetních knihách uvede nepravdivé údaje, kdo takové 

                                                           
36 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str. 11) 
37 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. (str. 39) 
38 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 



 

14 

účetní knihy, zápisy a doklady zničí, poškodí nebo zatají a ohrozí tak majetková práva jiného 

a řádné vyměření daně. 39 

 

Zpronevěra 

§248 trestního zákona říká: „Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak 

na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou…“. Likvidátor si nesmí přivlastnit žádný majetek, 

musí se chovat jako řádný správce. 40 

 

Podvod 

§255 trestního zákona říká: „Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že 

uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak 

na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou…“. Týká se to zejména činností při zpeněžování 

majetku, kdy likvidátor je povinen uvést pravdivé informace, včetně upozornění 

na ekologické závady a skryté vady. U trestného činu podvodu se předpokládá úmyslné 

zavinění.41 

 

Porušování povinnosti při správě cizího majetku 

Touto podstatou trestného činu se zabývá §255 trestního zákona. Škodou se rozumí jakékoli 

zkreslení nebo zmenšení hodnoty spravovaného majetku v důsledku např. nedostatečné 

údržby, pokuty, nezabezpečením majetku proti odcizení, nepojištění majetku proti živelné 

škodě. 42 

 

Zvýhodňování věřitele 

Zvýhodňování věřitele popisuje §256a trestního zákona. Likvidátor je povinen uspokojit plně 

všechny věřitele subjektu v likvidaci. Pokud tak nemůže učinit, protože spravovaný majetek 

nepostačuje k plnému uspokojení věřitelů, a on se nedohodne s věřiteli na nižším plnění, nebo 

plnění substitučním (např. předáním věci), musí likvidátor podat návrh na prohlášení 

konkurzu. Pokud by existoval věřitel, který by byl plně odškodněn a na další věřitele by se 

nedostalo, pak plným uspokojením věřitele zkracuje ostatní. 43 

 

                                                           
39, 40, 41, 42, 43 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
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2.2.3 Odměna likvidátora 
 

Likvidátorovi za jeho práci náleží kromě nákladů na likvidaci také odměna. Náklady 

na likvidaci je nutno pečlivě zaznamenávat, neboť jsou podkladem pro výplatu. V případě, že 

likvidátora jmenoval soud, je předpokladem pro výplatu soupis všech výdajů likvidátora. 

Za výdaje likvidátora se považuje například cestovné, soudní poplatky spojené s likvidací, 

inzerce do obchodního věstníku, aj. 44 

 

„Odměnu likvidátora určuje orgán společnosti, který likvidátora jmenoval. Odměna 

likvidátorů jmenovaných soudem bude dána vyhláškou Ministerstva financí České republiky. 

Likvidátorům jmenovaných soudem z řad společníků a členů statutárních orgánů odměna 

nenáleží.“ 45 

 

Je vhodné odměnu likvidátora rozvrhnout do několika částí formou záloh, protože se může 

stát, že v průběhu likvidačního řízení nastane předlužení společnosti a likvidátor by tak 

o odměnu přišel anebo ji musel vymáhat v následném insolvenčním řízení. Odměna 

likvidátora na základě mandátní smlouvy je považována za službu, jejíž náklady vstupují 

do základu daně v období likvidace. 46 

 

2.3 Proces likvidace 
 

„Likvidace obchodní společnosti je proces, který trvá vždy delší dobu. V období procesu 

likvidace obchodní společnosti je několik významných dnů, které mají určité právní 

důsledky.“ 47 

 

O průběh likvidace se stará likvidátor, jehož postup práce je možné shrnout do následujících 

kroků: 48 

1. Činnosti před likvidací. 

                                                           
44 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
45 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. (str. 37) 
46 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
47 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str. 41)  
48 Středoevropské centrum pro finance a management [online]. 2009 [cit. 2010-02-05]. Zrušení, likvidace a zánik 
společnosti. Dostupné z WWW: <http://www.finance-
management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=37&X=Zruseni+likvidace+zanik+spolecnosti>. 
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• Zjištění, zda není společnost předlužená (pokud ano, pak podání insolvenčního 

návrhu). 

• Výběr likvidátora. 

• Sestavení mimořádné účetní závěrky a daňového přiznání.  

• Oznámení a zveřejnění vstupu společnosti do likvidace. 

2. Zahájení likvidace. 

• Sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky. 

• Soupis aktiv, pasiv a mimobilančních položek. 

• Sestavení rozpočtu a plánu likvidace. 

3. Vypořádání podnikatelských vztahů, zpeněžení majetku. 

• Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům a vyzve 

je, aby přihlásili své pohledávky. 

• Řešení pracovněprávních záležitostí. 

• Jednání s bankami, jednání s obchodními partnery, úpravy a dodatky 

ke smlouvám. 

• Prodej majetku. 

• Likvidace pohledávek. 

• Splacení úvěrů a vypořádání věřitelů. 

4. Ukončení likvidace. 

• Vypracování Zprávy o průběhu likvidace. 

• Vypořádání odvodů, daní a poplatků. 

• Návrh rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky a předložení návrhu 

ke schválení společníkům. 

• Sestavení mimořádné účetní závěrky a daňového přiznání. 

• Archivace dokumentů. 

• Návrh na výmaz z obchodního rejstříku. 

 

Jednotlivé kroky jsou orientační, rovněž orientační je i jejich zařazení do jednotlivých částí 

likvidace. Názory na postupné kroky v likvidaci se v každé literatuře liší. Například činnost, 

kdy zjišťujeme zda společnost není předlužená, by měla být správně uvedena ve všech 

částech, protože se může stát, že i během likvidace nastanou skutečnosti (např. neprodejný 

majetek, zatajené škody, pojistné události aj.), že se společnost stane předluženou.  
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2.3.1 Příprava na likvidaci 
 

V případě dobrovolné likvidace podniku, resp. pokud vlastníci došli k závěru, že ukončí svou 

podnikatelskou činnost, je třeba před samotnou likvidací vykonat 3 následující kroky. 

 

1. Výběr kandidátů na likvidátora 
 

„Likvidátor je subjekt, který provádí likvidaci. Likvidátorem společnosti může být jmenována 

pouze fyzická osoba. Je-li jmenována právnická osoba, je povinna určit fyzickou osobu, jež 

bude vykonávat jejím jménem funkci likvidátora. Likvidátor je právně odpovědný za průběh 

likvidace jako statutární zástupce. Při výkonu své funkce plní závazky společnosti, uplatňuje 

pohledávky, přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a  jinými orgány, uzavírá smíry a 

dohody o zániku práv a závazků, vykonává práva společnosti.“ 49 

 

2. Svolání mimořádné valné hromady 
 

Valná hromada rozhodne o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení 

výše jeho odměny. Výše odměny likvidátora není na rozdíl od odměny insolvenčního správce 

nijak upravena. Vycházet však můžeme z vyhlášky č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě 

hotových výdajů likvidátora (insolvenčního sporu) a člena orgánu společnosti jmenovaného 

soudem. 50 

 

3. Podání návrhu na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku 
 

Před započetím samotné likvidace je potřeba provést zápis do obchodního rejstříku. 

Před zápisem musí proběhnout mimořádná valná hromada, která rozhodla o zrušení 

společnosti. V případě, že o likvidaci rozhoduje soud, nahrazuje výsledek valné hromady 

soudní rozhodnutí. Druhým požadavkem je jmenování likvidátora. 51 

 

„Návrh obsahuje zdůvodnění, ve kterém se uvede notářský zápis z valné hromady společnosti, 

název rušeného podniku a údaj o datu zahájení likvidace. Dále se uvádí text návrhu 

na provedení změny zápisu v obchodním rejstříku, který obsahuje zrušovací stanovení (název 

a sídlo společnosti, datum zrušení, identifikační číslo, ustanovení o likvidaci, tj. datum 
                                                           
49 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str.11) 
50, 51 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 
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zahájení likvidace, doplnění názvu společnosti o dovětek „v likvidaci“), ustanovení 

o likvidátorovi společnosti (datum narození, bydliště). K návrhu se připojí zápis z valné 

hromady a ověřený podpisový vzor likvidátora včetně příslušného prohlášení.“ 52 

 

„V současné době lze k likvidaci společnosti přistoupit po obdržení notářského zápisu z valné 

hromady, které o likvidaci rozhodla. Tento dokument poslouží v mezidobí (tj. do doby vydání 

usnesení rejstříkového soudu o vstupu do likvidace) likvidátorovi ke změně podpisových 

oprávnění u peněžních ústavů, k přebírání agend společnosti, k přípravě inventarizací 

majetku, apod.“ 53 

 

2.3.2 Formy likvidace majetku 
 

Formy likvidace značí způsob, jakým může likvidátor zpeněžit majetkovou podstatu. 

Při nástupu do funkce likvidátor sepisuje předávací protokol, jehož součástí je inventární 

soupis majetku a závazku podniku.  

 

„Minimální obsahové náležitosti inventárního soupisu vymezuje §30 odst. 2 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů: 

• Skutečné stavy majetku a závazků (zjištění fyzickou nebo dokladovou inventurou, a 

to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit). 

• Podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností. 

• Způsob zjišťování skutečných stavů. 

• Ocenění majetku a závazků. 

• Okamžik zahájení. “ 54 

 

2.3.2.1 Strategie postupu zpen ěžení majetku 
 

Existují tři hlavní způsoby pro likvidaci majetku, seřazené dle nejvhodnější po tu nejméně 

vhodnou: 55 

1. prodej podniku jako celku nebo rozdělení podniku do více majetkových celků, 

                                                           
52, 53 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str. 12 - 13) 
 

54 BREZANIOVÁ, M. Daně a účetnictví, vzory a případy. (str. 13) 
55 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
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2. prodej samostatně provozovaných souborů (majetkových částí) a nabízet je k prodeji 

jednotlivě, 

3. prodej samostatně movitých věcí jednotlivě. 

 

Prodej podniku jako celku nebo rozdělení podniku do více majetkových celků 

„Určitý rozpor se týká i volby rozčlenění majetku do více majetkových celků (provozních 

souborů). Nejrychlejší je prodat majetek podniku jako celek včetně strojů, zařízení a zásob. 

Přitom je ovšem nutno počítat s jistým snížením ceny oproti prodeji po jednotlivých částech, 

naproti tomu se takto likvidátor zbaví položek jinak téměř neprodejných. Značnou výhodou a 

finančním přínosem prodeje vcelku je snížení nákladů na provoz po dobu likvidace a značné 

snížení jinak dále nabíhajících úroků. Takový prodej je tedy obvykle jednoznačně výhodný, 

avšak je nutné respektovat ustanovení §476 a §488 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. Lze říci, že je výhodný i při dosažení ceny o 10% nižší, než by se dosáhlo 

při prodeji dle jednotlivých souborů po 4 až 6 měsíčním prodejním maratónu. V situaci 

převahy nabídky prodávaných podniků nad poptávkou je však prodej celých velkých jednotek 

obtížný a může při neúspěchu naopak vést k prodloužení likvidace.“ 56 

 

Prodej samostatně provozovaných souborů (majetkových částí) a nabízet je k prodeji 

jednotlivě 

Výhoda tohoto přístupu je její rychlost a atraktivnost prodeje. Nevýhoda spočívá v nutnosti 

vypracovat tzv. oddělovací plány, které zajišťují majetkové části. V případě, že máme 

neprodejné majetky (např. skládky), je vhodné je zařadit do atraktivnějšího souboru. Pokud 

bychom je prodávali samostatně, tak bychom je stěží zpeněžili. V této variantě musíme, 

pokud máme výrobní podnik, počítat i se zásobami a ty taktéž přiřadit k jednotlivým 

majetkovým částem. Tím zajistíme určitou kontinuitu výrobního procesu, která nám zvýší 

šance při spekulaci o ceně. 57 

 

Prodej samostatně movitých věcí jednotlivě 

Tato varianta je velmi časově náročná. Ovšem u některých typů majetku je nevyhnutelná. 

Pokud máme např. jeden automobil, je vhodnější ho prodat zvlášť než ho přiřazovat k nějaké 

majetkové části. 58 

                                                           
56 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. (str. 73) 
57, 58 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
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2.3.2.2 Způsoby prodeje 
 

U soukromých společností na rozdíl od státního podniku nejsou určeny způsoby prodeje 

majetku. Likvidátor by však ve vlastním zájmu měl volit transparentní formy prodeje. 59 

 

Veřejná dražba 

„Provádění veřejných dražeb upravuje zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dražby je 

oprávněn na základě udělené koncese provádět dražebník. Likvidátor s dražebníkem uzavírá 

smlouvu o provedení dražby.“ 60 

 

Dražbou se zaobírají specializované fyzické nebo právnické osoby tzv. dražebník. Ta musí 

mít koncesní listinu, která ji opravňuje konat veřejné dražby. Dražebník dále zpracuje 

dražební vyhlášku, zajistí příslušná oznámení, vede vlastní dražbu a předání předmětu dražby 

vydražiteli. Protokol o dražbě je povinen archivovat dražebník předepsaným způsobem. 

Před samotnou dražbou se doporučuje provést odhad zájmu o dražbu a přizpůsobit rozsah a 

organizaci dražby. 61 

 

„V dražební vyhlášce musí být uvedeno zejména: 

• místo konání dražby, 

• datum dražby, 

• čas zahájení dražby, 

• čas zápisu do dražby, 

• přesné označení předmětu dražby (u nemovitostí z výpisu z katastru nemovitostí), 

• cena předmětu dražby, 

• nejnižší podání a minimální příhoz, 

• dražební jistota, 

• datum a čas konání prohlídky předmětu dražby, aj.“ 62 

 

Nejnižší podání je vyvolávací cena. Je to cena stanovena dražební vyhláškou, která je 

upravena v §20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                           
59, 61 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
60, 62 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. (str. 74 - 75) 
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Dražebník vyhlášku uveřejní nejméně 15 dnů před zahájením dražby. Předmět dražby je 

možno vydražit pokud není učiněno vyššího podání. Pokud není učiněno nejnižší podání: 63 

• u dobrovolné dražby může licitátor snížit nejnižší podání (vyvolávací cenu), 

• u nedobrovolné dražby licitátor ukončí dražbu. 

