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1 ÚVOD 

Kaţdý začátek má i svůj konec a to by si měli uvědomit i všichni zájemci, kteří se 

rozhodnout vstoupit do podnikatelské sféry. Ty převáţně zajímá jakým způsobem podnik 

zaloţit a jaké kroky dále činit k tomu, aby byli ve své činnosti úspěšní. Pravdou je, ţe jiţ při 

zahájení podnikání by měl kaţdý zájemce přemýšlet a být obeznámen s tím, jakým způsobem 

můţe svou podnikatelskou činnost ukončit a jaké to pro něj můţe mít následky. Bohuţel 

v praxi se pouze malé mnoţství subjektů touto otázkou zabývá, neboť ji povaţují za 

předčasnou. Subjekt, který se zodpovědně připraví i na tuto moţnost, můţe oddálit ukončení 

své podnikatelské činnosti, popřípadě se jí úspěšně vyhnout. Ze statistických údajů je známo, 

ţe velké mnoţství podnikatelských subjektů ukončuje svou činnost jiţ v prvních dvou letech od 

zahájení podnikání.  

Potřebné znalosti můţe podnikatelský subjekt získat, pokud se seznámí se všemi 

legislativními předpisy, které upravují podnikání. Tam nalezne nejen, jaké kroky musí 

podniknout při zahájení své činnosti, dále v průběhu fungování podniku, ale také v jeho 

závěrečné fázi. Protoţe jak se říká, neznalost neomlouvá, a v tomto případě můţe velmi 

ovlivnit celý vývoj podnikání i ţivotnost podniku.  

V případě, ţe se podnik dostane do fáze, kdy pro něj není lehké konkurovat na trhu 

nebo se dostane do finančních potíţí, které by mohly v budoucnu vést aţ k předluţení a úpadku 

společnosti, je vhodné se zamyslet nad moţností likvidace společnosti.  

Při slovu likvidace si většina lidí neprávem představí, ţe společnost byla ve své činnosti 

neúspěšná, to ovšem nemusí být vţdy pravda. Pro likvidaci se můţe z různých důvodů 

rozhodnout i prosperující podnikatelský subjekt. Označení likvidace pochází z latinského 

„liquere“, coţ znamená „stát se čistým“, je to výstiţné přirovnání symbolizující čeho ve 

skutečnosti procesem likvidace chceme docílit: dojít se ctí a čistým štítem k zániku podniku.[1] 

Cílem mé práce je shrnout způsoby ukončení podnikatelské činnosti jak u fyzických 

osob, tak i u právnických osob. Téma, které jsem si zvolila, povaţuji vzhledem k ekonomické 

situaci, ve které se nyní naše země nachází za velmi aktuální. Proto chci, aby má práce byla 

přínosná nejen pro mne samotnou, ale aby byla dobrým vodítkem i pro případné zájemce z řad 
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podnikatelských subjektů, kterým bych mohla být nápomocná v případě, ţe by potřebovali 

v této oblasti poradit.  

V první části práce se budu zabývat způsoby ukončení podnikatelské činnosti fyzických 

osob podle ţivnostenského zákoníku. V další části se budu věnovat právnickým osobám, kde 

okrajově popíšu způsoby ukončení podnikání bez likvidace a dále podrobněji rozeberu 

jednotlivé kroky likvidace podniku. Ty budu následně aplikovat v praktické části práce na 

společnosti s ručení omezeným.  
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2 ZPŮSOBY UKONČENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI U FYZICKÝCH 

OSOB 

2.1 Základní pojmy 

Pojem fyzická osoba 

Je jedním ze dvou typů právních subjektů. Na rozdíl od právnické osoby jde 

o přirozenou osobu. Fyzickou osobou je myšlen člověk jako jedinec v oblasti právních vztahů.  

Fyzická osoba má právní způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům. 

Způsobilost k právům a povinnostem má kaţdý člověk od početí do smrti. Plnou způsobilost 

k právním úkonům mají zletilí, to znamená osoby, které dovršily věku 18 let a které zároveň 

nebyly této způsobilosti zbaveny. Zbavit nebo omezit způsobilost k právním úkonům můţe 

výhradně soud. 

Osoba, která podniká na základě ţivnostenského nebo jiného oprávnění. Většinou 

vykonává činnost menšího rozsahu a to sama, případně s tichým společníkem. Ve většině 

případů také podnik sama řídí a vede. Má neomezené ručení a ručí nejen ţivností, ale i svým 

osobním majetkem. [2] 

Živnost   

1
„Nejjednodušší formou podnikání a také nejstarší formou je podnikání jednotlivých 

osob. Podnikání jednotlivých osob přetrvalo aţ do dnešní podoby, kde podnikatelem je fyzická 

osoba, která podniká na základě oprávnění podle právní normy. Takovému podnikání se říká 

ţivnost.“ 

Je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených ţivnostenským zákonem. 

                                                

1
 VAŠKOVIC, P.; STORCH, R. Vznik a zánik podniku. 1. vyd. Praha: EUPRESS, 2005. (str. 7) 

152 s. ISBN 820-86754-30-8. 
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2.2 Způsoby zániku ţivnostenského oprávnění 

Podle § 57 ţivnostenského zákoníku mohou být tyto důvody zániku ţivnostenského 

oprávnění: 

a) smrtí podnikatele 

Smrtí podnikatele, pokud v ţivnosti nepokračují dědicové nebo správce dědictví. 

Nejpozději zanikne uplynutím šestiměsíční lhůty od skončení řízení o dědictví. Lhůta má 

omezenou platnost, při které musí oprávněná osoba nabýt majetkového práva vztahujícího se 

k provozování ţivnosti. Tuto skutečnost musí nahlásit do jednoho měsíce od skončení 

dědického řízení ţivnostenskému úřadu. Ten provede zápis této osoby do ţivnostenského 

rejstříku a vydá pro ni výpis.  V ţivnosti můţe pokračovat: 

- správce dědictví 

- dědicové ze zákona, pokud nejsou ţádní dědicové ze závěti, 

- dědicové ze závěti a pozůstalý manţel nebo partner, i v případě, ţe není dědicem, pokud 

je spoluvlastníkem majetku pouţívaného k provozování ţivnosti. 

b) zánikem právnické osoby 

Zánikem právnické osoby, pokud se nejedná o případ, kdy dojde na základě zvláštního 

právního předpisu k zániku společnosti nebo druţstva při přeměně společnosti nebo druţstva. 

Za těchto podmínek můţe právní nástupce, který nemá příslušné ţivnostenské oprávnění 

pokračovat v provozování ţivnosti při pouţití ţivnostenského oprávnění svého právního 

předchůdce, pokud do 15 dnů od zániku tohoto právního předchůdce písemně oznámí 

pokračování v ţivnosti ţivnostenskému úřadu. Toto právo zaniká dnem vzniku vlastního 

ţivnostenského oprávnění právnímu nástupci. 

c) uplynutím doby 

Za podmínky, ţe ţivnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na dobu určitou. 

To nezaniká, pokud se podnikatel rozhodne před uplynutím doby, na kterou byly ţivnostenský 

list nebo koncesní listina vydány, oznámit změnu data ukončení provozování ţivnosti nebo 

poţádá o změnu koncesní listiny vydané na dobu určitou v tomto údaji. 
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d) výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku 

Pokud se jedná o zahraniční fyzickou osobu, je ţivnostenský úřad povinen neprodleně 

písemně oznámit příslušným orgánům cizinecké policie rozhodnutí o zrušení ţivnostenského 

oprávnění. 

e) stanoví- li zvláštní právní předpis 

f) rozhodnutím ţivnostenského úřadu o zrušení ţivnostenského oprávnění 

Zánik ţivnostenského oprávnění je ţivnostenský úřad povinen oznámit místně 

příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, 

správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle bydliště nebo sídla podnikatele, 

u zahraniční osoby podle místa povolení pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační 

sloţku podniku zahraniční osoby, příslušné zdravotní pojišťovně a orgánu nebo organizaci, 

která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecné zdravotní pojištění.  

Toto oznámení poskytuje orgánům zasláním výpisu, případně v elektronické podobě 

způsobem umoţňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím příslušné adresy centrálního 

registru. Ţivnostenský úřad je povinen tuto skutečnost oznámit do 30 dnů ode dne zápisu do 

ţivnostenského rejstříku. 