 

Veřejná soutěž 

Veřejnou soutěž ustanovuje §281 až §288 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. Oproti veřejné dražbě jsou podmínky pro vyhlašovatele i navrhovatele složitější. 

I v této oblasti podnikají specializované podniky, jejichž služby je vhodné využít. Obchodní 

společnost může vyhlásit pro předem neomezený počet neurčitých osob tzv. veřejnou soutěž. 

V ní jsou stanoveny podmínky soutěže, na základě kterých osoby vypracují písemný návrh 

na uzavření smlouvy kupní. Veřejnou soutěž je vhodné použít v případě, kdy kritériem 

k prodeji není pouze cena. Rovněž se doporučuje veřejnou soutěž vyhlásit jako krok po dvou 

až třech neúspěšných dražbách. 64 

 

Výzva k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy 

Je podobný způsob řešení jako veřejná soutěž. Administrativně je však méně náročný, protože 

se upouští od specifikace podmínek soutěže, pouze se vyzve k podání návrhů. Tento způsob 

prodeje se řídí §276 až §280 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a je vhodné 

ho použít pro prodej jednotlivých předmětů nebo souborů pro omezený počet zájemců. 

Pomocí návrhu na uzavření kupní smlouvy si likvidátor též může zjistit reálnou prodejní cenu. 

Likvidátor může návrhy použít jako zdroj pro odhad reálné výše nejnižšího podání 

pro veřejnou dražbu. 65 

 

Přímý prodej 

Likvidátor prodává určitý majetek nebo jeho část konkrétní osobě na základě kupní smlouvy. 

Kupní smlouvu ustanovuje §409 až §470 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Aby nedošlo k nepochopení objektivnosti osoby likvidátora se nabízí vypracovat např. 

znalecký posudek anebo kupní smlouvu konzultovat přímo s vlastníkem likvidovaného 

podniku. 66 

 

                                                           
63 Drazby.cz [online]. 2009 [cit. 2010-04-05]. Vše o dražbách. Dostupné z WWW: <http://www.drazby.cz/vse-o-
drazbach>. 
64, 65, 66 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
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2.3.2.3 Likvidace pohledávek 
 

Tato kapitola pojednává o pohledávkách likvidované společnosti, jež jsou evidovány 

v aktivech v účtové skupině 31. Pohledávkám z pohledu věřitele je věnována další kapitola, 

protože tyto pohledávky představují pro likvidovanou společnost závazky v účtové 

skupině 32. 

 

Pohledávky můžeme dělit z pohledu likvidace na následující kategorie: 67 

• podle dlužníků, 

• podle nákladovosti, 

• podle stupně zajištění, 

• podle „živosti“ dlužníků, 

• podle majetkových poměrů dlužníka. 

 

Podle dlužníků 

Dle dlužníků rozlišujeme právnické a fyzické osoby. Do právnických osob zařazujeme 

obchodní společnosti, družstva, státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace, stát. 

Do fyzických osob řadíme soukromé firmy, zaměstnance současné i bývalé, přičemž u nich 

evidujeme např. finanční půjčky, výpůjčky nářadí, apod. 68 

 

Podle nákladovosti 

Rozlišujeme 2 kategorie: 

• přímé, 

• soudní výlohy. 

 

Do přímých řadíme přímé administrativní náklady spojené s vymáháním např. poštovné, 

poplatky za telefon, mzdy pracovníků. Do soudních výloh řadíme soudní poplatky, náklady 

právního zastoupení, aj. 69 

 

Podle stupně zajištění 

Máme dvojí stupeň zajištění: právní a komerční. Za právní zajištění považujeme žalobu, 

pravomocný rozsudek, platební rozkaz nebo výkon rozhodnutí. Komerční zajištění znamená, 

                                                           
67, 68, 69 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
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že považujeme za dokladovou zajištěnost písemné důkazy platební vůle dlužníka např. uznání 

závazků, směnku, zástavu movitého nebo nemovitého majetku, aj. 70 

 

Podle živosti dlužníků 

Do této kategorie řadíme pohledávky podle toho, zda firma ještě existuje, jejíž obchodní 

aktivity zcela nezanikly a může nám pohledávku zaplatit. Při této metodě se používá vzorce. 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím menší je pravděpodobnost úhrady dluhu. 

Při výsledku vyšším než 0,2 (20 %) se doporučuje začít pohledávku vymáhat. 71 

 

 
RO

NH
V =  (1.1)72 

kde NH je nominální hodnota pohledávky, 

 RO je roční obrat dlužníka.73 

 

Existuje více variant likvidace pohledávek. Pohledávky může kupříkladu vymáhat sám 

likvidátor nebo jeho tým. Tento postup je doporučený pro likvidaci pohledávek s relativně 

velmi vysokou bonitou. Výhodou je vysoká výnosnost, nevýhodou pak velká nákladovost a 

náročnost na administrativu, znalost práva aj. Další variantou je postoupení pohledávek 

(dle §524 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) nebo svěření pohledávek 

k vymáhání specializovaným firmám na základě mandátních smluv. Existuje ještě jeden 

způsob, který spočívá v kombinaci výše zmíněných. Nejprve se tedy vysoce bonitní 

pohledávky vymáhají samostatně a zbytek s těžkou vymahatelností a malou bonitou se 

postoupí specializované firmě. 74 

 

2.3.3 Řešení závazk ů 
 

Vstupem likvidátora do společnosti by už neměly vznikat žádné závazky. Likvidátor by měl 

provádět pouze kroky, které vedou k likvidaci podniku. V určitých případech se však může 

stát, že je třeba podepsat i nové závazky, děje se tak však minimálně. Při likvidaci společnosti 

musí být závazky uhrazeny v plné výši. V případě, že majetek nestačí na uhrazení všech 

                                                           
70, 71, 74 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
 

72, 73 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. (str. 82) 
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závazků a to ani za předpokladu, že všechny pohledávky byly zpeněženy, nemůže tak 

společnost dostát svým závazkům a tudíž musí likvidátor vyhlásit insolvenci. 75 

 

Podstatný rozdíl mezi likvidací a konkurzem je v rozdílné míře uspokojení pohledávek, resp. 

závazků podniku. V případě likvidace je nutno uspokojit přihlášené pohledávky v plné výši 

anebo se domluvit na jejich substitučním plnění tj. předání majetku místo zaplacení. Konkurz 

řeší situaci, kdy uspokojení pohledávek v plné výši není možné. V konkurzním řízení jsou 

pohledávky dvojího typu. Jedny jsou uspokojeny v plné výši, druhé poměrně. 

 

 „V průběhu likvidace uspokojí likvidátor přednostně mzdové nároky zaměstnanců 

společnosti, není-li povinen podat insolvenční návrh.“ 76 

 

V případě, že majetek nestačí k úhradě všech závazků, uspokojí se nejdříve náklady likvidace, 

pak mzdové náklady a posléze ostatní závazky v závislosti na době splatnosti. 77 

 

„Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je 

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

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

pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce.“ 78 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že výše závazků rozhoduje, zda společnost bude likvidována nebo 

bude prováděno insolvenční řízení. Likvidátor by se měl snažit výši závazků snížit. Má 

k tomu instrumenty obchodního i občanského zákoníku. Snížit závazek je možný 

následujícími způsoby: 79 

• odstoupení od smlouvy (jednostranný právní úkon, §344 obchodního zákoníku), 

• zmaření účelu smlouvy (§356 obchodního zákoníku), 

• dohoda o narovnání (dvoustranný právní úkon, 585 občanského zákoníku) 

• nemožnost plnění (např. když se řemeslník zaváže opravit střechu, ale než začne, dům 

shoří, §570 občanského zákoníku), 

                                                           
75 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
76 Obchodní zákoník §74 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů 
77 Obchodní zákoník §75 odst. 5, ve znění pozdějších předpisů 
78 Obchodní zákoník §73 odst. 1, ve znění pozdějších předpisů 
79 Businessinfo.cz oficiální portál pro podnikatele a export [online]. 08-2009 [cit. 2010-03-20]. Orientace 
v právních úkonech - smlouvy. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-
ukonech/smlouvy-2-cast-dokumentu-opu/1000818/47368/> 
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• započtením (v případě, že dlužník a věřitel mají vzájemné pohledávky, děje se tak 

na základě dohody a některé pohledávky není možno započíst. Jedná se např. 

o pohledávky, které jsou promlčené, §580 občanského zákoníku), 

• promlčením (§387 obchodního zákoníku pro vztah podnikatel-podnikatel doba činí 4 

roky, §100 občanského zákoníku pro vztah podnikatel-zákazník doba činí 3 roky, 

§329 zákoníku práce pro mzdové nároky, kde doba činí 3 roky. Likvidátor může 

svévolně promlčecí dobu prodloužit a to až na 10 let.80). 

 

Narovnání 

Účelem dohody o narovnání není zjistit jaká jsou skutečná vzájemná práva smluvních stran, 

nýbrž předejít budoucím sporům tím, že sporná práva nahradí novými. 81 

 

Započtení 

Započtení pohledávek představuje způsob zániku závazku v důsledku vzájemně se kryjících 

pohledávek věřitele a dlužníka. Při započtení nedochází k fyzickému předávání vzájemných 

plnění a k fyzické úhradě každé z pohledávek, přesto však dochází k uspokojení jejich 

věřitelů.82 

 

„Orientační pořadí úhrady nákladů a závazků z výtěžku likvidace: 

1. Náklady likvidace spojené s udržováním a správou majetku, včetně nároku likvidátora 

na úhradu jeho nákladů a odměny, dále pak účetní služba, daně, poplatky a pojištění 

v průběhu likvidace. Pohledávky věřitelů, které byly zajištěny zástavním, zadržovacím 

právem, omezením převodu nemovitostí. 

2. Nároky pracovníků likvidovaného subjektu z pracovního poměru, příslušející 

za poslední tři roky před zahájením likvidace, bankovní a jiné úvěry. 

3. Ostatní závazky, které ale musí být uhrazeny v plné výši.“ 83 

 

2.3.4 Problematika ú četnictví 
 

                                                           
80 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str. 50) 
81, 82 Vymahani-pohledavky.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-20]. Narovnání pohledávek. Dostupné z WWW: 
<http://www.vymahani-pohledavky.cz/vymahani-pohledavek.1/narovnani-pohledavky.60.html>. 
 

83 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. (str. 88) 



 

26 

Dle §4 odst. 1, zákona 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je účetní 

jednotka povinna vést účetnictví od svého vzniku až do svého zániku. Protože je však 

likvidace odlišná od vykonávání podnikatelské činnosti, musí se v účetnictví oddělit. 

Oddělení se provádí rozdělením účetního období na 2 části. První z nich ukončí období 

podnikatelské. Druhé začne a ukončí proces likvidace. Při zrušení a zániku společnosti 

likvidací existuje dlouhé a časově zákonem neohraničené období likvidace. 84 

 

„Mimo řádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace musí být 

sestavena tak, aby podávala přehled o majetku a závazcích a o výsledku hospodaření 

společnosti bezprostředně před vstupem do likvidace. Vyhotovená závěrka dále poslouží jako 

podklad pro sestavení daňového přiznání za období před vstupem společnosti do likvidace. 

U obchodních společností, ale i u jiných subjektů musí být vyhotoven k této mimořádné 

závěrce i audit a výroční zpráva podle §20 a §21 zákona o účetnictví. Po vyhotovení 

mimořádné účetní závěrky se uzavřou účetní knihy společnosti k datu předcházejícímu dni 

vstupu společnosti do likvidace. Ke dni vstupu společnosti do likvidace dále zajistí likvidátor 

otevření účetních knih společnosti v likvidaci ve smyslu ustanovení §17 zákona 

o účetnictví.“85 

 

„V případě přeměn společností zanikající účetní jednotky neuzavírají již účetní knihy ke dni 

svého zániku. V uvedených případech zanikající účetní jednotky v období od rozhodného dne 

do dne svého zániku vedou účetnictví jménem účetní jednotky, která je nástupnickou 

společností.“ 86 

 

„Celé období likvidace je vázáno platností všeobecně uznávané zásady účetních období a 

zásadou bilanční kontinuity. Likvidace z těchto pohledů je pak procesem ohraničovaným 

účetními závěrkami.“ 87 

 

 

 

                                                           
84 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
85 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str. 16) 
86, 87 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společností. (str. 73 - 86) 
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2.3.5 Daňová problematika 
 

„V zásadě platí, že v průběhu likvidace platí pro jednotlivé daně běžný režim, jako by 

společnost v likvidaci nebyla.“ 88 

 

„Problematika podání daňového přiznán k dani z příjmů je obecně upravená v ustanovení §40 

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 

tohoto ustanovení je zpracována speciální úprava podání daňových přiznání v případě 

likvidace společnosti. Konkrétně se jedná o ustanovení §40 odst. 9, kde je řečeno, že ke dni 

ukončení činnosti je daňový subjekt povinen provést účetní závěrku a nejpozději do konce 

následujícího měsíce podat daňové přiznání.“ 89 

 

„Daňový subjekt může využít možnosti odkladu podání daňového přiznání, a to v souladu 

s ustanovením §40 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků. Na žádost daňového subjektu 

nebo daňového poradce anebo i z vlastního podnětu může totiž správce daně prodloužit lhůtu 

pro podání přiznání, a to nejdéle o 3 měsíce po uplynutí lhůty pro podání přiznání.“ 90 

 

„Při likvidaci může nastat i situace, kdy dojde k odprodeji nemovitosti. Poplatníkem daně 

z převodu nemovitosti je v případě rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické 

osoby s likvidací nabyvatel, a to podle §8 zákona č. 257/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.“ 91 

 

Pokud společnost vstupuje do likvidace, pak sestavuje během hospodářského roku 2 daňová 

přiznání. Jedno pro období do nástupu likvidace (což je spojeno i s mimořádnou účetní 

závěrkou) a druhé pro období od nástupu likvidace do konce hospodářského roku. V případě, 

že se likvidace protahuje a trvá další roky, sestavuje se taktéž daňové přiznání, ale pak už 

pouze jedno podle standardních pravidel za hospodářský rok. 92 

 

V roce 2009 vstupem do likvidace společnost nepřichází o možnost uplatnit daňovou ztrátu. 

Může ji uplatnit před vstupem i v průběhu likvidace. 93 

 

                                                           
88, 89, 90, 91 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str. 96 - 133) 
 
 
 

92 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 
93 Poradenská společnost apogeo.cz [online]. 2009 [cit. 2010-03-25]. Likvidace obchodních společností. 
Dostupné z WWW: <http://www.apogeo.cz/odborne-clanky/likvidace-obchodnich-spolecnosti-432/>. 
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V zásadě je třeba dát si pozor na zúčtování poloviny ročních daňových odpisů. Polovina se 

uplatní při sestavení daňového přiznání ke dni předcházejícímu dni vstupu společnosti 

do likvidace. Dále pak tzv. rozpuštění rezerv a opravných položek (rozpuštění znamená opak 

zaúčtování, které by bylo při jejich použití, což má vztah k daňovému základu, který zvyšuje) 

a dopočet případných záloh na daň z příjmu, popř. nemožnost uplatnění reinvestičního 

odpočtu. 94 

 

„Důležité je zaznamenat podstatný rozdíl v účetní metodice upravující zúčtování (rozpuštění) 

rezerv a opravných položek. Od roku 2003 platí dosud, že účetní jednotky jsou povinny 

zúčtovat rozpuštění rezerv a opravných položek ve prospěch (na stranu Dal) nákladů (viz. §55 

a §57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zúčtování (rozpuštění) rezerv 

a opravných položek ve prospěch nákladů se v souladu s výše uvedeným ustanovením, 

nepovažuje za porušení vzájemného zúčtování (zákaz vzájemného zúčtování nákladů a 

výnosů).“ 95 

 

„Základem daně v průběhu likvidace i po jejím skončení je hospodářský výsledek nebo rozdíl 

mezi příjmy a výdaji z likvidace obchodního jmění upravený podle §22 až 33 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (do nákladů se zahrnuje 

i odměna likvidátora).“ 96 

 

„Při výpočtu výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti. Jestliže 

se poslední známá daňová povinnost týkala jen části zdaňovacího období, je poplatník daně 

z příjmů právnických osob povinen si pro placení záloh dopočítat poslední známou daňovou 

povinnost tak, jako by se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců.“ 97 

 

„Současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku je daňový subjekt (likvidátor) povinen 

předložit písemný souhlas správce daně. O tento písemný souhlas musí likvidátor správce 

daně požádat. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Je-li žádost o vydání souhlasu správce 

zamítnuta, může další žádost podat nejdříve po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo 

zamítavé rozhodnutí doručeno. Nerozhodne-li správce do 3 měsíců, má se za to, že souhlas je 

                                                           
94 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 
95, 97 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str. 94 - 101) 
96 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společností. (str. 108) 
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udělen. Rozhodnutí o žádosti o vydání souhlasu správce se sděluje daňovému subjektu a 

soudu, který vede obchodní rejstřík.“ 98 

 

Zdanění likvida čního zůstatku 

„Příjem fyzické osoby z titulu podílu na likvidačním zůstatku patří do kategorie tzv. ostatních 

příjmů podle §10 zákona o daních z příjmů a je předmětem daně. Likvidační zůstatek podléhá 

zvláštní sazbě daně podle §36 zákona o daních z příjmů. Zvláštní sazba daně z příjmů 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky (právnické i fyzické osoby) činí 

15 % z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti 

s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva v družstvu, 

sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci 

(tj. likvidované společnosti) poplatníkem prokázána.“ 99 

 

Postup pří výpočtu daně je následující: od likvidačního zůstatku se odečte nabývající cena 

obchodního podílu, zjistí se tak základ daně, na který se aplikuje srážková daň ve výši 15 %. 

Likvidační zůstatek mínus srážková daň pak tvoří částku k výplatě. Srážkovou daň je povinen 

odvést plátce daně obecně při výplatě. 100 

 

„Z pohledu právnické osoby podíl na likvidačním zůstatku nevstupuje do základu daně.“ 101 

 

„Do základu daně naopak vstupuje tzv. hrubý likvidační zůstatek. Základ daně v průběhu 

likvidace i po jeho skončení je hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 

z likvidace obchodního jmění viz. §22 až 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.“ 102 

 

2.3.6 Ukončení likvidace 
 

„Ukončení likvidace předpokládá, že likvidátor zpeněžil, resp. převedl veškerý majetek 

podniku, zlikvidoval pohledávky a z výtěžku plně uspokojil všechny věřitele. Vypořádal 

práva a povinnosti podniku. Po provedení všech nezbytných úkonů potřebných k provedení 

likvidace likvidátor sestaví zprávu o jejím průběhu s návrhem na rozdělení čistého 

                                                           
98, 99 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (str. 135 - 137) 
 

100 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 
101 Zákon o daních z příjmů §23, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů 
102 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. (str. 108) 
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majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace. Každý společník, který s návrhem 

nesouhlasí, se může u soudu domáhat přezkoumání výše jeho podílu na likvidačním zůstatku. 

Společníkům nelze poskytnout plnění dříve, a to ani ve formě zálohy, dokud nejsou 

uspokojeny nároky všech známých věřitelů.“ 103 

 

„Ukončení likvidace lze soustředit do následujících postupných kroků: 

1. Po uhrazení všech závazků, předplacených služeb a prací (audit, archivace zbylých 

písemností, účetní práce, kolek na návrh na výmaz, své odměny) připraví likvidátor 

návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Připraví konečnou zprávu pro vlastníky a 

vyžádá si jejich souhlas s rozdělením likvidačního zůstatku. 

2. Likvidátor zpracuje účetní závěrku ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního 

zůstatku. Závěrku nechá (je-li předepsáno) ověřit auditorem, případně odstraní 

auditem zjištěné závady, a předloží ji správci daně. 

3. Likvidátor podá přiznání k dani z příjmů ke dni zpracování účetní závěrky a vyžádá si 

souhlas správce daně s ukončením činnosti. 

4. Likvidátor rozdělí likvidační zůstatek, zpracuje konečnou zprávu pro vlastníka 

(zakladatele) se žádostí o souhlas s výmazem subjektu z obchodního rejstříku. 

Likvidátor pořídí seznam společníků, kterým vyplatil podíl na likvidačním zůstatku. 

5. Do 30 dnů od skončení likvidace se podá návrh na výmaz z obchodního rejstříku 

(Souhlas správce daně, smlouva, resp. informace o uložení archiválií, doklad 

o zveřejnění oznámení o likvidaci se přikládají ke konečné zprávě o likvidaci podniku 

a jsou v příloze k návrhu na výmaz, který podává likvidátor). 

6. Po nabytí právní moci usnesení soudu o výmazu se uloží zbytek spisového materiálu 

do archivu.“ 104 

 

Kromě hladkého průběhu likvidace se mohou vyskytnout nové skutečnosti jako např. 

doměření daně, vyměření penále, pokuty, zjištění neznámého majetku po skončení likvidace 

aj. Peněžní povinnosti je pak nutno uhradit a příslušně upravit i likvidační zůstatek, účetní 

závěrku a konečnou zprávu. 105 

 

„Zákonem č. 370/2000 Sb. byl do obchodního zákoníku začleněn nový institut, a to 

„obnovení likvidace“. Tento institut řeší doposud českým právem neupravený a poměrně 

                                                           
103, 104 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. (str. 90) 
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častý problém, jak vyřešit situaci, kdy se po skončení likvidace, popřípadě po výmazu 

společnosti z obchodního rejstříku objevil nový majetek. Tento problém řeší §75b obchodního 

zákoníku, podle kterého, jestliže se po skončení likvidace společnosti zjistí dosud neznámý 

majetek nebo se objeví potřeba jiných nezbytných opatření souvisejících s likvidací, rozhodne 

soud na návrh státního orgánu, společníka, věřitele nebo dlužníka o obnovení likvidace 

společnosti a jmenuje likvidátora.“ 106 

 

„Obchodní zákoník v §68 odst. 4 a §75 dost. 5 upravuje i postup likvidátora při likvidaci 

majetku podniku po zrušení konkurzu nebo při zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu 

pro nedostatek majetku. V takovém případě (a pouze v tomto případě) zpeněží likvidátor 

majetek a z výtěžku prodeje uhradí náklady likvidace, mzdové nároky zaměstnanců, 

pohledávky věřitelů podle pořadí jejich splatnosti. Není-li možné uspokojit pohledávky 

stejného pořadí v plné výši, uhradí se poměrně.“ 107 

 

Konečná zpráva likvidátora 

Konečná zpráva shrnuje výslednou činnost likvidátora. Obsahuje zhodnocení průběhu a 

výsledků likvidace. Nejdůležitějšími částmi je návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, 

účetní závěrka a komentáře k účetní závěrce. V případě, že nebyly uspokojeny některé 

nároky, musí být ve zprávě podrobně komentovány spolu se způsobem jejich právního a 

finančního zabezpečení. Konečná zpráva se přikládá spolu s ověřenými podpisy k návrhu 

na výmaz z obchodního rejstříku. 108 

 

„Společníci nemusí s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku souhlasit. Svůj nesouhlas 

mohou vyjádřit tím, že požádají soud o přezkoumání. Toto právo mohou uplatnit do 3 měsíců 

ode dne, kdy byl návrh na rozdělení likvidačního zůstatku projednáván.“ 109 

 

Likvida ční zůstatek 

„Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém 

zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku).“ 110 
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107 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. (str. 89) 
108 ADAMÍK, P.; PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 
109 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společností. (str. 63) 
110 Obchodní zákoník §61 odst. 4, ve znění pozdějších předpisů 
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Likvidační zůstatek je rozdíl mezi peněžním majetkem získaným ze všech aktiv společnosti a 

úhradou všech závazků společnosti v likvidaci. Do závazků nesmíme zapomenout též daňové 

vypořádání za období likvidace. 

 

Likvidační zůstatek se zjišťuje z rozpočtu likvidace. Upravený doporučený postup likvidace 

dle Pelikána: 111 

 

Tab. 2.1 – Příklad sestavení rozpočtu a výpočet likvidačního zůstatku 

 

Výnosy z prodeje aktiv 

Peníze a vklady 

Výnosy likvidace celkem 

 

Mzdové a osobní náklady (hrubá mzda, SP a ZP, 

odstupné) 

Provozní náklady a výdaje podniku 

Náklady likvidace (soudní poplatky, šrotace majetku, 

aj.) 

Náklady likvidace celkem 

 

Závazky vůči úřadům (daně, pokuty) 

Úroky z úvěrů 

Závazky vůči dodavatelům 

Cizí pasiva celkem 

 

Zdroj: PELIKÁN, V. Likvidace podniku. (str. 54) 

 

Hrubý výnos likvidace = Výnosy likvidace celkem – Náklady likvidace celkem (1.2)112 

 

Likvidační zůstatek = Hrubý výnos likvidace – Cizí pasiva (1.3)113 

 

                                                           
111 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
112, 113 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. (str. 53 - 54) 
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„Výsledkem likvidace společnosti je likvidační zůstatek. Ten může být aktivní (likvidační 

zisk) nebo pasivní (likvidační ztráta). Podle charakteru likvidačního zůstatku likvidátor 

při rozdělování v případě aktivního rozděluje likvidační zůstatek společníkům a v případě 

pasivního rozdělování zabezpečuje úhradu ztráty (u těch společností, kde to zákon 

nařizuje).“114 

 

Likvida ční zisk 

1. Je-li likvidační zisk vyšší než vklady společníků, pak při rozdělování likvidátor splatí 

vklady, uhradí fondy ze zisku a rozdělí zbytek likvidačního zůstatku, resp. veškerý 

likvidační zůstatek rozdělí mezi společníky. Úhradou fondů se rozumí rovněž jejich 

výplata společníkům. Postupuje se dle podílů na majetku uvedeném ve společenské 

smlouvě. 115 

2. Likvidační zisk je menší než základní vklad. V takovém případě se zisk rozdělí 

poměrně dle zápisu v obchodním rejstříku. 116 

 

Likvida ční ztráta 

„M ůže mít dvojí charakter v závislosti na způsobu sestavení rozpočtu. V prvém případě jde 

o ztrátu, kterou lze uhradit z vlastních zdrojů společnosti jako jsou základní kapitál, zákonný 

rezervní fond, fondy ze zisku (pokud aktiva pořízená z těchto zdrojů nevkládáme do výnosů 

z likvidace). Druhý případ značí předlužení podniku, kdy cizí zdroje a náklady na likvidaci 

nejsou pokryty výnosy a vlastním kapitálem.“ 117  

 

1. V případě, že je likvidační zůstatek záporný a jeho velikost je menší než vklady 

společníků, pak je likvidace ukončena. Rozdělení likvidačního zůstatku neproběhne, 

protože není co rozdělovat. Toto platí u všech typů obchodních společností. 118 

 

2. „Pokud je likvidační zůstatek záporný a jeho velikost je větší než vklady společníků, 

tak likvidace končí předlužením: 

a) v případě omezeného ručení nebude likvidace přecházet v konkurz, jelikož 

není žádný majetek na úhradu konkurzního řízení a bude pokračovat likvidace, 

                                                           
114, 117 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. (str. 54 - 63) 
115, 116, 118 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
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pokračovat bude i práce likvidátora spojená se zánikem společnosti až 

do podání návrhu na výmaz společnosti.  

b) V případě neomezeného ručení (veřejná obchodní společnost) likvidátor 

uplatňuje úhradu zbylých dluhů na společnících, kteří mají osobní ručení.“ 119 

 

2.3.7   Zpráva o pr ůběhu likvidace 
 

„I když likvidátor je statutárním orgánem likvidované společnosti, o průběhu likvidace 

podává zprávy orgánu, který likvidátora jmenoval. Orgán schvaluje program a rozpočet 

likvidace.“ 120 

 

Zprávy by měly obsahovat: 

• zhodnocení stavu plnění rozpočtu a programu likvidace, 

• návrhy pro případné změny v postupu likvidace, 

• možná úzká místa v pokračování likvidace, 

• návrh případných změn v rozpočtu likvidace. 