2.3 Rozhodnutí ţivnostenského úřadu o zrušení ţivnostenského 

oprávnění 

Podle § 58 ŢivZ. k tomuto dojde pokud: 

a) podnikatel jiţ nesplňuje podmínky 

Jde o ztrátu bezúhonnosti nebo způsobilosti k právním úkonům. Pokud není ţivnost 

provozována se souhlasem soudu prostřednictvím odpovědného zástupce. 

b) podnikatel o to poţádá 

Pokud je zvláštním právním předpisem vyţadován souhlas správce daně ke zrušení 

ţivnosti, musí podnikatel tento souhlas doloţit, aby ţivnostenský úřad ţivnostenské oprávnění 

zrušil. Jestliţe podnikatel souhlas nedoloţí, ţivnostenský úřad ţádost o zrušení zamítne. 



- 6 - 

 

c) nastanou překáţky 

Ţivnost nemůţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíţ majetek byl 

prohlášen konkurs, ode dne: 

 prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněţení majetkové podstaty 

v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu  

 nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo 

ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.  

 Ţivnost nemůţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní 

moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, ţe majetek dluţníka nebude 

postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Ţivnost dále nemůţe provozovat fyzická 

nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, 

ţe majetek dluţníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen 

z jiného důvodu, překáţka provozování ţivnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí 

rozhodnutí o zrušení konkursu. Ţivnostenský úřad můţe prominout překáţku uvedenou ve větě 

první nebo druhé, jestliţe dluţník prokáţe, ţe u něho jsou splněny předpoklady pro řádné 

plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.  

Jestliţe soud v insolvenčním řízení nařídil předběţné opatření, jímţ fyzickou nebo 

právnickou osobu, jejíţ úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání 

s majetkovou podstatou, můţe taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo 

zrušením ţivnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběţného insolvenčního 

správce.  

V průběhu insolvenčního řízení můţe fyzická nebo právnická osoba, na jejíţ majetek 

byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením 

ţivnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.  

Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uloţen trest nebo sankce 

zákazu činnosti týkající se provozování ţivnosti v oboru nebo příbuzném oboru, nemůţe po 

dobu trvání tohoto zákazu tuto ţivnost provozovat.  Za příbuzné obory se povaţují obory, které 

uţívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. Jedná-li se 

o ţivnost volnou, nemůţe tato osoba provozovat činnost v rámci ţivnosti volné, na kterou se 
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vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování 

ostatních činností v rámci ţivnosti volné zůstává nedotčeno.  

Ţivnost nemůţe provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno ţivnostenské oprávnění: 

 na návrh orgánu státní správy z důvodu, ţe podnikatel závaţným způsobem 

porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, 

ţivnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy.  

 Obdobně ţivnostenský úřad postupuje v případě, ţe zahraniční fyzická osoba 

nesplňuje podmínku povolení k pobytu na území České republiky, která je nutná 

k oprávnění provozovat ţivnosti na území České republiky. Musí doloţit doklad, 

který prokazuje udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení 

k dlouhodobému pobytu. Povinnost doloţit doklad se nevztahuje na zahraniční 

fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat ţivnost 

prostřednictvím organizační sloţky svého podniku. 

 Pokud podnikatel závaţným způsobem porušil nebo porušuje podmínky 

stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními 

právními předpisy. 

 Téţ na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, pokud nesplňuje 

podnikatel závazky vůči státu. 

 V případě, ţe neprovozuje ţivnost po dobu delší neţ 4 roky. Tato podmínka 

neplatí, pokud podnikatel poţádá o přerušení provozování ţivnosti. 

 Jestliţe bylo podnikateli uloţeno odstranit závady, můţe ţivnostenský úřad 

v odpovídajícím rozsahu zrušit ţivnostenské oprávnění nebo pozastavit 

provozování ţivnosti, pokud podnikatel neodstraní závady do 1 roku od uplynutí 

stanovené lhůty. Za podmínky, ţe lhůta nebyla stanovena, do 1 roku od 

rozhodnutí. 

Podnikatel můţe poţádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nebo ohlásit 

ohlašovací ţivnost nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení 

ţivnostenského oprávnění. To neplatí v případě, ţe ţivnostenský úřad zrušil podnikateli 

ţivnostenské oprávnění, protoţe neprovozoval ţivnost po dobu delší neţ 4 roky. Ţádost 
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o udělení koncese v jiném oboru můţe podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní 

moci rozhodnutí o zrušení ţivnostenského oprávnění.  

Ţivnostenský úřad je povinen neprodleně oznámit, na úřední desce obecního úřadu 

příslušného podle místa, zrušení ţivnostenského oprávnění. V oznámení uvede obchodní firmu 

nebo název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jméno a příjmení fyzické osoby, její 

identifikační číslo, sídlo, místo podnikání, umístění organizační sloţky podniku zahraniční 

osoby na území České republiky, předmět podnikání a datum, k němuţ bylo ţivnostenské 

oprávnění zrušeno. Oznámení musí být na úřední desce zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů. 
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3 ZPŮSOBY UKONČENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRÁVNICKÝCH 

OSOB 

3.1 Základní pojmy   

Pojem právnická osoba 

Společenský útvar (organizace, společnost, sdruţení, atp.), jemuţ právní normy 

přiznávají právní subjektivitu. 

Touto osobou jsou sdruţení fyzických nebo právnických osob, účelová sdruţení 

majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak, musí být právnické osoby zapsány do obchodního nebo jiného, 

příslušným zákonem stanoveného, rejstříku. 

Zánik obchodní společnosti 

Zánik společností je upraven v Obchodním zákoníku. Ten stanovuje, ţe den zániku 

společnosti je shodný se dnem výmazu z obchodního rejstříku. Společnost zúčastněná na 

přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do 

zahraničního obchodního rejstříku. Zániku předchází zrušení obchodní společnosti. 

Zrušení obchodní společnosti: 

 bez likvidace 

 s likvidací 

Podle obchodního zákoníku § 68, odstavce 3 se společnost zrušuje  

a) uplynutím doby, na kterou byla zaloţena,  

b) dosaţením účelu, pro který byla zaloţena,  

c) 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,  
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d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci,  

e) 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,  

f) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z důvodu, ţe majetek dluţníka je zcela nepostačující.  

Neplatnost obchodní společnosti: 

Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí, které povolilo její zápis do obchodního 

rejstříku. Nelze se také domáhat určení, ţe společnost nevznikla. Neplatnost společnosti můţe 

prohlásit pouze soud, a to i bez návrhu, pokud: 

a) nebyla uzavřena společenská nebo zakladatelská smlouva nebo nebyla zřízena 

zakladatelská listina nebo nebyla dodrţena jejich předepsaná forma, 

b) předmět podnikání odporuje veřejnému pořádku nebo není dovolený, 

c) ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, zakladatelské listině nebo ve stanovách 

chybí údaj o firmě společnosti, o předmětu podnikání, o vkladech společníků nebo 

o výši základního kapitálu, jestli zákon takový údaj předepisuje, 

d) nebyla dodrţena ustanovení o minimálním splacení vkladů, 

e) všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům, 

f) počet zakladatelů je niţší neţ dva, coţ je v rozporu se zákonem. 

Společnost vstupuje do likvidace ke dni právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti 

společnosti.  

Právní vztahy, do kterých společnost vstoupila, nejsou neplatností společnosti dotčeny. 

Společníci mají povinnost splatit nesplacené vklady, pokud to vyţaduje zájem věřitelů na 

splnění závazků neplatné společnosti.   
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3.2 Zrušení společnosti bez likvidace 

Ke zrušení společnosti bez likvidace dochází v případě, ţe jmění i podnik přechází na 

právního nástupce a můţeme tento druh zrušení společnosti povaţovat za dobrovolné. Jedná se 

především o spojování podniků, ale také jejich rozdělování. Můţe také dojít k jejich kombinaci, 

kdy vznikne jedna nebo více nástupnických společností.  Od 1. 7. 2008 vstoupil v platnost 

zákon č. 125/2008 Sb., který upravuje přeměny obchodních společností a druţstev, do té doby 

se podnikatelé řídili úpravou v Obchodním zákoníku. Kromě přeměny právní formy je se všemi 

ostatními přeměnami společností spojen zánik jedné nebo více společností. Mezi tyto přeměny 

patří především: 

3.2.1 FÚZE 

Je to proces, při kterém zanikne alespoň jedna společnost, její majetek a závazky 

přecházejí na jedinou nástupnickou společnost. Zanikající obchodní společnost musí mít při 

fúzi stejnou právní formu jako společnost nástupnická.  Fúze můţe mít formu vnitrostátní nebo 

přeshraniční fúze. Dále můţe mít podobu sloučení nebo splynutí. 