 

Minimálně by likvidátor měl vypracovat 2 takovéto zprávy. První na úvod likvidace a druhou 

na její ukončení, tzv. konečnou zprávu likvidátora. Jinak je rozsah a četnost závislá 

na složitosti likvidované společnosti. 121 

 

2.3.8   Archivace 
 

„Likvidátor musí zabezpečit uložení a předání písemností likvidované organizace dle platných 

právních norem. Likvidátor musí postupovat dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě, vyhlášek č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností 

jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení, a zákona č. 118/1974 Sb., o podnikových 

archivech, vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, dále zákona o účetnictví, zákona 

                                                           
119, 120 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společností. (str. 62 - 65) 
 

121 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. 
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o dani z přidané hodnoty, zákona o ochraně státního tajemství, zákona na ochranu autorských 

práv, šíření audiovizuálních děl a dalších předpisů.“ 122 

 

Likvidátor se musí seznámit a ověřit stav uložení archiválií a ostatních písemností jako jsou 

organizační řád, spisový řád, skartační a archivní řád apod. Společnost má většinou pro tyto 

potřeby vyhrazenou speciální místnost, kde se ukládají technické dokumentace, utajované 

písemnosti, účetní doklady, aj. Likvidátor ovšem nesmí zapomenout, že mnoho písemností 

zůstalo po odchodu pracovníků v kancelářích samotných. Tyto písemnosti by měl soustředit 

na jedno místo, nejlépe do archivační místnosti. Příprava skartačního řízení i jeho provedení 

jsou časově a fyzicky náročné, likvidátor by jim měl věnovat náležitý prostor. 123 

 

Lhůty se počítají vždy od 1. dne roku následujícího ten rok, kterého se dokumenty týkají. 

Případně vždy od 1. dne po konci účetního období, kterého se dokumenty týkají. Skartační 

lhůty, tedy doba, za kterou může být dokument skartován, jsou následující: 124 

 

„Skartační lhůty podle §31 Zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví: 

• účetní uzávěrka, výroční zpráva – 10 let, 

• účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, 

přehledy – 5 let, 

• účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví – 5 let.“ 125 

 

„Skartační lhůty podle § 35a) Zákona číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení: 

• Mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového 

pojištění - 30 let, 

• stejnopisy evidenčních listů – 3 roky, 

• obchodní společnost: seznam společníků a členů statutárních orgánů, dozorčí rady 

za jednotlivé kalendářní měsíce, včetně přehledu o tom, kdy společnost neodvedla 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 6 let a 3 

roky poté, co bylo dlužné pojistné zaplaceno.“ 126 

 
                                                           
122, 124, 125, 126Podnikatel.cz [online]. 2008 [cit. 2010-04-08]. Než skartujete fakturu raději měřte dvakrát. Dostupné 
z WWW: <http://www.podnikatel.cz/clanky/nez-skartujete-fakturu-radeji-merte-dvakrat/>. 
123 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
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„Skartační lhůty podle §27 Zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: 

• plátce DPH je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení 

daně minimálně 10 let od konce zdaňovacího období, 

• Pokud nejsme plátci DPH, musíme archivovat doklady a daňovou evidenci 3 roky 

od konce zdaňovacího období.“ 127 

 

„U podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku však musí samotné skartaci předcházet 

jednání se státním archivem, zejména výběr archiválií z podnikatelských dokumentů určených 

k trvalému uložení. Nejjednodušší je zvolit k úschově státní oblastní archiv.“ 128 

 

„Po skončení likvidace provádí likvidátor následující úkony: 

• na základě skartačního povolení postoupenému státnímu archivu přistoupí ke skartaci, 

• zpracuje ve dvou výtiscích seznamy písemností určených k archivaci, 

• u písemností, které jsou určeny ke skartaci, ale neprošla u nich skartační lhůta, zajistí 

uložení u uschovatele. Tím mohou být společník, popř. odborná firma.“ 129 

 

„Skartační povolení získá likvidátor na základě skartačního návrhu tak, že vytvoří soupis 

dokumentů, které chce zničit, poté připojí průvodní dopis a pošle jej příslušnému státnímu 

archivu.“ 130 

 

Skartační návrh musí obsahovat pořadové číslo, název písemnosti, číslo jednací vlastní, číslo 

jednací cizí, rok, počet listů, počet příloh, číslo výtisku. 131 

 

„S uschovatelem se sepíše protokol o úschově. Stanoví se v něm i cena práce s úschovou 

spojená. Souběžně s koncem likvidace musí být provedena i fyzická likvidace razítek. Otisky 

všech užívaných razítek budou archivovány. Kopie smlouvy o uložení písemností v archivu se 

přikládá k návrhu na výmaz z obchodního rejstříku.“ 132 

 

„Pro účely archivace se dokumenty původců člení do 3 typů: 

                                                           
127, 128, 130 Podnikatel.cz [online]. 2008 [cit. 2010-04-08]. Než skartujete fakturu raději měřte dvakrát. Dostupné z 
WWW: <http://www.podnikatel.cz/clanky/nez-skartujete-fakturu-radeji-merte-dvakrat/>. 
 

129 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. (str. 69) 
 

131 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
132 PEŠTUKA, F. Zrušení a zánik společnosti. (str. 69) 
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• A – označuje písemnosti trvalé hodnoty, tedy archiválie (např. výpis z obchodního 

rejstříku). 

• S – písemnosti, které již měly být skartovány nebo na skartaci teprve čekají. Pokud 

bude skartace teprve provedena, připisuje se k písmenu ještě číslo značící počet let, 

po které musí být písemnost v úschově. 

• V – tzv. stoupa jsou písemnosti, o kterých bude teprve rozhodnuto zda budou „A“ 

nebo „S“.“ 133 

 

Utajované písemnosti pozbývají po ukončení podnikání většinou platnost, takže se označují 

písmenem S a mohou být navrženy na okamžitou skartaci. 134 

 

2.4   Finanční analýza 
 

V případě likvidace společností je finanční analýza důležitá. Nastupující externí likvidátor 

nemá většinou povědomí o likvidované společnosti. Jediné co má k dispozici a na co se může 

spolehnout, jsou účetní data. Z těchto účetních dat může vyvodit závěry, ale také se může 

vyhnout trestnímu stíhání v případě, že by nenahlásil předlužení společnosti. V této kapitole 

uvedu i bankrotní index, kterým si mohou vlastníci ještě nelikvidované společnosti zjistit 

jejich finanční stabilitu. 

 

2.4.1 Zjišt ění úpadku 
 

Při započetí likvidace nebo ještě lépe před jejím započetím by měl likvidátor zjistit, zda 

společnost není v úpadku. Pokud je, musí podat návrh na insolvenční řízení. Co znamená 

úpadek, zjistíme z §3 zákona 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

„Platební neschopnost znamená neschopnost plnit splatné závazky z důvodu nedostatku 

peněžních prostředků. Musí se jednat o závazky na peněžité plnění nikoli závazky na plnění 

věcné. Současně je nutné, aby se jednalo o objektivní neschopnost platit. Důležité je, aby se 

jednalo o závazky splatné, tedy již uplynulým termínem, kdy měl být závazek splněn. Zákon 

                                                           
133 BREZANIOVÁ, M. Daně a účetnictví, vzory a případy. (str. 15) 
134 PELIKÁN, V. Likvidace podniku. 
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dále říká, že insolvence musí trvat delší dobu. Pojem „ delší doba“ ale není nijak specifikován 

a při jeho výkladu soud postupuje individuálně v každém případě.“ 135 

 

“Předlužením se rozumí situace, kdy souhrnná hodnota dlužníkových splatných závazků 

převyšuje souhrnnou hodnotu jeho majetku. Při posuzování předlužení (na rozdíl 

od insolvence) nejsou brány v úvahu jen peněžité závazky, ale bere se v potaz celková 

hodnota podniku. Později byla přidána podmínka, že o předlužení jde tehdy, jestliže osoba má 

více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek, přičemž do ocenění 

majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti.“ 136 

 

Jak platební neschopnost, tak předlužení jsou důvody samostatně dostačující pro prohlášení 

insolvence. 

 

Na finanční zdraví podniku poukazuje například: 

• debt ratio, 

• ukazatel úrokového krytí. 

 

Debt ratio (ukazatel věřitelského rizika) 

 
aktivacelková

kapitálcizí
ratioDebt =  (1.4)137 

 

„Debt ratio vyjadřuje celkovou zadluženost, je to poměr celkových závazků k celkovým 

aktivům, který se nazývá také ukazatel věřitelského rizika. Obecně platí, že čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Ukazatel by měl být vyšší než nula.“ 138 

 

Ukazatel úrokového krytí 

 
úrokynákladové

EBIT
krytíúrokovéhoukazatel =  (1.5)139 

kde EBIT = zisk před odečtením úroků a daní (provozní hospodářský výsledek). 140 

 

                                                           
135, 136 Ekonomický portál euroekonom.cz [online]. 2008 [cit. 2010-03-15]. Jak probíhá bankrot. Dostupné z 
WWW: <http://www.euroekonom.cz/podnikani-bankrot-old.php>. 
 

137, 138, 139, 140 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. (str. 58) 
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„Ukazatel nám udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. V zahraničí je za doporučenou 

hodnotou označován trojnásobek nebo i více. Neschopnost platit úrokové platby ze zisku 

může být znakem blížícího se úpadku.“ 141 

 

2.4.2 Důležité finan ční ukazatele 
 

„Při likvidaci společnosti je zřejmě nejdůležitějším finančním ukazatelem likvidita. Likvidita 

určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky rychle  a bez velké ztráty hodnoty 

se přeměnit na peněžní hotovost. Likvidita podniku vyjadřuje pak schopnost podniku hradit 

včas své platební závazky. Likvidita je tedy důležitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, 

neboť jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům.“ 142 

 

Rozeznáváme: 

• běžnou likviditu, 

• pohotovou likviditu, 

• okamžitou likviditu, 

 

Běžná likvidita 

 Běžná likvidita =
KZ

OA
 (1.6)143 

kde OA = oběžná aktiva, 

KZ = krátkodobé závazky. 144 

 

„Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo 

také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Stručně 

řečeno, vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je 

pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Pro běžnou likviditu platí, že 

hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5.“ 145 

 

 

                                                           
141, 142, 143, 144, 145 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. (str. 48 - 59) 
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Pohotová likvidita 

 Pohotová likvidita = 
KZ

ZÁSOA−
 (1.7) 146 

kde ZÁS = zásoby. 147 

 

„Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Vyšší hodnota ukazatele bude 

příznivější pro věřitele, nebude však příznivá z hlediska akcionářů a vedení podniku. 

Nadměrná výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využívání do podniku vložených 

prostředků a nepříznivě tak ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků.“ 148 

 

Okamžitá likvidita  

 Okamžitá likvidita =
KZ

FM K  (1.8) 149 

kde FMK = krátkodobý finanční majetek. 150 

 

„Do tohoto ukazatele vstupují jen nejlikvidnější položky z rozvahy. Pod pojmem pohotové 

platební prostředky je nutné si představit sumu peněž na běžném účtu, na jiných účtech či 

v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry, šeky. Pro okamžitou likviditu platí 

doporučovaná hodnota v rozmezí 0,9 - 1,1.“ 151 

 

2.4.3 Bankrotní model 
 

„Bankrotní modely zjišťují, zda podnik do určité doby zbankrotuje. Vychází přitom z faktu, 

že každá firma ohrožená bankrotem vykazuje určitý čas před touto událostí symptomy, které 

jsou pro bankrot typické. K nejčastějším symptomům patří problémy s běžnou likviditou, výší 

čistého pracovního kapitálu a problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. Mezi 

nejčastěji používané modely patří: 

• Altmanův model, 

• Index důvěryhodnosti.“ 152 

 

                                                           
146, 147, 148, 149, 150, 151 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. (str. 49 - 50) 
 
 
 
 
 

152 HRDÝ, M.; HOROVÁ, M. Finance podniku. (str. 135) 
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Altmanův model analyzuje akciové společnosti. Index důvěryhodnosti jde použít i 

na společnosti s ručením omezeným. 

 

Index důvěryhodnosti 

„Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými v roce 1995 tak, aby vyhovoval 

českým podmínkám. Index IN je stejně jako Altmanův model vyjádřen rovnicí, v níž jsou 

zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému ukazateli 

je přiřazena váha, která je váženým průměrem hodnot každého ukazatele v odvětví. Index se 

vyskytuje v mnoha modifikacích podle roku, kdy byl zkonstruován. V roce 2005 byl upraven 

na index IN05, který lze vyjádřit tímto způsobem:“ 153 

 

 IN05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5 (1.9)154 

kde X1 = celková aktiva / cizí zdroje 

 X2 = EBIT / nákladové úroky, 

X3 = EBIT / celková aktiva, 

X4 = výnosy / celková aktiva, 

X5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci). 
155 

 

Tab. 2.2 - Interpretace výsledků modelu IN05 

 

Hodnota indexu Stav podniku 

IN05 < 0,9 podnik spěje k bankrotu 

0,9 < IN05 < 1,6 pásmo šedé zóny 

IN05 > 1,6 podnik tvoří hodnotu 

 

Zdroj: HRDÝ, M.; HOROVÁ, M. Finance podniku. (str. 136) 

 

V pásmu šedé zóny podniky netvoří hodnotu, ale ani nebankrotují. 156 

 

 

                                                           
153, 154, 155 HRDÝ, M.; HOROVÁ, M. Finance podniku. (str. 135) 
 
 

156 HRDÝ, M.; HOROVÁ, M. Finance podniku. 
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3. Představení podniku 
 

Podnik XY, s. r. o. se zabývá výrobou pracovních oděvů. Jeho odběratelé jsou především 

zahraniční dřevozpracující společnosti v německy hovořících státech. Jedná se zvláště 

o pracovní oděvy pro dřevorubce. Do těchto oděvů jsou všitá nylonová vlákna, kdy se 

v případě porušení oděvu jednotlivá vlákna namotají na ozubení a ucpou prostor pohonu 

řetězu u motorové pily a tím ji zastaví, čímž nedojde k poranění pracovníka. Plátce DPH. 

 

Podnik byl zapsán do obchodního rejstříku 11.září 1995 u rejstříkového soudu v Českých 

Budějovicích. Společnost zastupuje jeden jednatel a byla založena na dobu neurčitou. Předmět 

činnosti je: 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

• textilní výroba. 

 

Základní kapitál ve výši 100 000 Kč (v roce 1995 byla výše základního kapitálu 

pro společnosti s ručením omezeným v této výši, v současnosti je požadováno 200 000 Kč) 

byl splacen v plné výši dvěma společníky. 

 

V roce 2002 došlo ke změně společenské smlouvy z důvodu vypořádání podílů 

ve společnosti. Na tomto základě byly podíly znovu zapsány do obchodního rejstříku 

s dodatkem, že výše obchodního podílu se rovná poměru vkladu společníka k základnímu 

kapitálu společnosti a to následovně: 

• první společník 55 %, 

• druhý společník 45 %. 

 

Za společnost vystupoval jen jeden jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že 

k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis. 

 

Ve sledovaném období se společnost začala potýkat s nedostatkem odbytu, který se prohloubil 

i v dalších letech. Příčinou byla celosvětová finanční krize, která v České republice nastoupila 

až později. Společnosti obchodující s cizinou tuto krizi zaznamenaly již dříve, což je případ i 

této společnosti. Důvodem poklesu odbytu byl útlum na trhu nábytkářství a hlavně 

stavebnictví, kde měla společnost XY, s. r. o. své hlavní odbytiště. Krizí došlo k útlumu těžby 



 

43 

dřeva a následně poptávky po zboží, které tato společnost vyráběla. Z toho důvodu se 

zakladatelé rozhodli společnost zlikvidovat.  

Management, prodej a marketing zabezpečoval jednatel společnosti a majitel v jedné osobě. 

Společnost zaměstnávala 5 - 14 pracovníků v šicí dílně. Účetnictví a doprava zboží na místo 

určení byla zajišťována externě.  

 

Obr. 3.1 – Organizační schéma 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 

 

3.1 Analýza podniku 
 

Sledovaný podnik XY, s. r. o. provozoval svou podnikatelskou činnost od roku 1995. 

V příloze č. 1 diplomové práce je poskytnuta rozvaha a v příloze č. 2 výkaz zisku a ztráty 

za poslední 3 roky podnikání. Jedná se o roky 2006, 2007 a 2008. V roce 2008 se rozhodla 

společnost zrušit své podnikání. Na základě těchto údajů je provedena analýza současného 

stavu pomocí vybraných finančních ukazatelů. 

 

Společnost XY, s. r. o. vykázala tyto hospodářské výsledky: 

 

Tab. 3.1 – Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) -90 -49 173 

Zdroj: interní materiály podniku 

 

 

Jednatel 

Mistrová 

Pracovníci 
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Graf 3.1 – Přehled hospodaření (v tis. Kč) 
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Zdroj: zpracování na základě interních materiálů podniku 

 

V roce 2006 byla společnost ve ztrátě 90 tis. Kč, v následujícím roce pak necelých 50 tis. Kč. 

Až poslední sledovaný rok, tj. 2008 se podařilo společnosti vytvořit zisk ve výši 173 tis. Kč.  

 

Výkony roku 2007 se snížily o 2,27% oproti roku 2006. V roce 2008 se výkony zvýšily o 7% 

oproti předcházejícímu roku. V případě přidané hodnoty je v roce 2007 nárůst 3,65% a v roce 

2008 2,61%. Z toho je patrné, že v roce 2007 došlo ke snížení nákladů na výkon, bohužel 

tento poměr se nedokázal udržet i v roce 2008. V roce 2007 došlo k enormnímu nárůstu 

ostatních provozních nákladů, které se vyšplhaly do výše necelých 200 tis. Kč. Společnost 

byla v letech 2006 a 2007 zatížena úvěrem, za který platila ročně 28 a 22 tis. Kč. V roce 2008 

společnost již nevykazovala žádné nákladové úroky. 

 

Dle rozvahy je výše aktiv následující: 

 

Tab. 3.2 - Výše aktiv (v tis. Kč) 

Rok 2006 2007 2008 

Výše aktiv (v tis. Kč) 803 590 591 

Zdroj: interní materiály podniku 
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Společnost XY, s. r. o. neeviduje žádný dlouhodobý hmotný majetek, kromě roku 2007, kdy 

účetní jednotka pořídila aktivum ve výši 32 tis. Kč. Téhož roku však uskutečnila i jeho prodej, 

z kterého pokryla ztrátu. Dlouhodobé pohledávky stejně jako dlouhodobý finanční majetek 

společnost nemá. Zásoby jsou konstantní ve výši 24 tis. Kč. Podnik tvoří zákonné rezervy, 

vlastní kapitál je v nezměněné výši 100 tis. Kč. V roce 2006 činil výsledek hospodaření 

z minulých let 90 tis. Kč. Tato hodnota byla použita jako interní zdroj financování a v roce 

2008 byla tato suma vyčerpána úplně celá. Podnik využil bankovních úvěrů a výpomocí 

v letech 2006 a 2007, v roce 2008 již žádný bankovní úvěr nečerpá. 

 

Ukazatele likvidity 

Dle rovnice 1.6 vychází běžná likvida následovně. 

 

Tab. 3.3 –Běžná likvidita  

Rok 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 2,26 1,53 2,24 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 

 

Běžná likvidita je nazývána též likviditou 3. stupně, v čitateli jsou zahrnuta všechna oběžná 

aktiva. Výsledná likvidita je mezi doporučenými hodnotami, které zde činí 1,5 – 2,5. 

 

Tab. 3.4 – Pohotová likvidita 

Rok 2006 2007 2008 

Pohotová likvidita 2,20 1,47 2,14 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 

 

Pohotová likvidita (dle rovnice 1.7) dosahuje vyšších hodnot než je doporučováno. Vyšší 

hodnoty jsou příznivější pro věřitele méně pak pro management. Vyšší hodnota znamená, že 

jsou peníze vázány ve formě pohotových prostředků, které však nepřinášejí takový zisk, který 

by měly v případě jiné formy, např. zásob. 
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Tab. 3.5 – Okamžitá likvidita 

Rok 2006 2007 2008 

Okamžitá likvidita 2,18 1,46 2,13 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 

 

Okamžitá likvidita (dle rovnice 1.8) pracuje pouze s nejlikvidnějšími složkami aktiv. 

Výsledné hodnoty jsou vyšší než je doporučováno.  

 

Pokud shrneme výsledky likvidity zjistíme, že společnost vykazuje vysoký stupeň likvidity. 

Věřitelé by mohli být spokojení, přesto je společnost v likvidaci. Je zde vidět, že hovoříme-li 

o likvidaci, většinou si pojem spojíme s platební neschopností podniku. Spočítáme-li si 

ukazatele likvidity, můžeme vidět, že např. u společnosti XY, s. r. o. neodrážejí realitu. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 

Tab. 3.6 – Debt ratio 

Rok 2006 2007 2008 

Debt ratio 4,43 2,16 0,8 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 

 

Ukazatel věřitelského rizika nám ukazuje, že v roce 2006 byla výše cizího kapitálu oproti 

vlastnímu kapitálu vyšší 4,43 krát. V roce 2007 následoval prudký pokles podílu cizího 

kapitálu na struktuře pasív. V roce 2008 tento pokles pokračoval a zastavil se na hodnotě 0,8. 

Příčinou takto nízké hodnoty v roce 2008 je vytvoření kladného hospodářského výsledku. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel vypočteme dle rovnice 1.5. 

 

Tab. 3.7 – Ukazatel úrokového krytí 

Rok 2006 2007 2008 

Ukazatel úrokového krytí -3,21 -2,23 0 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 

 



 

47 

Výsledek nám vyjadřuje kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. V prvních dvou letech 

ukazatel nemá vypovídající hodnotu, protože byla vytvořena ztráta, proto je výsledek 

záporný. V roce 2008 je pak výsledek nulový a to proto, že společnost již vypořádala všechny 

své úvěry a neplatila tak žádné úroky. 

 

Index důvěryhodnosti 

 

Tab. 3.8 – Index důvěryhodnosti 

Rok 2006 2007 2008 

IN05 0,29 0,69 2,50 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 

 

Index důvěryhodnosti (dle rovnice 1.9) nám oproti likviditě ukázal, že společnost XY, s. r. o. 

je na tom finančně špatně. V letech 2006 a 2007 se nachází v bankrotní zóně. V roce 2008 se 

už index nachází v zóně, která tvoří hodnotu. Je to způsobeno tím, že v roce 2008 podnik již 

vytvořil kladný hospodářský výsledek. 

 

Shrnutí 

Společnost XY, s. r. o. vykázala ve sledovaném období dva roky po sobě ztrátu. Na uhrazení 

této ztráty vyčerpala všechen nahromaděný zisk z minulých let. V roce 2008 dosáhla zisku 

ve výši 173 tis. Kč, který byl způsoben mírným nárůstem výkonů a velkým snížením nákladů. 

Z pohledu nákladů sice osobní náklady zůstaly ve stejné výši, avšak podařilo se snížit 

výkonovou spotřebu. Rovněž byly podstatně redukovány ostatní provozní náklady a prodán 

dlouhodobý majetek podniku. Náklady také snížila skutečnost, že v roce 2008 podnik již 

neměl žádné úvěry a bankovní výpomoci a nemusel tak platit žádné úroky. Do potíží se 

podnik dostal již v roce 2006, kdy čerpal kontokorent. Hodnota aktiv roku 2008 oproti roku 

2006 klesla o cca 30%. Z této situace je zřejmé, že již ve sledovaném období si vlastníci 

uvědomili finanční potíže a začali je aktivně řešit. V zásadě se jim to podařilo, ovšem 

v podniku došlo už k takovému útlumu, že prosperující vývoj a to i vzhledem k povaze 

na trhu (kde není poptávka díky finanční krizi) nebude pokračovat. Vlastníci se proto rozhodli 

v podnikatelské činnosti dále nepokračovat a společnost tak zrušit. 
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4. Praktická část 
 

Praktická část popisuje chronologicky proces likvidace od jejího zahájení po skončení. 

Na začátku kapitoly jsou uvedeny činnosti před likvidací, které nemusí vždy provádět 

likvidátor, ovšem jsou důležité pro nastupující likvidaci. 

 

4.1 Činnosti p řed likvidací 
 

Kroky před započetím likvidace provádí statutární orgán na základě mimořádné valné 

hromady, která se rozhodla podnik zrušit. Hlavními kroky jsou:  

• Zjištění zda společnost není předlužená. 

• Výběr likvidátora. 

• Sestavení mimořádné účetní závěrky a daňového přiznání. 

• Oznámení a zveřejnění vstupu společnosti do likvidace. 

 

Na základě mimořádné valné hromady konané v roce 2009 se společníci rozhodli zrušit 

společnost likvidací. Sepsali a notářsky si nechali ověřit Rozhodnutí o likvidaci společnosti, 

kde uvedli, že likvidátorem pověří externí osobu. Společnosti je doporučeno uplatnit si 

daňovou ztrátu z roku 2007 jako odčitatelnou položku při výpočtu daně z příjmu za rok 2008, 

kdy dosáhla zisku. 

 

4.1.1 Zjišt ění zda spole čnost není p ředlužená 
 
Nejprve je třeba zjistit, zda lze vůbec k likvidaci přistoupit. Je-li finanční situace natolik 

špatná, že se likvidovaný subjekt nachází v úpadku, má v takovém případě statutární orgán 

(dlužník) povinnost podat Insolvenční návrh.  

 

Tento návrh může ovšem podat i věřitel. Insolvenční řízení se pak zahajuje, když soud eviduje 

alespoň dva věřitele, kteří na nás podali návrh. V tomto případě nás soud písemně vyrozumí. 

Proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně 

předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak. 
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Společnost XY, s. r. o. nedostala žádné soudní vyrozumění, tedy žádný věřitel nepodal návrh 

na insolvenční řízení. Musíme však provést ještě kontrolu na úpadek, abychom vyloučili 

důvody na podání insolvenčního návrhu dlužníkem. Tyto důvody jsou určeny v zákoně 

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

v teoretické části diplomové práce. 

 

Z podkladů bylo zjištěno, že podnik není v úpadku, protože: 

• podnik eviduje peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (závazky 

vůči České správě sociálního zabezpečení) avšak, 

• závazky, které podnik eviduje je schopen plnit, 

• hodnota jeho závazků je nižší než majetek (a to ve všech sledovaných letech). 

 

Podnik je schopen plnit své závazky, protože: 

• neeviduje žádné peněžní závazky delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. 

 

Pro kontrolu vyhledáme společnost XY, s. r. o., zda nefiguruje v insolvenčním rejstříku, který 

najdeme na internetové adrese:  http://www.isir.justice.cz/. 

 

Kontrola neobjevila skutečnosti pro naplnění skutkové podstaty úpadku, podnik tedy může 

být zrušen dobrovolně pomocí likvidace.  

 

4.1.2 Oznámení a zve řejnění vstupu spole čnosti do likvidace 
 

Za oznámení se považuje podání návrhu na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku. 

Společnost XY, s. r. o. je vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Na tento soud 

se bude posílat i návrh na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku. Soudní poplatek 

v této věci činí 1 000 Kč. 

 

Podnik musí vstup do likvidace zveřejnit a to minimálně 2 x po sobě (viz. teoretická část). 

Pro zveřejnění bylo použito Obchodního věstníku. Vydávání Obchodního věstníku 

zabezpečuje v České republice společnost Economia, a. s. Vložení inzerátu v tištěné podobě 

oznamující vstup společnosti do likvidace je zpoplatněno dle ceníku. Cena za jedno 

zveřejnění je 1 000 Kč bez DPH. Cena za 2 zveřejnění je 2 400 Kč včetně 20% DPH. 
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Obr. 4.1 – Inzerát v Obchodním věstníku 

 

Zdroj: Obchodní věstník (upraveno) 

 

Obchodní rejstřík je přístupný také z internetu, kde jsou rovněž přístupné i formuláře 

na adrese:  http://portal.justice.cz/ 

 

4.1.3 Mimo řádná účetní závěrka a daňové p řiznání 
 

Ke dni vstupu společnosti do likvidace se musí sestavit mimořádná účetní závěrka (viz. 

příloha č. 1), která je podkladem pro mimořádné daňové přiznání. 