3.2.1.1 Sloučení  

Fúze, při které jedna společnost pokračuje v činnosti a alespoň jedna zaniká. Její 

majetek a závazky přechází na pokračující společnost a společníci se stávají společníky 

pokračující společnosti. Právní účinky schválení fúze má přistoupení společníků zanikající 

společnosti ke společenské smlouvě nebo stanovám nástupnické společnosti. 

OBRÁZEK 3.1 – SLOUČENÍ [3] 
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3.2.1.2 Splynutí  

Jedná se o případ, kdy zaniknou všechny společnosti. Jejich majetek a práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů přechází na nově vzniklou společnost. Společníci zanikajících 

společností mají právní postavení zakladatelů nově vzniklé společnosti. 

OBRÁZEK 3.2 – SPLYNUTÍ [3] 

 

3.2.2 PŘEVOD JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA 

Pokud se společnost zrušuje bez likvidace, mohou se její společníci nebo příslušný 

orgán rozhodnout, ţe jmění obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů přejde na společnost majoritního společníka, který ovládá alespoň 90 % hlasovacích 

práv ve společnosti. Ten se musí přiměřeně vypořádat s minoritními společníky. V případě, ţe 

majoritní společník není fyzickou osobou, můţe převzít firmu zaniklé společnosti s uvedením 

dodatku, který označuje právní nástupnictví a bez dodatku vyjadřujícího právní formu 

společnosti. Pokud by šlo o fyzickou osobu, je potřeba aby tato osoba byla účetní jednoutkou, 

která vede finanční účetnictví a je podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku. 

OBRÁZEK 3.3 - PŘEVOD JMĚNÍ NA SPOLEČNÍKA [3] 

 

3.2.3 ROZDĚLENÍ 

Je to proces, ve kterém dochází k rozdělení jedné existující ekonomické a právní 

jednotky. S následným cílem uskutečnit dříve nebo později nové spojení se společností, která 
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musí mít stejnou právní formu, pokud ZPOSD nestanoví jinak. Jestliţe při rozdělení nebo 

odštěpení vznikají nové společnosti, potom původní společnosti mají právní postavení 

zakladatele nástupnických společností. 

Rozdělení můţe mít formu: 

3.2.3.1 rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo druţstev  

OBRÁZEK 3.4 - ROZDĚLENÍ SE ZVNIKEM NOVÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŢSTEV [3] 

 

3.2.3.2 rozdělení sloučením 

OBRÁZEK 3.5 - ROZDĚLENÍ SLOUČENÍM [3] 

  

3.2.3.3 kombinací rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo druţ stev a 

rozdělení sloučením 

OBRÁZEK 3.6 - KOMBINACE ROZDĚLENÍ [3] 
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3.2.3.4 rozdělení odštěpením 

Rozdělovaná obchodní společnost nebo druţstvo se neruší ani nezaniká, ale vyčleněná 

část jejího jmění přechází na existující nebo vznikající jednu nebo více nástupnických 

obchodních společností nebo druţstev, a společníci nebo členové rozdělované obchodní 

společnosti nebo druţstva se stávají společníky nebo členy jedné nebo více nástupnických 

obchodních společností nebo druţstev. 

Právní postavení zakladatele jedné nebo více nástupnických obchodních společností 

nebo druţstev při rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních 

společností nebo druţstev má rozdělovaná obchodní společnost nebo druţstvo. Můţe mít 

formu: 

 rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních 

společností nebo družstev  

OBRÁZEK 3.7 - ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM NOVÝCH SPOLEČNSOTÍ [3] 

 

 rozdělení odštěpením sloučením 

OBRÁZEK 3.8 - ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM [3] 

 

 kombinací rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových 

obchodních společností nebo družstev a rozdělení odštěpením sloučením 



- 15 - 

 

OBRÁZEK 3.9 - KOMBINACE ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM A SLOUČENÍM [3] 

 

3.2.4 PŘEMĚNA V PŘÍPADĚ LIKVIDACE A INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

Likvidaci, o které bylo rozhodnuto společníky nebo orgány společnosti lze následně 

zrušit, pokud ještě nezačalo rozdělování likvidačního zůstatku. Tato moţnost dává podniku 

šanci na jeho uchování. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor 

je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace statutárnímu orgánu společnosti. 

V případě, ţe likvidátora jmenoval soud, rozhoduje o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti 

a jejím vstupu do likvidace na návrh společníků či příslušného orgánu společnosti soud. Soud 

nezruší rozhodnutí o zrušení společnosti, jestliţe by tím došlo k zásahu do práv nebo právem 

chráněných zájmů kteréhokoliv ze společníků nebo třetích osob. 

Jestliţe bylo rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace zrušeno, sestaví společnost ke 

dni účinnosti tohoto rozhodnutí mezitímní účetní závěrku; to neplatí, jestliţe je zrušeno 

rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace schválením projektu přeměny. (Podle § 68 

ObchZ.) 

3.3 Zrušení společnosti s likvidací 

Likvidace obchodní společnosti nebo druţstva je závěrečnou etapou, která představuje 

ukončení existence společnosti a ukončení podnikání společníků ve společnosti. Jejím 

konečným cílem je zánik jako právnické osoby, daňového subjektu a účetní jednotky. Dochází 

k němu výmazem z obchodního rejstříku, kterému předchází zrušení obchodní společnosti. 

Likvidace začíná rozhodnutím o zrušení obchodní společnosti nebo druţstva, její celková doba 

záleţí na velikosti podniku, charakteru činnosti a struktuře jeho aktiv i závazků.   
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Obsahuje několik významných etap: 

• rozhodnutím oprávněných orgánů o vstupu do likvidace, 

• utlumování hospodářské činnosti podniku s postupným uhrazováním 

závazků vůči třetím osobám z příjmů z ukončované činnosti a z prodeje 

majetku společnosti, 

• v okamţiku, kdy jsou uhrazeny závazky, je zpracován návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku a předloţen ke schválení, 

• rozdělení likvidačního zůstatku a jeho vyplacení, 

• výmaz společnosti z příslušného rejstříku, právní ukončení existence, vlastní 

zánik společnosti. 

Rozhodnutí o zrušení společnosti může být: 

• nedobrovolné 

• dobrovolné 

3.3.1 NEDOBROVOLNÉ 

O zrušení obchodní společnosti likvidací rozhodne soud v případě podání návrhu 

státním orgánem nebo osoby, která osvědčí právní zájem. Soud před rozhodnutím o zrušení 

společnosti likvidací dává společnosti lhůtu, při které můţe odstranit důvody, pro které by 

mohla být zrušena likvidací rozhodnutím soudu. Soud rozhoduje o likvidaci v následujících 

případech: 

a) Společnost neprovozuje ţádnou činnost po dobu delší dvou let, v uplynulých dvou 

letech se nekonala valná hromada, nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány 

společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční období více jak před jedním 

rokem. Jelikoţ se valná hromada koná pouze u společnosti s ručením omezeným 

a u akciové společnosti, je moţné zrušení z tohoto důvodu pouze u toho typu 

společností. 

b) Společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti. Nelze ji zrušit v případě, ţe 

společnosti zůstane alespoň jedno podnikatelské oprávnění bez ohledu na to, zda je 

podle ţivnostenského zákona, nebo jiného právního předpisu. 
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c) Předpoklady vyţadované zákonem pro vznik společnosti zaniknou, anebo společnost 

nemůţe vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky. U kapitálových 

společností se můţe jednat o pokles základního kapitálu pod minimální stanovou 

částku, nebo u akciové společnosti, ţe se počet společníků zvýší nad 50, nebo 

u společnosti s ručením omezeným dojde k poklesu vkladu společníka pod minimální 

zákonem stanovou částku. Nepřekonatelným rozporem můţe být situace, kdy je 

ohroţen chod společnosti kvůli rozdílným názorům společníků na činnost společnosti, 

takţe nemohou být přijímány ţádné společné rozhodnutí. 

d) Společnost porušuje povinnost vytvářet zákonný rezervní fond. Tuto povinnost mají 

zákonem stanovenou kapitálové společnosti – společnost s ručením omezeným 

a akciová společnost. Dále také veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti 

v případě, ţe jsou ovládány kapitálovými společnostmi a nabudou akcie, zatímní listy, 

poukázky na akcie nebo obchodní podíl osob je ovládajících. Pokud společnost 

dobrovolně vytváří rezervní fond, můţe zabránit svému zrušení změnou 

zakladatelského dokumentu nebo stanov, čímţ zanikne povinnost fond vytvářet. 

e) Společnost vykonávala činnost, kterou podle zvláštních právních předpisů mohou 

vykonávat pouze fyzické osoby, aniţ by prokázala, ţe je tato činnost vykonávána 

prostřednictvím takovýchto osob. 

f) Společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit, uloţenou 

rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe podle zvláštního právního 

předpisu. 

g) Dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci 

h) Při zrušení konkursu pro nedostatek majetku, k němuţ dojde v průběhu konkursu, 

společnost se vrací k následnému vypořádání likvidací 

i) Při zamítnutí návrhu na konkurs pro nedostatek majetku, společnost musí být 

vypořádána v rámci likvidace. 

3.3.2 DOBROVOLNÉ 

Jedná se o zrušení společnosti na základě rozhodnutí jejích společníků či zakladatelů. 

Za dobrovolné zrušení se můţe pokládat: 
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a) Uplynutím doby, pokud byla společnost zaloţena na dobu určitou. Společnost se zrušuje 

ke konci posledního dne, v němţ stanovená doba uplyne, pokud se společníci 

nerozhodnou změnit zakladatelský dokument. Tímto dokumentem můţe být 

zakladatelská listina, společenská smlouva nebo stanovy, které obsahují dobu trvání 

společnosti. 

b) Splněním účelu, pro který byla společnost zaloţena. Zakladatelé při zaloţení společnosti 

rozhodnou zda bude společnost zaloţena pouze na dobu dosaţení účelu. Tento účel 

zapíší do zakladatelského dokumentu, kterým je zakladatelská listina, společenská 

smlouva nebo stanovy společnosti. I zde mohou zakladatelé změnit zakladatelský 

dokument, tak ţe bude společnost trvat na dobu neurčitou.  

c) Ke dni, který je uveden v rozhodnutí společníků nebo orgánů společnosti o zrušení 

společnosti, jinak dnem, kdy takovéto rozhodnutí bylo přijato. V tomto případě dochází 

ke zrušení společností s likvidací z vůle společníků. 

3.3.3 PROCES LIKVIDACE 

2
Ke dni, ke kterému byla společnost zrušena s likvidací, vstupuje společnost do 

likvidace. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku a po dobu její 

likvidace pouţívá u jména firmy dovětek „v likvidaci“.  

3.3.3.1 Likvidátor a jeho jmenování  

Se vstupem společnosti do likvidace je spojeno jmenování likvidátora, které má na 

starost většinou statutární orgán společnosti. Pokud není likvidátor jmenován bez zbytečného 

odkladu, jmenuje ho soud.  

Soud dále likvidátora jmenuje v případě, ţe o zrušení společnosti likvidací sám rozhodl. 

Likvidátorem můţe jmenovat soud některého ze společníků nebo statutární orgán anebo člena 

statutárního orgánu i bez jeho souhlasu. Ten se své funkce nemůţe vzdát. Můţe však poţádat 

soud o odvolání z funkce likvidátora, pokud po něm nelze spravedlivě poţadovat, aby ji 

vykonával.  

                                                

2 Tato část je upravena podle § 70 - § 75b ObchZ. 
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Likvidátorem můţe být pouze fyzická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku. 

Neučiní-li tak do 10 dnů ode dne, kdy se rozhodnutí o jmenování likvidátora stane 

vykonatelným, bude funkcí likvidátora vykonávat její statutární orgán, popřípadě jeho členové. 

Likvidátor odpovídá za svou činnost stejným způsobem jako statutární orgán.  

Jmenováním na něj přechází v rámci působnosti statutárního orgánu jednat jménem 

společnosti. Pokud je stanoveno více likvidátorů a ze jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto 

působnost kaţdý likvidátor.  

3.3.3.2 Odměna likvidátora 

Vztah mezi likvidátorem a společností je upraven mandátní smlouvou. Ve smlouvě se 

dohodne s orgánem společnosti odměna, která náleţí likvidátorovi za jeho činnost. Byl-li 

likvidátor jmenován soudem, určuje jeho odměnu soud. Likvidátorovi je moţno přiznat právo 

na vyplácení zálohy. Jestliţe byl rozhodnutím soudu jmenován likvidátorem některý ze 

společníků nebo statutární orgán anebo člen statutárního orgánu i bez jeho souhlasu, odměna 

mu nenáleţí. Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou pravidla pro určení výše odměny 

likvidátora nebo člena orgánu společnosti jmenovaného soudem, a v jakých případech náhradu 

hotových výdajů a odměnu likvidátora hradí stát. 

3.3.3.3 Jmenování nového likvidátora  

Případy, ve kterých můţe dojít ke jmenování nového likvidátora: 

 likvidátor zemře 

 vzdá se své funkce 

 je odvolán 

 nemůţe funkci vykonávat 

Jmenování probíhá stejným způsobem jako u předchozího likvidátora a zapíše se místo 

něj do obchodního rejstříku. Soud jmenuje nového likvidátora, za podmínky, ţe tak neučiní bez 

zbytečného odkladu statutární orgán společnosti. Na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, 

můţe soud odvolat likvidátora, který porušuje své povinnosti a nahradit jej jinou osobu. 

Nelze-li likvidátora určit podle uvedených moţností, jmenuje likvidátora soud z osob 

zapsaných v seznamu insolvenčních správců. Likvidátorovi jmenovanému soudem jsou třetí 
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osoby povinny poskytnout součinnost v rozsahu, v jakém jsou povinny ji poskytnout 

insolvenčnímu správci podle zvláštního právního předpisu.  

3.3.3.4 Práva a povinnosti likvidátora  

 Oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům a zveřejnit 

rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací v Obchodním věstníku nejméně 

dvakrát s dvoutýdenním odstupem. Všem známým věřitelům oznámí vstup 

společnosti do likvidace a vyzve je k přihlášení svých pohledávek ve lhůtě, která 

je dlouhá minimálně tři měsíce. 

 Sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu ke dni vstupu do likvidace. Ta 

musí navazovat na mimořádnou účetní závěrku, kterou sestavuje statutární orgán 

ke dni, který předchází vstupu společnosti do likvidace. Nesestaví-li tuto 

mimořádnou účetní závěrku bez zbytečného odkladu po vstupu společnosti do 

likvidace, přechází povinnost na likvidátora.  

 Zaslat soupis jmění kaţdému společníkovi a věřiteli společnosti, kteří o to 

poţádají. 

 Uspokojit přednostně mzdové nároky zaměstnanců společnosti, není-li povinen 

podat insolveční návrh. 

 V případě, ţe zjistí likvidátor předluţení likvidované společnosti, podá bez 

zbytečného odkladu insolvenční návrh. 

 Činit jménem společnosti pouze kroky, které směřují k likvidaci společnosti. 

Mezi tyto kroky patří plnění závazků společnosti, uplatňování pohledávek 

a přijímání plnění, zastupování společnosti před soudy a jinými orgány, 

uzavírání smírů a dohod o změně a zániku práv a závazků a vykonávání práva 

společnosti. Nové smlouvy můţe uzavírat pouze v souvislosti s ukončením 

nevyřízených obchodů, nebo takové, které jsou potřebné k zachování hodnoty 

majetku společnosti nebo k jeho vyuţití, nejedná-li se o pokračování v provozu 

podniku. 

 Jednat jménem společnosti ve věcech zápisu do obchodního rejstříku. 

Po uhrazení všech závazků vůči třetím osobám sestaví likvidátor bez zbytečného 

odkladu zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, 
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který plyne z likvidace. Návrh předloţí ke schválení společníkům nebo orgánu 

k tomu příslušnému. K tomuto dni sestaví účetní závěrku.  

 Likvidátor sestaví seznam společníků, kterým vyplatil podíl na likvidačním 

zůstatku. Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo pouţitím 

prostředků z výtěţku z prodeje majetku k uspokojení věřitelů anebo převzetí 

majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek. 

 Do 30 dnů po skončení likvidace poţádá rejstříkový soud o výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku. Neschválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku 

nemá vliv na ţádost o výmaz společnosti z obchodního rejstříku. K návrhu na 

výmaz společnosti přiloţí likvidátor potvrzení územně příslušného státního 

oblastního archivu, ţe s ním bylo projednáno zabezpečení archivu a dokumentů 

zanikající společnosti. Ke dni výmazu z obchodního rejstříku, který je zároveň 

dnem zániku obchodní společnosti, by měla být sestavena konečná účetní 

závěrka. 