 

Společnost XY, s. r. o. vstoupila do likvidace dnem 8. 9. 2009. Mimořádná účetní závěrka se 

provede k 7. 9. 2009. Podnik nevyužil odkladu daňového přiznání a proto musí daňové 

přiznání podat nejpozději do konce následujícího měsíce. V našem případě to je do 31. 10. 

2009. Tento den však připadá na sobotu, proto lhůta připadá na nejbližší následující pracovní 

den, tj. 2. 11. 2009. Protože společnost XY, s. r. o. je právnickou osobou, má zřízenou 

datovou schránku, pomocí níž může nově daňové přiznání také podat. Lhůta pro podání 

přiznání je rovněž lhůta splatnosti daně. 

 

Zdaňovacím obdobím je 1. 1. 2009 – 7. 9. 2009. Za tuto dobu podnik vykázal hospodářský 

zisk ve výši 18 250 Kč. Základ daně z příjmu se dle §20 odst. 11 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů zaokrouhluje na celé tisíce dolů. Daň z příjmu 

pro právnické osoby byla v roce 2009 ve výši 20%. Výsledná daňová povinnost je 3 600 Kč. 

 

Obchodní jméno: XY, s.r.o. v likvidaci 
 

Sídlo: xxx 
IČ: 12345678 
 
Společnost XY, s.r.o. v likvidaci, IČ: 12345678, se sídlem xxx, tímto 
oznamuje vstup do likvidace ke dni 8.9.2009. Vyzýváme všechny 
věřitele, aby v zákonné lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění tohoto 
prvního oznámení přihlásili své pohledávky na adrese likvidátora: Bc. 
Ondřeje Zuláka, Ostrava, xxx, PSČ 700 30. 



 

51 

4.2 Zahájení likvidace 
 

Zahájení likvidace sestává z následujících kroků: 

• Sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky. 

• Soupis aktiv, pasiv a mimobilančních položek. 

• Sestavení rozpočtu a plánu likvidace. 

 

Dnem následujícím po změně v obchodním rejstříku tj. 8. 9. 2009 provede likvidátor otevření 

účetních knih a započne tak nový hospodářský rok. Zdaňovacím obdobím tohoto roku bude 

období od 8. 9. 2009 do 31. 12. 2009. Nebude-li likvidace ukončena do konce roku, další 

hospodářský rok je pak již totožný s kalendářním.  

 

4.2.1 Soupis aktiv a pasiv 
 

Smyslem a výsledkem této činnosti je sestavit předávací protokol, který musí pravdivě a 

přehledně popsat veškerý majetek vstupující do likvidace. Doporučuje se postupovat 

dle účtové osnovy. Rovněž je důležité připojit popis nehmotných aktiv a majetku, který není 

vedený v účetnictví (např. DHM jež byl plně odepsán, přesto se dále používá, majetek 

pořízený leasingem, aj.). Při soupisu aktiv a pasiv se uvádí účetní hodnota, na zřetel musí být 

brány i opravné položky, reálné ocenění aktiv se projeví až v rozpočtu. Likvidátor zajistí 

inventuru majetku a výsledky nechá schválit bývalému statutnímu orgánu. 

 

Jedná se zejména o tyto dokumenty: 

1. účetní a daňová dokumentace 

• účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), 

• evidence majetku, 

• inventarizační zápisy, 

• výpisy z peněžních účtů, 

• daňová přiznání ke všem daním. 

2. pracovněprávní a mzdová agenda 

• pracovní smlouvy, 

• mzdové listy, 

• dohody o hmotné odpovědnosti, 
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• zápočtové listy. 

3. zakladatelské doklady 

• společenská smlouva, 

• zakladatelská listina, 

• stanovy společnosti, 

• organizační řád, 

• kniha společníků, akcionářů, členů. 

4. obchodně-právní agenda 

• obchodní smlouvy, 

• objednávky, 

• dodací listy, 

• faktury, 

• uznání závazků, 

• smíry, 

• žaloby, 

• soudní spory, 

• soudní a správní rozhodnutí, 

• reklamace, 

• zápisy z jednání, 

• nájemní smlouvy, 

• leasingové smlouvy, 

• úvěrové smlouvy, 

• smlouvy o dodávkách energie. 

5. ostatní dokumenty 

• výpisy z katastru nemovitostí, 

• výpisy z účtů u Střediska cenných papírů, 

• cenné papíry, 

• razítka. 

 

Při fyzické inventuře nebyly u společnosti XY, s. r. o. zjištěny žádné nedostatky ani nesoulad 

s účetnictvím. Přehled inventury je následující: 

 

 



 

53 

Dlouhodobý majetek 

Společnost XY, s. r. o. neeviduje v účetnictví žádný dlouhodobý hmotný ani dlouhodobý 

nehmotný majetek. Svou činnost provozuje v pronajatých prostorách, nemá tedy ani žádné 

nemovitosti. Na svém pracovišti však využívá již odepsaných 5 šicích strojů včetně 

kompresoru. Jejich pořizovací cena byla 34 000 Kč / ks. Cena kompresoru byla 21 000 Kč. 

 

Zásoby 

Zásoby jsou ve výši 24 000 Kč a jsou tvořeny z celé části hotovými výrobky.  

 

Finanční majetek 

Podnik nemá žádné cenné papíry dlouhodobé ani krátkodobé. Finanční majetek tvoří peníze 

v pokladně ve výši 447 127 Kč. Pokladna nevykazovala žádný přebytek ani schodek. 

Bankovní účet je ve výši 2 100 Kč. 

 

Pohledávky 

Podnik eviduje pohledávky ve výši 4 000 Kč a to v položce krátkodobé poskytnuté zálohy. 

Na účtu se účtuje o poskytnutých zálohách dodavatelům před splněním smlouvy ze strany 

dodavatele, které se netýkají zásob (materiálu, aj.). 

 

Neevidovaný majetek 

Při inventuře byl nalezen drobný hmotný majetek, který dle platných účetních standardů byl 

zaúčtován v době pořízení do spotřeby a proto není odražen v rozvaze. Jedná se o veškeré 

vybavení kanceláře, tj. počítač, stůl, židle, skříň, pořadače na šanony, stolní lampa apod. 

V dílně pak pracovní stůl, židle, plechové převlékací skříňky, kávovar. 

 

Krátkodobé závazky 

Závazky tvoří celkově 185 tis. Kč. Největší část tvoří závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění a to 101 tis. Kč. Dále pak závazky k zaměstnancům 56 tis. Kč, daňové 

závazky 3 tis. Kč a závazky z obchodních vztahů 25 tis. Kč. 

 

Bankovní úvěry a výpomoci 

Podnik k 8. 9. 2009 neeviduje žádné bankovní úvěry a výpomoci. 
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Běžné závazky nezahrnuté v účetnictví 

Z žádné smlouvy nevyplývá jiné plnění než je běžné. Žádný kontokorent není čerpán. Žádná 

smlouva kryta zástavou nemovitostí neexistuje. V evidenci je pouze smlouva o pronájmu 

prostor, která je na dobu určitou – na jeden rok. Její vypovězení je pokutováno ve výši 

10 000 Kč. 

 

Dlouhodobé závazky nezahrnuté v účetnictví 

Závazky typu věcných břemen, ekologických zátěží apod. podnik nemá. 

 

Důležité je také, aby likvidátor zaznamenal stavy měřičů plynu, elektřiny a vody 

v provozovnách z důvodu oddělení nákladů vzniklých před a po prohlášení vstupu 

do likvidace.  

 

V případě, že by podnik měl nemovitost, ověří si ji na katastrálním úřadě nebo pomocí 

internetu na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

4.2.2 Sestavení rozpo čtu a plánu likvidace 
 

Rozpočet likvidace podává informaci o předpokládaném výtěžku z prodeje majetku v tržních 

cenách, nákladech na jeho dosažení a likvidačním zůstatku. Rozpočet likvidace 

společnosti XY, s. r. o. je uveden v příloze č. 9. 

 

U příjmů se jedná o odhad reálné ceny. Výsledkem inventarizace bylo zjištěno, že užitná 

hodnota zásob resp. výrobků je nižší a jejich cena neodpovídá ceně vykázané v účetnictví, 

proto se musí o rozdílnou hodnotu cena výrobků upravit. Podnik neevidoval žádné rezervy 

na účtové skupině 45, které se řídí zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů, nemusel tedy provést žádné tzv. rozpuštění rezerv.  

 

Nájem byl vypovězen k 30. 9. 2009 z důvodů snížení nákladů na provoz. Bylo nutné někde 

uskladnit majetkovou podstatu podniku než dojde k jejímu zpeněžení. Pro tyto účely byly 

nalezeny skladovací prostory rovnou v Českých Budějovicích (viz. příloha č. 4). Cenu se 

podařilo dohodnout nižší než byla nabízena v inzerátu. Spisový materiál je u likvidátora. 
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Původní záměr byl prodej samostatně provozovaných souborů formou veřejné dražby. Tato 

možnost by však nebyla příliš efektivní vzhledem k nákladům a vzhledem k tomu, že 

výsledek by byl nejistý. Protože věci nebudou draženy veřejnou dražbou, nebude vystaven 

znalecký posudek na majetek. Ke správnému určení ceny i v zájmu likvidátora (aby nebyl 

nařčen z porušování povinnosti při správě cizího majetku) je vhodné nechat si ohodnotit 

majetek znalcem. Cena znaleckého posudku majetku je odhadnuta ve výši 3 000 Kč včetně 

nákladů odhadce (cestovné, aj.). 

 

Veškeré úkony, které provádí likvidátor a které jsou nákladové, musí být zaznamenány a 

podložené. Na základě seznamu rozpočtových prací si pak likvidátor může účtovat odměnu. 

Plán likvidace je detailnější popis procesu likvidace uplatněný na konkrétní podnik. 

 

Ukázka z plánu likvidace: 

• Předání a převzetí podniku. 

• Řešení ukončení pracovních poměrů. 

• Sestavení mimořádné účetní závěrky. 

• Oznámení vstupu společnosti do likvidace. 

• Seznámení se s podnikem, kontrola účetních výkazů, zjištění předlužení. 

• Inventura dokladová a fyzická. 

• Převzetí pokladní hotovosti likvidátorem. 

• Soupis aktiv a pasiv. 

• Výpis z obchodního rejstříku, výroba razítek s dovětkem v likvidaci. 

• Zajistit zabezpečení spisového materiálu a majetku (převezme klíče od objektu). 

• Změna dispozičních práv k bankovním účtům na likvidátora. 

• Oznámení vstupu společnosti do likvidace všem známým věřitelům. 

• Zabezpečení provozu podniku. 

• Převzetí a kontrola přihlášených pohledávek. 

• Kontrola smluvních vztahů. 

 

Doba likvidace společnosti XY, s. r. o. je odhadnuta na 6 měsíců s přihlédnutím k daným 

zákonným lhůtám a to je jeden měsíc na podání mimořádného daňového přiznání od vstupu 

společnosti do likvidace. Doba pro přihlášení pohledávek nesmí být kratší než 3 měsíce, 

přičemž oznámení o vstupu společnosti do likvidace se musí provést 2x s dvoutýdenním 
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odstupem.  Na vystavení potvrzení má finanční úřad lhůtu 2 měsíce. Do 30 dnů od skončení 

likvidace musí likvidátor podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku. Prodej majetkové 

podstaty se odhaduje na 2 měsíce. Řešení pracovně právních vztahů je nutné provést co 

nejdříve, protože je s nimi spojena velká část peněžních prostředků. 

 

4.3 Vypo řádání podnikatelských vztah ů, zpeněžení majetku 
 

Vypořádání podnikatelských vztahů a zpeněžení majetku sestává z následujících kroků: 

• přihlášení pohledávek, 

• řešení pracovněprávních záležitostí, 

• jednání s úřady a bankami, jednání s obchodními partnery, 

• prodej majetku, 

• likvidace pohledávek, 

• splácení úvěrů a vypořádání věřitelů. 

 

4.3.1 Přihlášení pohledávek 
 

Likvidátor odeslal doporučené dopisy všem známým věřitelům. Rovněž zveřejnil vstup 

společnosti do likvidace v Obchodním rejstříku.  Zákonná lhůta na přihlášení pohledávek je 3 

měsíce. Byly přihlášeny pohledávky z obchodních vztahů v souhrnné výši 25 tis. Kč. Poté 

byla provedena kontrola těchto pohledávek, zda souhlasí s našimi záznamy. Nebyla nalezena 

nesrovnalost. 

 

Dalšími věřiteli jsou státní instituce. Česká správa sociálního zabezpečení přihlásila 

pohledávky ve výši 101 tis. Kč. Pro jistotu byla institucím státní správy poslána žádost 

o vystavení potvrzení výše poplatků ke dni vstupu společnosti do likvidace. 

 

4.3.2 Řešení pracovn ěprávních záležitostí 
 

Společnost XY, s. r. o. zaměstnává k  8. 9. 2009 (den vstupu společnosti do likvidace) 

4 pracovníky. Ukončení činnosti podniku bylo projednáno se zaměstnanci a byla jim navržena 

dohoda o rozvázání pracovního poměru a to ke dni 30. 9. 2009. Obsahem dohody bylo 
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odstupné ve výši 4 měsíců. Tímto byla zaměstnancům dána možnost ihned si hledat 

zaměstnání. V případě, že by zaměstnanci nepřistoupili na dohodu, muselo by se rozvázání 

pracovního poměru řídit zákoníkem práce. V takovém případě by existovala výpovědní doba 

ve výši 2 měsíců počínaje prvním dnem následujícího měsíce, kdy byla výpověď doručena. 

Během této doby by zaměstnanci ještě museli docházet do zaměstnání, což by pro ně 

snižovalo možnost hledat si zaměstnání. Kdyby byli zaměstnáni, měli by nárok na jeden 

půlden v týdnu na hledání práce v případě, že by ji hledali ve stejném okrese (v jiném okrese 

až 1 den). Po výpovědní době by podnik musel vyplatit ještě dvou měsíční odstupné ve výši 

průměrného výdělku. I když celkové náklady ukončení pracovních poměrů budou stejné, 

podnik ušetří na provozních nákladech jako je např. elektřina, nájem, aj. 

 

Propočet nákladů na ukončení pracovních poměrů 

Mistrová má průměrnou hrubou mzdu 16 000 Kč. Zbývající 3 pracovníci mají hrubou mzdu 

ve výši 14 000 Kč.  