3.3.3.5 Rozdělení likvidačního zůstatku  

Neschválení návrhu na rozdělení čistého majetkového zůstatku neboli likvidačního 

zůstatku neovlivní výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Společníci, kteří s návrhem na 

rozdělení likvidačního zůstatku nesouhlasí, mohou poţádat soud o přezkoumání výše podílu na 

likvidačním zůstatku, který mají podle návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku získat. Soudní 

rozhodnutí, kterým soud přezkoumal výši podílu společníka na likvidačním zůstatku, je pro 

společnost co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním společníkům. Před vydáním 

soudního rozhodnutí není moţné společníkům poskytnout podíl na likvidačním zůstatku ani ve 

formě záloh z důvodu rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. Toto právo mohou 

společníci vyuţít do tří měsíců od projednání návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. 

Do doby neţ budou uspokojeny nároky všech známých věřitelů společnosti, kteří včas 

přihlásili své pohledávky, nemůţe být společníkům poskytnuto plnění z podílu na likvidačním 

zůstatku, a to ani ve formě záloh. To neplatí v případě, ţe pohledávka je sporná nebo není ještě 

splatná, ale pouze pokud byla věřiteli poskytnuta odpovídající jistota. 
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3.3.3.6 Obnovení likvidace  

Tato situace můţe nastat po skončení likvidace nebo po výmazu společnosti 

z obchodního rejstříku.  

Na návrh státního orgánu, společníka, věřitele nebo dluţníka můţe soud rozhodnout 

o zrušení zápisu o jejím výmazu a obnovení likvidace společnosti nebo o jejím vstupu do 

likvidace a jmenovat likvidátora. Důvodem můţe být, ţe se zjistí dosud neznámý majetek nebo 

se objeví potřeba jiných nezbytných opatření souvisejících s likvidací.  

Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku, ţe došlo 

k obnovení likvidace společnosti anebo, ţe došlo k obnovení společnosti, ţe společnost je 

v likvidaci, a osobu likvidátora. K tomuto dni sestaví likvidátor zahajovací rozvahu.  

3.3.4 ÚPRAVA LIKVIDACE U JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ SPOLEČNOSTÍ 

Kromě výše uvedených důvodů, pro které můţe společnost vstoupit do likvidace, se zde 

zaměřím na specifika likvidace jednotlivých druhů společností, které jsou upraveny podle 

ObchZ. 

3.3.4.1 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 

Je to společnost, ve které podnikají alespoň dvě osoby a ručí za závazky společnosti 

společně a nerozdílně celým svým majetkem. Zrušení veřejné obchodní společnosti se blíţe 

zabývá ustanovení § 88 ObchZ., který uvádí důvody, pro které se společnost zrušuje s likvidací. 

Důvody, pro které můţe být společnost zrušena: 

U společnosti, která má uzavřenou smlouvu na dobru neurčitou a její společník se 

rozhodne podat výpověď, se společnost zrušuje. Tuto výpověď musí podat nejpozději do 

6 měsíců před koncem účetního období nebo jinou lhůtou, je-li stanovena společenskou 

smlouvou.  

Společníci mohou poţádat soud o zrušení společnosti, pokud k tomu mají závaţné 

důvody, mezi které patří například nemoţnost dosahovat účelu, pro který byla společnost 

zaloţena. Dalším důvodem můţe být, ţe některý ze společníků závaţným způsobem porušoval 

svoje povinnosti a byl písemně upozorněn, ţe bude vyloučen, pokud nepřestane tyto povinnosti 
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porušovat. V tomto případě mohou ostatní společníci u soudu dosáhnout i toho, ţe bude tento 

společník vyloučen. 

Jestliţe zemřel jeden ze společníků a společenská smlouva nepřipouští dědění podílu. 

Nebo pokud smlouva připouští dědění podílu, ale dědic se rozhodne odmítnout tento podíl, 

můţe dojít ke zrušení společnosti, jestliţe není splněna podmínka, ţe ve společnosti musí zůstat 

alespoň dva společníci. 

Zánikem právnické osoby, která je společníkem a společenská smlouva nepřipouští 

přechod podílu na právního nástupce. Jestliţe připouští přechod podílu na právního nástupce, je 

důleţité, aby ve společnosti zůstali nejméně dva společníci, jinak společnost zaniká. 

Zamítnutím insolventního návrhu některého společníka pro nedostatek majetku nebo 

prohlášením konkursu na jeho majetek.  

Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postiţením podílu některého společníka ve 

společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postiţení podílu některého společníka ve 

společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce. 

Pokud byl některý ze společníků zbaven nebo mu byla omezena způsobilost k právním 

úkonům. Nebo přestane splňovat předpoklady, podle kterých můţe být společníkem veřejné 

obchodní společnosti. 

Mohou být i další důvody, pro které můţe být společnost zrušena, a jsou uvedeny ve 

společenské smlouvě.  

Všechny výše uveden důvody pro zrušení společnosti mohou pominout v případě, ţe se 

zbylí společníci rozhodnou změnit společenskou smlouvu, takţe by mohla společnost trvat 

i nadále bez společníka, kterého se důvod zániku týkal. Tato smlouva se musí uzavřít do 

3 měsíců od zrušení společnosti, jinak společnost vstupuje do likvidace. Tento způsob nelze 

uplatnit, pokud se jedná o zrušení společnosti z rozhodnutí soudu. 

Bývalý společník nebo dědic, případně právní nástupce má vůči společnosti nárok na 

vypořádací podíl, který se vypočítá obdobně jako likvidační zůstatek.  
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Na likvidační zůstatek mají společníci narok při zrušení společnosti likvidací. Ten se 

rozdělí mezi společníky buď podle ustanovení ve společenské smlouvě, nebo do výše hodnoty 

splacených vkladů jednotlivých společníků. Zbylá část likvidačního zůstatku se mezi ostatní 

společníky rozdělí rovným dílem. Můţe nastat situace, kdy likvidační zůstatek nestačí ani na 

vrácení splacených vkladů, takţe se musí společníci na zůstatku podílet v poměru k výši 

vkladů.  

3.3.4.2 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 

Je to společnost, která se skládá ze dvou druhů společníků podle jejich práv 

a povinností. Jsou to komanditisté, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého 

nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku a komplementáři, kteří ručí za závazky 

společnosti celým svým majetkem. Toto rozdělení je důleţité i při zrušení společnosti. 

Společnost se nezrušuje v případě, ţe zanikne právnická osoba, která byla 

komanditistou nebo komanditista společnosti zemře, nemá ani oprávnění ze společnosti 

vystoupit. Další důvody, které nevedou ke zrušení společnosti jsou uvedeny v § 102 ObchZ. 

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

zůstatku, který můţe být stanoven společenskou smlouvou. Další moţností je, ţe kaţdý ze 

společníků má nárok na vrácení částky ve výši svého splaceného vkladu. Přednostní právo na 

vrácení splaceného vkladu mají komanditisté. Pokud likvidační zůstatek nepostačí ani na 

rozdělení splaceného vkladu, rozdělí se stejným způsobem jako zisk. Kdyţ zbude likvidační 

zůstatek po vrácení částky ve výši vkladů, rozdělí se mezi společníky stejným způsobem, 

jakým si rozdělovali zisk. 

3.3.4.3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

Základní kapitál této společnosti je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky 

společnosti společně a nerozdílně, dokud není do obchodního rejstříku zapsáno splacení těchto 

vkladů. Zápisem splacení všech vkladů ručení společníků zaniká a dále odpovídá za porušení 

svých závazků celým svým majetkem společnost. 

Společnost s ručením omezeným můţe být zrušena buď z důvodů a za podmínek, které 

má uvedeny ve společenské smlouvě. Společníci se mohou domáhat u soudu o zrušení 
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společnosti z těchto důvodů. Nebo pokud nespadá tato moţnost do společenské smlouvy, zruší 

se společnost dohodou všech společníků. Tato dohoda musí mít formu notářského zápisu.  

Pokud společník nesplňuje svá prává a povinnosti, můţe být ze společnosti vyloučen 

a jeho obchodní podíl přechází na společnost, která jej můţe převést na jiného společníka nebo 

třetí osobu. Jestli nedojde k převodu obchodního podílu tímto způsobem, rozhodne valná 

hromada do 6 měsíců od vyloučení společníka buď o sníţení základního kapitálu o vklad 

vyloučeného společníka, nebo mohou ostatní společní převzít tento obchodní podíl a rozdělit si 

ho podle poměru svých obchodních podílů. Úhrada tohoto podílu je ve výši vypořádacího 

podílu. Pokud tak valná hromada neučiní, můţe soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit 

její likvidaci.  

Nastane-li taková situace, kdyţ všechny obchodní podíly zůstanou jednomu 

společníkovi, má povinnost nejpozději do 3 měsíců od spojení obchodních podílů splatit 

všechny peněţité vklady nebo převést určitou část podílu na jinou osobu, jinak soud společnost 

i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. 

Jestliţe jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je 

odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je povinen příslušný orgán společnosti do 

3 měsíců zvolit nového jednatele, člena představenstva nebo dozorčí rady. Pokud do doby neţ 

tak příslušný orgán učiní, není společnost schopná plnit své funkce, jmenuje tuto osobu soud na 

návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem a to na dobu neţ tak učiní příslušný orgán. 

Jinak můţe soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. 

Při zrušení společnosti s likvidací má kaţdý společník nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku podle poměru obchodního podílu, nebo podle ustanovení společenské smlouvy. 

3.3.4.4 AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

Je to společnost, která má rozdělený kapitál na určitý počet akcií o určitě jmenovité 

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

za závazky společnosti neručí. 

U akciové společnosti jmenuje a odvolává likvidátora valná hromada. Akcionáři, kteří 

mohou představenstvo poţádat o svolání mimořádné valné hromady, mohou také poţádat soud, 
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aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil za osobu jinou. Tuto ţádost 

musí doplnit o uvedení důvodu, pro který chtějí likvidátora odvolat. Tato moţnost platí, 

nevyplývá-li ze stanov společnosti něco jiného. Likvidátora, kterého nejmenoval soud, můţe 

odvolat valná hromada a nahradit ho likvidátorem novým. 

Podle § 161b odst. 4 ObchZ. pokud společnost vlastní akcie nebo zatímní listy, které ve 

stanovených lhůtách nezcizí, je povinna bez zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu 

sníţit základní kapitál. Dále je povinna bez zbytečného odkladu sníţit základní kapitál také 

pokud v rozvaze vlastní akcie a součet výše základního kapitálu a částek uvedených v § 178 

odst. 2 písm. a) a b) ObchZ. přesáhne hodnotu vlastního kapitálu, a to nejméně o částku, která 

se rovná tomuto rozdílu. Nesplní-li společnost sníţit základní kapitál, můţe ji soud i bez návrhu 

zrušit a nařídit likvidaci. 

Společnost je povinna do jednoho roku ode dne, kdy nabyla akcie nebo zatímní listy 

v rozporu s ustanovením § 161a a § 161b ObchZ. zcizit tyto akcie nebo zatímní listy, dále je 

povinna o jejich jmenovitou hodnotu sníţit základní kapitál. Nesplní-li tyto povinnosti, můţe 

soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. 

Zemře-li, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí funkční období člena dozorčí 

rady nebo představenstva, musí tohoto člena příslušný orgán společnosti zvolit do 3 měsíců. 

Jestliţe není z tohoto důvodu představenstvo nebo dozorčí rada schopna plnit své funkce jsou 

chybějící členové jmenováni na návrh osoby, které osvědčí právní zájem soudem na dobu, neţ 

budou zvoleni noví členové příslušným orgánem společnosti. Jinak ji můţe soud i bez návrhu 

zrušit a nařídit její likvidaci. 

Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. 

Stanovy společnosti mohou určit, se kterým druhem akcií je spojeno přednostní právo týkající 

se podílu na likvidačním zůstatku. Právo na podíl na likvidačním zůstatku se stává samostatně 

převoditelným ode dne, kdy byl schválen návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Pokud 

likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se likvidační zůstatek na část, 

která patří majitelům prioritních akcií a ostatních akcií v rozsahu určeném stanovami. 

Jednotlivé části likvidačního zůstatku se rozdělují mezi akcionáře podle poměru, který 

odpovídá splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Likvidátor vybízí akcionáře, aby vraceli 

listinné akcie společnosti, na jejichţ základě jim vzniká nárok na vyplacení podílu na 



- 27 - 

 

likvidačním zůstatku. Pokud tak akcionáři neučiní na jeho výzvu, postupuje likvidátor 

přiměřeně podle ustanovení § 214 ObchZ. Akcie, které společnosti akcionáři vrátí, likvidátor 

zničí. Jestliţe společnost vydala také zaknihované akcie, vzniká nárok na vyplacení podílu na 

likvidačním zůstatku ke dni, kdy byly zrušeny akcie společnosti v evidenci zaknihovaných 

cenných papírů na základě příkazu likvidátora. 

Rejstříkový soud vymaţe společnost z obchodního rejstříku za podmínky, ţe bude 

prokázáno, ţe byly všechny akcie společnosti zničeny, prohlášeny za neplatné nebo zrušeny. 

3.3.4.5 DRUŢSTVO 

Druţstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je zaloţeno za účelem 

podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.  

Členové za závazky druţstva neručí, jenom stanovy mohou určit některým členům 

uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát druţstva. Tato povinnost vzniká 

na základě rozhodnutí členské schůze a nesmí přesáhnout trojnásobek členského vkladu. 

Druţstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 

Druţstvo se můţe zrušit podle ustanovení § 254 ObchZ.: 

a) usnesením členské schůze,  

b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z důvodu, ţe majetek dluţníka je zcela nepostačující,  

c) rozhodnutím soudu,  

d) uplynutím doby, na kterou bylo druţstvo zřízeno,  

e) dosaţením účelu, k němuţ bylo druţstvo zřízeno.  

O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.  

Na návrh státního orgánu, orgánu nebo člena druţstva nebo osoby, která osvědčí právní 

zájem, můţe soud rozhodnout o zrušení druţstva a jeho likvidaci, pokud: 

 klesl počet členů druţstva pod stanovený počet 

 soubor členských vkladů klesl pod stanovenou částku 
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 byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, druţstvo neprovozovalo ţádnou 

činnost po dobu dvou let anebo uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo 

funkční období orgánů druţstva, a nebyly zvoleny nové orgány 

 nedodrţelo povinnost vytvářet nedělitelný fond 

 druţstvo porušuje povinnost vykonávat určitou činnost pouze prostřednictvím 

oprávněné osoby 

 zaloţením, splynutím nebo sloučením druţstva byl porušen zákon 

Před rozhodnutím o zrušení druţstva stanoví soud lhůtu. Tuto lhůtu má druţstvo určeno 

k odstranění důvodů, pro které bylo navrţeno jeho zrušení. 

Likvidátor je jmenován podle způsobu stanoveného ve stanovách druţstva, jinak jej 

jmenuje členská schůze. Před rozdělením likvidačního zůstatku je likvidátor povinen 

vypracovat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který dá k projednání členské schůze. 

Ve stanovách je také určeno jakým způsobem se rozdělí mezi členy likvidační zůstatek. 

Členům se vyplatí splacená část jejich členského vkladu a zbytek likvidačního zůstatku se 

rozdělí mezi členy, jejichţ členství v druţstvu trvalo nejméně jeden rok. Tento zůstatek se mezi 

ně rozdělí podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním kapitálu. Nepeněţité vklady se 

vracejí za přiměřeného pouţití ustanovení §234 odst. 1. ObchZ. Kaţdý člen druţstva nebo jiná 

oprávněná osoba můţe do tří měsíců od konání členské schůze podat návrh, aby soud prohlásil 

usnesení členské schůze o likvidačním zůstatku za neplatné, protoţe je v rozporu s právními 

předpisy nebo stanovami. Souhlasí-li soud s tímto návrhem, zároveň také rozdělí likvidační 

zůstatek. Neţ uplyne lhůta nebo soud rozhodne o rozdělení likvidačního zůstatku, nesmí být do 

té doby rozdělen. 
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4 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD LIKVIDACE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM 

OMEZENÝM 

4.1 Historie společnosti 

Pro praktickou část své práce jsem si vybrala společnost, která v době své ţivotnosti 

podnikala v blízkosti mého bydliště a povaţovala jsem ji za vhodný příklad likvidace. Poslední 

půlrok před vstupem do likvidace, však společnost utlumovala svou ekonomickou činnost 

a vlastníci se spíše rozmýšleli, jaký nejvhodnější způsob vybrat pro ukončení své činnosti. 

Nejdříve měli v plánu společnost prodat. Třebaţe měli i kupce, po dlouhých debatách bylo 

rozhodnuto o likvidaci.  

3
Společnost Klao Bojkovice spol. s r.o., IČ 601751508 se sídlem Sušilova 102, 

Bojkovice, PSČ 687 71. Vznikla dne 21. července 1994 zapsáním do obchodního rejstříku 

vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C, vloţka 15967. Základní kapitál společnosti činil 

105 000 Kč, který byl 100 % splacen. Předmětem podnikání bylo obráběčství, zámečnictví, 

nástrojářství, kovoobrábění, výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 

3 ţivnostenského zákona. 