 

Při výpočtu mzdy se postupuje následovně. Ke hrubé mzdě se připočtou náklady 

zaměstnavatele (ZS a SP), což činí 34% a dostaneme tak tzv. superhrubou mzdu. 

Ze superhrubé mzdy se dále počítá daň za poplatníka ve výši 15%, kterou ponížíme 

o odpočitatelné položky na poplatníka (např. 2070 Kč/měs. na poplatníka, 967 Kč/měs. 

na studenta, aj.). Od hrubé mzdy se pak postupně odečtou náklady zaměstnance (ZP a SP) 

ve výši 11% a dříve vypočtená daň. Výsledkem je čistá mzda, která je určená k výplatě.  

 

V případě společnosti XY, s. r. o. jsou čisté mzdy následující: 14 052 Kč, 2 x 11 710 Kč a 

12 677 Kč. Celkové mzdové náklady včetně odstupného 232 tis. Kč. 

 

4.3.3 Jednání s ú řady a bankami, jednání s obchodními partnery 
 

Likvidátor musí ověřit účetní závěrku, zkontrolovat daně, zúčtování s institucemi pojištění 

apod. Následně: 

• požádá příslušný finanční úřad o vystavení potvrzení o správě daní a poplatků k datu 

vstupu do likvidace (dle §62 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb.,  o správě daní a 

poplatků), 
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• požádá českou správu sociálního zabezpečení o potvrzení poplatků k datu vstupu 

do likvidace, 

• požádá příslušné zdravotní pojišťovny o potvrzení poplatků k datu vstupu 

do likvidace. 

 

U společnosti XY, s. r. o. byla finančním úřadem doměřena pokuta a úroky ve výši 3 196 Kč. 

O tuto částku je třeba navýšit rozpočet likvidace. 

 

Podnik nemá žádné úvěry, termínované vklady a nepoužívá jiné nástroje finančního trhu. Má 

pouze jeden bankovní účet. Likvidátor po ukončení likvidace provede zrušení bankovního 

účtu. Do té doby bude účet používán k platbám. Likvidátor však musí změnit dispoziční práva 

k účtu, protože ode dne vstupu společnosti do likvidace je jejím statutárním orgánem. Změnit 

podpisové vzory může likvidátor ještě před změnou v obchodním rejstříku na základě 

notářského zápisu z valné hromady, která rozhodla o vstupu společnosti do likvidace. 

 

Informace o Středisku cenných papírů můžeme najít na internetové adrese: 

http://www.scp.cz/ 

 

Přihlášené pohledávky se rovnají evidovaným závazkům podniku. Závazky se splatí v plné 

výši postupně ze zpeněžení majetkové podstaty. Nebude použito nástrojů na úpravu 

smluvních vztahů jako např. dohodě o narovnání dluhu. 

 

4.3.4 Prodej majetku 
 

Vzhledem k situaci na trhu textilního průmyslu se možnost prodeje tak malého podniku jako 

celku nejeví pravděpodobnou. Likvidátor proto zvolil rozprodej majetku podniku pomocí 

prodeje samostatně provozovaných souborů. V případě, že dražba bude neúspěšná, provede se 

prodej samostatně movitých věcí jednotlivě. 

 

Původním záměrem bylo zpeněžit samostatně provozované soubory formou veřejné dražby. 

Od tohoto úmyslu se pak upustilo z důvodu neefektivnosti. Veřejná dražba zahrnuje náklady, 

kterými jsou: 
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• Náklady na zajištění, pronájem a provoz dražební místnosti, které budou účtovány 

dle nákladů vynaložených na nájemné, ostrahu apod. 

• Notářské poplatky (osvědčení o dražbě, ověřování podpisů), které budou účtovány 

dle částek zaplacených notáři 

• Znalečné, které bude účtováno dle částek zaplacených znalci 

• Cestovní náklady jsou účtovány ve výši 3,90 Kč / km, dle vyúčtování dražebníka 

• Náklady na zabezpečení informovanosti veřejnosti o dražbě (rozsah a působnost 

medializace bude provedena dle požadavků klienta). 

• Náklady spojené s dražbou (zejména medializace) budou vždy předem dohodnuty 

s navrhovatelem (provedení kvalifikovaného odhadu). Úhrada bude provedena 

dražebníkovi v dohodnutém termínu po vyúčtování dražebníkem. 

 

Tyto náklady by se mohly u společnosti XY, s. r. o. vyšplhat do výše kolem 25 000 Kč, 

přičemž výsledek by byl nejistý. Uvažujeme-li o prodeji souboru kancelářského majetku 

v hodnotě kolem 7 000 Kč, byla by dražba nesmyslná. V případě šicích strojů a jeho 

příslušenství by reálná cena mohla být kolem 60 000 Kč, přesto jsou však náklady na dražbu 

zbytečně vysoké v porovnání s jinou formou prodeje. 

 

On-line centrální adresář dražeb:  http://www.centralniadresa.cz/cadr/ 

 

Od veřejné dražby se tedy upustilo. Zpeněžení majetkové podstaty probíhá 

u společnosti XY, s. r. o. následovně: 

1. Soubor kancelářského majetku byl rozpuštěn na jednotlivé položky a ty prodávány 

jednotlivě pomocí inzerce. Byla využita internetová inzerce (např. http://www.olx.cz) 

anebo internetové aukce (např. http://www.aukro.cz, http://www.odklepnuto.cz). 

2. Soubor šicích strojů a příslušenství se snažil prodat u konkurenčních společností. 

 

Ve výsledku se podařilo zpeněžit všechen kancelářský majetek. V případě šicích strojů byly 3 

šicí stroje včetně kompresoru prodány konkurenční společnosti. Zbylé 2 šicí stroje byly 

prodány přes internet. 
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4.3.5 Likvidace pohledávek, splacení úv ěrů a vypo řádání věřitelů 
 

Pohledávky jako takové společnost XY, s. r. o. neevidovala žádné. Ve výši 4 000 Kč byla 

poskytnuta záloha dodavateli. Likvidátor proto jednal s dodavatelem, kterému poskytla 

společnost XY, s. r. o. zálohu ve výši 4 000 Kč a dohodli se na vracení zálohy v plné výši, 

tato byla poukázána na účet do 14 dnů od jednání. 

 

Společnost XY, s. r. o. ke dni vstupu společnosti do likvidace nemá žádné úvěry ani bankovní 

výpomoci.  

 

Závazky tvoří celkově 185 tis. Kč. Mzdové náklady včetně odstupného ve výši 56 tis. Kč jsou 

náklady na likvidaci a hradí se ještě před zpeněžením majetkové podstaty. 

 

Vypořádání věřitelů bude v následujícím pořadí: 

1. Závazky vůči České správě sociálního zabezpečení 101 tis. Kč. 

2. Doplatek úroků finančnímu úřadu ve výši 3 196 Kč. 

3. Závazky z obchodních vztahů ve výši 25 tis. Kč. 

 

4.4 Ukončení likvidace 
 

Ukončení likvidace sestává z následujících kroků: 

• vypracování zprávy o průběhu likvidace, 

• vypořádání odvodů, daní a poplatků, 

• návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, 

• archivace dokumentů, 

• sestavení mimořádné účetní závěrky a daňového přiznání, 

• návrh na výmaz z obchodního rejstříku. 

 

Při ukončení likvidace nesmíme zapomenout na zrušení bankovních účtů a likvidace razítek. 

Datovou schránku zruší Ministerstvo vnitra samo po uplynutí 3 let ode dne zániku právnické 

osoby. 
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4.4.1 Vypo řádání odvod ů, daní a poplatk ů 
 

Likvidátor odhlásí zaměstnance od sociálního a zdravotního pojištění.  

Dále opět provede následující kroky: 

1. žádost o zrušení živnostenského oprávnění na příslušném živnostenském úřadě, 

2. do 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k ukončení živnosti, požádat 

Českou správu sociálního zabezpečení o potvrzení bezdlužnosti, 

3. do 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k ukončení živnosti, požádat 

příslušné zdravotní pojišťovny o potvrzení bezdlužnosti,  

4. předloží účetní závěrku správci daně a požádá příslušný finanční úřad o odhlášení 

k přihlášeným daním a vystavení potvrzení o bezdlužnosti. 

 

4.4.2 Archivace dokument ů 
 

Dle zákona musí likvidátor uložit vybrané dokumenty do archivu a doložit soudu při návrhu 

na výmaz z obchodního rejstříku Potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího 

původce. Likvidátor se může rozhodnout, zda uloží dokumenty ve státním oblastním archivu 

nebo využije služeb komerčních koncesovaných poskytovatelů.  

 

V našem případě byl vybrán Státní oblastní archiv v Českých Budějovicích nacházející se 

na adrese Rudolfovská 40, PSČ 370 01. Za běžný metr úložky je účtováno 1 250 Kč / rok. 

Soukromé koncesované společnosti nabízejí nižší úložku, avšak požadují paušální poplatek 

za manipulaci s archiváliemi, v ceně kolem 8 000 Kč a výše. V takovém případě se sepisuje 

smlouva o uložení dokumentů zanikající společnosti.  

 

V příloze č. 5 je uvedena žádost o potvrzení projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího 

původce, která je nutná pro uložení archiválií ve státním oblastním archivu. V příloze č. 6 je 

žádost, která se podává v případě, že likvidátor nedohledal určité dokumenty. 

 

Archivovat se budou účetní závěrky, daňová přiznání aj. (úplný soupis je uveden v teoretické 

části práce) a to po dobu 5 let, protože povinnost doložit údaje např. finančnímu úřadu je 5 let 

zpětně. Do archivu budou rovněž uloženy otisky užívaných razítek a jejich fyzická podoba 
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bude zlikvidována. Kopie smlouvy o uložení písemností v archivu se přiloží k návrhu 

na výmaz z obchodního rejstříku. 

 

4.4.3 Rozdělení likvida čního zůstatku 
 

Likvidační zůstatek společnosti XY, s. r. o. vyšel kladný a to ve výši 6 600 Kč. Společníci 

budou uspokojeni poměrně dle výše svých vkladů určených ve společenské smlouvě. 

 

Oba společníci s předběžným rozdělením likvidačního zůstatku souhlasili. Pro výpočet daně 

z příjmu fyzických osob, která je uplatněna při rozdělení likvidačního zůstatku, bylo využito 

možnosti odečíst před zdaněním nabývající cenu obchodních podílů, srážková daň je tedy 

nulová. Společníci pak ale příjem z likvidačního zůstatku musí zdanit jako fyzické osoby a to 

jako ostatní příjem dle §10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Splatnost likvidačního zůstatku není obchodním zákoníkem stanovena, rozhodující je návrh 

likvidátora schválený společníky nebo příslušným orgánem společnosti. 

 

4.4.4 Sestavení mimo řádné účetní závěrky a da ňového p řiznání 
 

Ke dni ukončení likvidace likvidátor sestaví mimořádnou účetní závěrku, na základě které 

podá daňové přiznání k příslušnému správci daně do posledního dne následujícího měsíce 

po ukončení likvidace. Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji z likvidace obchodního 

jmění. U společnosti XY, s. r. o. by dle rozpočtu byla daňová povinnost nulová. 

 

4.4.5 Návrh na výmaz z obchodního rejst říku 
 

Do 30 dnů od skončení likvidace se podá návrh na výmaz z obchodního rejstříku jako přílohy 

je nutno přiložit: 

• souhlas správce daně,  

• smlouva o uložení archiválií,  

• doklad o zveřejnění oznámení o likvidaci, 
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• konečnou zprávu likvidátora. 

 

Za výmaz z obchodního rejstříku se platí soudní poplatek ve výši 3 000 Kč. 

 

Po nabytí právní moci usnesení soudu o výmazu se uloží zbytek spisového materiálu 

do archivu. 
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5. Návrhy a doporu čení 
 

Kapitola předkládá určité návrhy a doporučení, které se týkají návrhu likvidace podniku. 

Zejména jsou zde vyčísleny náklady na likvidaci a popsán časový průběh likvidace. Rovněž 

jsou zde uvedena případná doporučení pro likvidátora a návrhy jak řešit případné předlužení. 

 

5.1 Riziko p ředlužení a jeho řešení 
 

Protože likvidace ještě nebyla ukončena a likvidační zůstatek není příliš veliký (necelých 

7 tis. Kč), existuje zde riziko, že likvidační zůstatek se bude lišit od předběžně vypočteného. 

Dokonce může nastat i situace, kdy by byl záporný. Pak by zpeněžený majetek podniku 

nestačil na úhradu závazků v plné výši a došlo by tak k předlužení. V tomto případě má 

likvidátor povinnost podat insolvenční návrh jako dlužník dle §98 odst. 1 zákona č. 186/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Likvidace by pak 

nezanikala, pouze by se přerušila. Likvidátor po tuto dobu vykonává svou působnost pouze 

v rozsahu, v jakém nepřešla na správce, do působnosti likvidátora náleží rovněž součinnost se 

správcem. Na základě soudního rozhodnutí by byl likvidátor požádán o doložení majetkové 

podstaty včetně předání spisů k podniku, aj. Podle výše majetkové podstaty (záleželo by, zda 

již závazky podniku byly splaceny, resp. zda existuje ještě majetek anebo byl již použit 

na úhradu závazků) by bylo vydáno jedno z následujících rozhodnutí: prohlášení konkursu 

na majetek podniku, prohlášení nepatrného konkurzu na majetek podniku, zamítnutí konkurzu 

pro nedostatek majetku.  