Jednalo se o malou společnost, kterou si její vlastníci zaloţili v době svého 

důchodového věku spíše ke krácení času a jako koníček. Zaměstnávali v poslední době pouze 

dva zaměstnance a v případě většího počtu zakázek tuto situaci řešili prostřednictví dohod 

o provedení práce. Neměli ve vlastnictví ţádný pozemek ani budovu. Veškerou svou činnost 

prováděli v pronajaté dílně jednoho ze společníků. V posledních pěti letech se věnovali 

převáţně výrobě náhradních dílů z oceli a speciálních plastů pro sklářské linky. Svou cenou 

a dodacími lhůtami konkurovali zahraničním dodavatelům a proto se stali hlavním dodavatelem 

náhradních dílů sklářské společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost.  

Společnost se vţdy stavěla ke svým závazkům velmi zodpovědně a nikdy se nedostala 

do větších problémů, jak finančních, tak s ostatními obchodními partnery. Hlavním důvodem 

                                                

3 V úvodu bych chtěla upozornit, ţe název společnosti i jména jejich vlastníků a členů jsou smýšlená, 

protoţe si nepřáli být zveřejňováni. Proto jsem se rozhodla dát společnosti název Klao Bojkovice spol. s r.o. 
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proč se rozhodli vlastníci společnost zrušit, byl především vysoký důchodový věk, občasné 

zdravotní problémy a nemoţnost najít vhodné pokračovatele. 

4.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

Společnost Klao Bojkovice spol. s r.o. byla zaloţena dvěma členy: 

- panem Ing. Pavlem Kaštanem, r. č. 390624/418, bytem Přečkovice 21, Bojkovice, PSČ 

687 71. Jeho podíl ve společnosti byl 70 000 Kč, v procentním vyjádření 66,67 %.  

- Panem Milošem Tabratským, r. č. 370713/423, bytem Štefánikova 456, Bojkovice, PSČ 

687 71. Jeho podíl ve společnosti byl v hodnotě 35 000 Kč, coţ je v procentním 

vyjádření 33,33 %.  

Statutární orgán: 

Jednatel: Ing. Pavel Kaštan, vznik funkce 21. července 1994 

Jednatel: Anna Tabratská, r. č. 435310/46, bytem Štefánikova 456, Bojkovice, 

PSČ 687 71. Vznik funkce 26. srpna 1996. 

Způsob zastupování: za společnost jednají a podepisují její jednatelé 

Dále měla společnost ke 2. 2. 2009 dva zaměstnance. 

4.1.2 POUŢÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 

Pouţívané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování majetku jsou 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a s vyhláškou Ministerstva 

financí ČR č. 500/2002. 

4.1.2.1 způsob ocenění majetku  

Ocenění a způsob účtování nakupovaných zásob 

a) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují: 

 nákupní cenu 

 vedlejší pořizovací náklady (z nich: dopravné, clo, provize, pojistné 

a jiné) 

b) účtování 

 způsobem B 
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Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

a) účetní jednotka nevlastní dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. 

4.1.2.2 Odpisování  

a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní 

jednotka v interní směrnici tak, ţe za základ vzala metody pouţívané při výpočtu 

daňových odpisů. Ve sledovaném období byl všechen majetek 100 % odepsán, jak 

daňově tak účetně. 

b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku není sestaven, 

protoţe účetní jednotka nemá ţádný nehmotný majetek. 

4.1.2.3 Přepočet cizích měn na českou měnu  

Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně. Do zahraničí 

fakturovala v českých korunách. 

4.2 Předání podniku likvidátorovi 

Dne 21. 1. 2009 se konala mimořádná valná hromada, ze které byl pořízen notářský 

zápis. Společníci rozhodli, ţe dne 2. 2. 2009 zruší společnost s likvidací. Jelikoţ byli společníci 

staršího věku a obávali se problémů, které mohou být s likvidací spojeny, rozhodli se roli 

likvidátora přenechat synovi pana Kaštana. Likvidátorem jmenovali Ing. Josefa Kaštana, trvale 

bytem Okruţní 4679, Zlín, PSČ 760 05. Téhoţ dne byla s likvidátorem uzavřena mandátní 

smlouva s účinností od 2. 2. 2009. Krom jiného obsahovala ustanovení o odměně, kterou obdrţí 

za vykonávání své funkce. Výše odměny byla stanovena na 60 000 Kč s výplatním termín před 

podáním ţádost o výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 

Ke dni zrušení společnosti s likvidací, tj. 2. 2. 2009 obdrţel likvidátor protokolárně 

veškerý majetek společnosti včetně všech práv a povinností, pohledávek a závazků. Šlo 

především o pracovněprávní agendu, inventurní soupisy a účetní závěrku. Neboť šlo o menší 

společnost, neměla povinnost sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu ani povinnost ověření 

auditorem. Jednatelé společnosti předali účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu za období 

od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009, která byla sloţena s rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy, která 

obsahovala doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Všechny tyto materiály byly 
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podepsány bývalými statutárními zástupci a paní Ing. Ivonou Sedlářovou, která byla 

zodpovědná za účetnictví podniku.  

Likvidátor se osobně sešel s paní Ing. Sedlářovou, která mu předala veškeré potřebné 

materiály a informace, jako například archivační řád nebo komplexní směrnice pro účtování, 

které pro průběh likvidace potřeboval. Také se osobně setkal se zaměstnanci společnosti a sám 

si prošel dílnu a přesvědčil se o jejím stavu a technickém vybavení. 

4.2.1 ČASOVÝ PRŮBĚH LIKVIDACE 

Likvidátor se snaţil o co nejrychlejší a nejefektivnější způsob likvidace. Aby vše 

proběhlo v souladu s právními předpisy. K tomuto účelu si pořídil odbornou literaturu 

a seznámil se podrobně se všemi potřebnými zákony, které upravují likvidaci. Ze zjištěných 

poznatků sestavil plán, jak by měla časově likvidace probíhat. Především se snaţil, aby včas 

informoval všechny potřebné instituce. 

 TABULKA 4.1 - HARMONOGRAM LIKVIDACE 

Období Obsah operace - úkonu 

21. 1. 2009 konání mimořádné valné hromady, jmenování likvidátora 

2. 2. 2009 
vstup společnosti do likvidace, předání společnosti likvidátorovi, 

sestavení zahajovací rozvahy, otevření účetních knih 

11. 2. 2009 návrh na provedení změn v obchodním rejstříku 

20. 2. 2009 
zaslání doporučeného dopisu všem důleţitým institucím, zaslání 

objednávky do Obchodního věstníku 

březen řešení pracovněprávních záleţitostí se zaměstnanci 

duben - červen 
zápis do obchodního rejstříku, ukončování činnosti podniku, prodej 

majetku, 

srpen 
ukončení likvidace, rozdělení likvidačního zůstatku, ţádost o výmaz 

z obchodního rejstříku 

listopad výmaz společnosti z obchodního rejstříku 
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4.2.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 

Dnem vstupu společnosti do likvidace zanikly funkce jednatelů a tato činnost přešla na 

jmenovaného likvidátora, který činil jménem společnosti Klao Bojkovice spol. s r.o. 

„v likvidaci“ především úkony směřující k její likvidaci. K prvnímu dni likvidace likvidátor 

otevřel účetní knihy a sestavil zahajovací likvidační rozvahu, která navazovala na mimořádnou 

účetní závěrku.  