 

Po novele zákona již nelze podat návrh na vyrovnání, ve kterém se dříve mohl dlužník 

dohodnout s věřiteli na nižším plnění závazků a předložil jej soudu, který by tak mohl 

zamítnout návrh na prohlášení konkurzu. Konkurzní řízení je velmi náročné z pohledu 

administrativního, časového i nákladového. Odměna za konkurzní řízení je určena procentem 

z konkurzní podstaty, minimálně však činí 45 tis. Kč. Pokud by společnost XY, s. r. o. 

neuhradila žádné závazky (viz. hrubý likvidační zůstatek), činila by majetková podstata 

150 tis. Kč. Pokud si odečteme náklady na konkurz a víme-li, že se pohledávky v konkurzu 

hradí v pořadí dle skupin, kde až poslední skupinou jsou závazky z obchodních vztahů, 

zjistíme, že závazky z obchodních vztahů by snad nebyly uspokojeny vůbec.  
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Je vhodné v případě, že by se nepodařilo zpeněžit majetkovou podstatu dle plánu likvidace, 

výše popsané situaci předejít. Jedním z možných řešení je narovnání smluv z obchodních 

vztahů. Zde je kladen důraz na komunikační dovednosti manažera, protože potřebuje vysvětlit 

špatnou finanční situaci věřitelům společnosti. Nabídne jim alespoň částečné plnění jejich 

pohledávek a domluví se na splátkovém kalendáři. Tento akt je výhodný pro obě strany. 

Z pohledu podniku se sníží hodnota závazků a nedojde tak k předlužení. Z pohledu věřitele se 

mu dostane alespoň částečné plnění v současnosti oproti nejistému plnění v budoucnu, se 

kterým by měl ještě administrativní zátěž. Příklad takové dohody o narovnání dluhu je uveden 

v příloze č. 7. 

 

Druhou možností je navýšení příjmu společnosti, resp. její majetkové podstaty vkladem 

společníka. Tento vklad společníka, jež by navýšil základní kapitál, je v době likvidace 

společnosti možný a zvýšil by tak majetkovou podstatu podniku. Je pravdou, že u právní 

formy společnosti s ručením omezeným vlastník ručí jen do výše nesplaceného vkladu, takže 

přechod do procesu exekuce jej coby fyzickou osobu zajímat nemusí. Ovšem exekuční řízení 

je zdlouhavé, přičemž se může přijít na případné nedostatky v dřívějším vedení účetnictví 

a tak je na zvážení, zda vklad několika tisíc nestojí za hladkou likvidaci podniku. 

 

Je-li likvidátorem samotný jednatel, může si odměnu stanovit sám a v případě záporného 

likvidačního zůstatku si ji snížit tak, aby se společnost nedostala do předluženosti. Spojení 

osoby vlastníka a likvidátora v jednu osobu je výhodné, protože podíl na likvidačním zůstatku 

se nemůže vyplácet dříve než po skončení likvidace. Naopak odměna likvidátora je hrazena 

již v průběhu likvidace. V případě likvidace větších podniků je vhodné sestavit likvidační tým 

(účetní, právník, atd.). 

 

5.2 Likvidace podniku a jeho časový pr ůběh 
 

V zájmu likvidátora dosazeného dobrovolně na základě usnesení valné hromady, která 

rozhodla o zrušení společnosti, je vhodné do mandátní smlouvy uvést, že budou vyplaceny 

zálohy na odměnu likvidátorovi. Přestože mají výdaje na likvidační činnost přednost 

před splácením závazků, je odměna likvidátorovi obvykle splatná až po ukončení likvidace. 

Během likvidace však mohou nastat skutečnosti, kdy na odměnu likvidátorovi už nezbudou 
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peníze. V takovém případě, by se likvidátor u insolvenčního řízení musel domáhat svých práv 

coby věřitel. 

 

Na konkrétním podniku se ukázalo, že ne vždy může finanční analýza přispět k odhalení 

problému. V našem případě podnik vykázal nadprůměrnou likviditu, přesto však dosahoval 

ztráty a likvidace málem končila předlužením. Oproti tomu bankrotní model IN05 zachytil 

realitu věrohodněji. Z toho vyvozuji závěr, že realističtější jsou souhrnné ukazatele. Jejich 

sestavení je sice náročnější, ale vypovídací schopnost zřejmě lepší. S ohledem na závažnost 

situace je i vhodné vést si během podnikání průběžně krizové scénáře. 

 

Podnik tvořil správně rezervní fond dle obchodního zákoníku. Největší nákladovou položkou 

společnosti XY, s. r. o. v období likvidace jsou mzdové náklady vč. odstupného. Na tuto 

skutečnost je vhodné brát zřetel ještě před rozhodnutím o zrušení podniku. V případě této 

společnosti se podařilo rozvázat pracovní poměry dohodou, přesto výše odstupného je značná 

a její podíl na rozpočtu vyjadřuje graf. 5.1. 

 

Graf 5.1 – Podíl nákladů v rozpočtu likvidace 

Podíl nákladů v rozpočtu likvidace

75%

16%

9%

Mzdové náklady

Náklad na l ikvidaci  a

provoz

Náklady l ikvidátora

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku 

 

Mzdové náklady vč. odstupného zaměstnancům jsou 294 600 Kč. Celkové náklady 

na likvidaci činí 64 900 Kč. Náklady a odměna likvidátorovi jsou ve výši 35 000 Kč. Celkové 

náklady pro období likvidace jsou 394 500 Kč. 

 



 

67 

Je vhodné, aby účetní jednotka tvořila rezervy na odstupné. Rezervou rozumíme cizí zdroje 

majetku, které se vytvářejí na krytí dlouhodobě existujících rizik spojených s činností účetní 

jednotky. Rezervy se tvoří ze zisku vždy na konci hospodářského roku. Rezerva na odstupné 

není zákonnou rezervou a proto není daňově uznatelná, přesto však může pomoci v tíživých 

dobách podnikání. Obvykle se vytváří zvláštní bankovní účet, který slouží pro evidenci 

rezervy a slouží k čerpání pouze na činnost, na kterou byla rezerva vytvořena.  

 

Výběrem kvalitního likvidátora se ovlivní doba trvání likvidace společnosti. Na rozdíl 

od insolvenčního řízení nejsou přesně stanoveny lhůty jednotlivých úkonů likvidace. Musí se 

přihlížet k jiným právním normám a jejich lhůtám, které likvidaci provázejí. Je obvyklé, že 

likvidace trvá i několik let, zvláště v případě ještě fungujících společností, kdy je potřeba 

navíc připočítat čas pro vyřešení různých provozních problémů. Obecně časově nejnáročnější 

je zpeněžení majetkové podstaty a vypořádání závazků a pohledávek.  

 

Při likvidaci společnosti XY, s. r. o. musí být brán ohled na dále uvedené lhůty. Jeden měsíc 

na podání mimořádného daňového přiznání od vstupu společnosti do likvidace (dnem 

uvedeným v rozhodnutí společníků o zrušení společnosti), příp. požádat správce daně 

o prodloužení lhůty o 3 měsíce. Následně je likvidátor povinen oznámit vstup společnosti 

do likvidace všem známým věřitelům, přičemž lhůta pro přihlášení pohledávek nesmí být 

kratší než 3 měsíce. Oznámení musí provést 2x minimálně s dvoutýdenním odstupem. Prodej 

majetkové podstaty společnosti XY, s. r. o. byl odhadnut na 2 měsíce. Po prodeji majetku a 

návrhu rozdělení likvidačního zůstatku vypracuje likvidátor mimořádnou účetní závěrku, 

kterou předloží příslušnému správci daně a požádá jej o vystavení potvrzení souhlasu 

s výmazem společnosti z obchodního rejstříku. Na vystavení potvrzení má finanční úřad lhůtu 

2 měsíce. Do 30 dnů od skončení likvidace musí likvidátor podat návrh na výmaz 

z obchodního rejstříku. Výmazem z obchodního rejstříku pak společnost zaniká. 

 

5.3 Komunikace s institucemi a zákonná úprava 
 

Doporučovaným postupem v likvidaci společnosti je brzké vypořádání se s úřady státní 

správy a pojišťovnami. Likvidátorovy první kroky by měly ihned po vstupu společnosti 

do likvidace směřovat k sepsání několika žádostí o potvrzení poplatků k datu vstupu 

společnosti do likvidace, dříve než provedou první kroky samy organizace. Spolu s návrhem 
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je vhodné každému úřadu písemně sdělit novou adresu pro doručování zásilek a to přímo 

adresu likvidátora. Jinak bude korespondence zasílána na třeba již zrušené sídlo firmy.  

 

Likvidátor je povinen komunikovat se státními a jinými institucemi v průběhu likvidace. 

Pro společnost XY, s. r. o. to znamená, že musí komunikovat s místně příslušným finančním 

úřadem, Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, živnostenským 

úřadem, obchodním soudem, státním archívem a bankovními institucemi. 

 

Likvidaci na rozdíl od insolvence neřeší žádná speciální právní norma. Není stanovena doba 

trvání likvidace, proto v České republice trvá likvidace i několik let. Likvidátorem může být 

osoba jmenovaná soudem, společník v případě jmenování statutárním orgánem, nebo externí 

subjekt v případě dobrovolné likvidace, což situaci ještě více komplikuje. Legislativa 

nestanovuje žádné sankce pro špatnou práci likvidátora vyjma několika ustanovení trestního 

zákoníku. Opomíjenou a opět nesankciovanou oblastí je archivace dokumentů po skončení 

likvidace. V procesu likvidace je důležité řídit se zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výčet dalších předpisů, které by měl likvidátor znát, je 

uveden v příloze č. 9. 

 

5.4 Shrnutí kapitoly 
 

Začátek kapitoly byl věnován rizikům, které z likvidace společnosti XY, s. r. o. vyplývají a 

také jejich řešení. Jedná se především o předlužení, ke kterému by mohlo dojít, a které by se 

pak řídilo insolvenčním zákonem. Dále byly vyčísleny jednotlivé náklady návrhu likvidace. 

Hlavní pozornost byla zaměřena zejména na mzdové náklady, které tvořily 75% z celkového 

rozpočtu likvidace a proto byla navržena tvorba rezerv na odstupné zaměstnancům. Proces 

likvidace ovlivňují zákonné lhůty, kterými se musí práce likvidátora řídit. Časově 

nejnáročnější je období k přihlášení pohledávek věřitelů. Byl uveden i výčet institucí, 

se kterými je likvidátor v souvislosti s likvidací společnosti XY, s. r. o. ve styku. V závěru 

kapitoly je uveden odkaz na legislativní rámec procesu likvidace. 
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6. Závěr 
 

Cílem práce bylo zpracovat návrh likvidace konkrétního podniku. Dílčím cílem bylo 

zmapování teoretických poznatků v procesu likvidace obchodní společnosti v České 

republice. 

 

Nejprve byla vytvořena metodika pro postup likvidátora. Zde jsou popsány jednotlivé formy 

zrušení společností. V zásadě existují 2 formy zrušení společnosti. První formou je likvidace a 

tou druhou je insolvenční řízení. Likvidace může být dobrovolná nebo nedobrovolná, a to 

v případě, že nastala zákonná okolnost. Insolvenční řízení naproti tomu provádí vždy soud a 

je třeba, aby dlužník byl v úpadku. Teoretická část poskytuje tak určitý manuál, který by 

likvidátor společnosti s ručením omezeným měl znát a je rozdělena do jednotlivých oblastí. 

Popisuje i různé formy a předpoklady pro likvidaci podniku, i když praktická část je věnována 

pouze dobrovolné likvidaci. Jsou popsány postupy při likvidaci závazků, pohledávek, aj. 

Rovněž je uveden popis činností, které je třeba udělat, rozhodne-li se podnikatelský subjekt 

zrušit svou podnikatelskou činnost. Tedy dříve než nastoupí proces likvidace a likvidátor 

samotný. Jedna samostatná kapitola se věnuje osobě likvidátora, kde je představena jeho 

náplň práce, povinnosti a trestně právní odpovědnost. Jsou sepsány jednotlivé strategie 

zpeněžení majetkové podstaty, včetně jejího zjištění a forem prodeje. Následují kapitoly 

zabývající se účetnictvím a daňovou problematikou v procesu likvidace včetně zdanění 

likvidačního zůstatku. Jedna kapitola je věnována Zprávě o průběhu likvidace, kterou 

likvidátor předkládá během procesu likvidace přímo orgánu, který jej jmenoval. Samotným 

zánikem společnosti práce likvidátora nekončí, je třeba provést archivaci dokumentů 

pro pozdější dohledání informací. Této problematice je věnována také zvláštní kapitola. 

V závěru teoretické části je představena kapitola zabývající se finanční analýzou, zejména 

postupu pro zjištění úpadku a výpočet několika ukazatelů, jako je likvidita nebo index 

důvěryhodnosti (IN05). 

 

Charakteristika podniku obsahuje základní informace o společnosti. Tato kapitola aplikuje 

finanční analýzu na konkrétní podnik. Data, ze kterých bylo čerpáno, jsou uvedena 

v příloze č. 1 a 2. 
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V praktické části je chronologicky popisován proces likvidace od činností před likvidací 

po činnosti při ukončení likvidace. Likvidovaným podnikem je společnost s ručením 

omezeným, která roku 2009 rozhodla na valné hromadě o svém dobrovolném zrušení 

s likvidací. Jako likvidátor byla jmenována externí osoba. V době psaní diplomové práce 

proces likvidace u společnosti XY, s. r. o. započal a i když stále probíhá, zachycuje praktická 

část všechny činnosti likvidátora a navrhuje i postup pro výmaz z obchodního rejstříku, který 

teprve nastane. 

 

S ohledem na stále probíhající proces likvidace společnosti XY, s. r. o. jsem sepsal kapitolu 

Návrhy a doporučení. V jejím úvodu se věnuji případným rizikům a způsobům jejich řešení, 

které může ještě likvidace přinést. Zejména se jedná o likvidační zůstatek, který se dosud 

neukončenou likvidací může snížit natolik, že by mohlo nastat předlužení. Předkládám návrh 

jak řešit tuto situaci a případné důsledky z ní vyplývající. Další doporučení se týká odměny 

likvidátora a postupu při komunikaci s úřady včetně jejich výčtů. Věnoval jsem se také 

nákladům likvidace, kde jsem zjistil, že velkou část nákladů tvoří odstupné zaměstnancům a 

tím došlo k razantnímu snížení likvidačního zůstatku. Proto nabízím opatření ve formě 

vytváření rezerv na odstupné. Objasnil jsem lhůty, kterými se během procesu likvidace musí 

likvidátor řídit. V závěru jsem poukázal na legislativu upravující likvidaci společnosti. 
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měs. měsíčně 

mil. milion 
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OA oběžná aktiva 

odst. odstavec 
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PSČ poštovní směrovací číslo 
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tis. tisíc 
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vs. versus 
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