TABULKA 4.2 - ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 

Zahajovací rozvaha  2. 2. 2009 

Aktiva Pasiva 

022 – samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
352.182,92 411 – základní kapitál 105.000,00 

082 – oprávky k samostatným 

movitým věcem a souborům 

movitých věcí  

- 352.182,92 421 – zákonný rezervní fond 10.500,00 

211 – pokladna 26.760,00 
428 – nerozdělený zisk 

z minulých let 
209.212,18 

221 – bankovní účty 306.978,26 341 – daň z příjmů 7.000,00 

123 – výrobky 21.410,00 321 – dodavatelé 952,00 

311 – odběratelé 43.808,60 331 - zaměstnanci 21.305,00 

314 – poskytnuté provozní zálohy 6.100,84 
336 – zúčtování s institucemi SP a 

ZP 
10.685,00 

 
 342 – ostatní přímé daně 945,00 

  343 – daň z přidané hodnoty 30.750,00 

  389 – dohadné účty pasivní 8.708,52 

∑ aktiva 405.057,70 ∑ pasiva 405.057,70 

Společnost nevlastnila ţádnou nemovitost a svou veškerou činnost uskutečňovala 

v pronajaté dílně prostřednictvím soustruhu, nástrojařské frézky a dalších potřebných stojů. 
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Na skladě neměla ţádný materiál pouze hotové výrobky v hodnotě 21 410 Kč, o materiálu 

účtovala způsobem B. V pokladně a na bankovním účtu byl stav k prvnímu dni účetního období 

v hodnotě 333 738,26 Kč. Hodnota dohadného účtu pasivního byla předpokládaná částka za 

nájem a elektřinu za období do dne vstupu společnosti do likvidace. Ke dni předcházejícímu 

vstupu společnosti do likvidace měla povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů a dále 

k dani z přidané hodnoty. Z výkazu zisků a ztrát bylo zjištěno, ţe společnost dosáhla za období 

od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009 zisku. Na ţádost jednoho z jednatelů předal likvidátor oběma 

společníkům zahajovací rozvahu s podrobným komentářem, která jim slouţila jako přehled 

majetku a závazků společnosti ke dni vstupu do likvidace. 

4.2.3 POVINNOSTI LIKVIDÁTORA 

Likvidátor činil pouze kroky, které byly nutné k zániku společnosti. Snaţil se, aby byl 

průběh likvidace pro společnost a hlavně vlastníky ziskový a v co nejkratším časovém úseku. 

Samozřejmě jednal v souladu s právními předpisy.  

4.2.3.1 Oznamovací povinnost  

Likvidátor společnosti podal dne 11. 2. 2009 návrh na provedení změn v obchodním 

rejstříku na základě rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací. Změny se 

týkaly především doplnění dovětku „v likvidaci“ a dále zápis osoby likvidátora. Součástí 

návrhu byl především notářský zápis z valné hromady, který obsahoval rozhodnutí o likvidaci, 

jmenování likvidátora a určení jeho odměny, dále čestné prohlášení likvidátora, ţe nejsou 

překáţky ve výkonu funkce likvidátora. To doloţil výpisem z rejstříku trestů a souhlasem se 

jmenováním a podpisovým vzorem.  

Oznámení vstupu společnosti do likvidace bylo potřeba zveřejnit v Obchodním 

věstníku. Dne 25. 2. 2009 se toto oznámení objevilo poprvé a pak ještě jednou dne 11. 3. 2009. 

Nejednalo se o výzvu věřitelům, aby přihlásili své pohledávky, protoţe společnost neměla 

ţádné závazky, ale pouze o oznámení rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací. Objednávku 

zveřejnění bylo potřeba zaplatit předem. 

Dalším způsobem, kterým likvidátor oznámil vstup společnosti do likvidace, byl 

formou doporučeného dopisu. Ten zaslal všem odběratelům a dodavatelům, včetně dodavatelů 



- 35 - 

 

energií, telekomunikačních a jiných sluţeb a dále bance, pojišťovnám, finančnímu úřadu, 

ţivnostenskému úřadu a dalším institucím, se kterými byl likvidovaný podnik ve styku. 

4.2.3.2 Styk s bankou 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, likvidátor zaslal bance doporučený dopis, ve kterém jí sdělil, 

ţe společnost vstoupila ke 2. 2. 2009 do likvidace. Tento krok učinil ihned po vstupu 

společnosti do likvidace. Aby banka začala s likvidátorem jednat, bylo nutné jí nejdříve 

předloţit notářský zápis o rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace a jmenování 

likvidátora. Protoţe od vyhlášení likvidace měl právo hospodařit s prostředky na účtu, pouze 

likvidátor, musel v bance zaţádat o převod dispozičních práv k účtu ve svůj prospěch. Taky 

bylo nutné omezit přístup k účtu prostřednictvím elektronického bankovnictví a zrušit platební 

karty, aby se zamezilo neoprávněnému nakládání s účtem. Společnost měla účet zřízený 

u Komerční banky, jednalo se o běţný účet, úvěrové účty společnost zřízené neměla. Jelikoţ 

měla společnost pouze jeden účet, nebylo potřeba jej rušit.  Po provedení inventury účtu 

likvidátor zjistil, ţe peněţní stav na účtu odpovídal stavu účetnímu.  

4.2.3.3 Pracovněprávní vztahy  

To, ţe se společnost rozhodla vstoupit do likvidace, nebyla pro zaměstnance nová 

informace, a proto jednání se zaměstnanci probíhalo jiţ před vstupem společnosti do likvidace. 

Se zaměstnancem, který vyráběl náhradní díly a obsluhoval stroje, nebylo potřeba vyjednávat. 

Měl smlouvu na dobu určitou, která mu končila k 13. 3. 2009 takţe neměl ani nárok na 

odstupné. 

Dalším zaměstnancem byla paní Tabratská, která krom své funkce jednatelky 

vykonávala různé pomocné práce a měla všeobecný přehled o činnosti společnosti. Z tohoto 

důvodu se likvidátor rozhodl ji zařadit do svého likvidačního týmu. Dostala za úkol hlavně 

administrativní činnost. Jiţ před vstupem do likvidace s ní bylo domluveno, ţe pracovní poměr 

bude ukončen k 17. 4. 2009. 

Dalším členem likvidačního týmu byla paní Ing. Sedlářová, která pro společnost dlouhá 

léta externě zpracovávala účetnictví.  
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4.2.3.4 Archivace písemností 

Ještě neţ došlo k likvidaci dokumentů, spojil se likvidátor s pracovníkem Státního 

oblastního archivu v Zámrsku, protoţe potřeboval souhlas a vyjádření k moţnosti předání 

dokumentů nebo jejich fyzického zničení. Likvidátor pověřil paní Tabratskou, která dříve 

vykonávala veškerou administrativní činnost, aby soustředila všechny dokumenty a ty následně 

roztřídila. Písemnosti byly rozděleny na archiválie, které byly uloţeny ve Státním oblastním 

archivu v Zámrsku. Ostatní písemnosti rozdělila na ty, u kterých jiţ proběhla skartační lhůta, 

takţe bylo moţné je odvézt do papírny, která měla drtičku. Další část dokumentů označila 

skartačním znakem „S“, protoţe u nich ještě neproběhla skartační lhůta. Ty roztřídila do krabic 

podle skartační lhůty, aby bylo jasné, kdy můţe dojít k jejich fyzické skartaci. Neboť těchto 

dokumentů nebylo mnoho, dohodla se s likvidátorem, ţe nevyuţijí moţnosti uloţení 

v soukromých spisovnách. Paní Tabratská nabídla, ţe tyto dokumenty uschová v obchodní 

společnosti, kterou vlastnila. 

4.2.4 SESTAVENÍ ROZPOČTU 

Jako finální část první etapy likvidace společnosti sestavil likvidátor rozpočet. Tento 

rozpočet byl sestaven na základě počáteční rozvahy a kvalifikovaným odhadem nákladů na 

průběh likvidace. Nejprve bylo potřeba provést mimořádnou inventarizaci veškerého majetku, 

na jejímţ základě likvidátor sestavil věcný soupis majetku a ten následně ocenil v reálním 

trţním ocenění. Rozpočet společně s harmonogramem likvidace předloţil likvidátor ke 

schválení jednatelům společnosti.  

TABULKA 4.3 - ROZPOČET LIKVIDACE 

Výnosy celkem Kč 

Prodej aktiv  

Soustruh 30.000,00 

Nástrojářská frézka 160.000,00 

PC 1.000,00 

Vyvrtávací hlava 15.000,00 

Ostatní hmotný majetek do 40. tis. 15.000,00 

Výrobky 51.000,00 

Celkem prodej aktiv 272.000,00 

Peníze a vklady (ke dni vstupu do likvidace) 333.738,26 

Výnosy celkem 605.738,26 
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Náklady celkem  

Mzdové a osobní náklady  

Mzdy pracovníků 50.000,00 

Sociální a zdravotní pojištění 17.000,00 

Odstupné 50.000,00 

Celkem mzdové a osobní náklady 117.000,00 

Provozní reţie  

Telefon, poštovné 5.000,00 

Elektřina, plyn, voda, teplo 9.000,00 

Nájem dílny 40.000,00 

Daně 40.000,00 

Pojistné 1.000,00 

Ostatní reţie 5.000,00 

Provozní reţie celkem 100.000,00 

Specifické náklady likvidace  

Náklady likvidátora 60.000,00 

Poplatky 10.000,00 

Specifické náklady likvidace celkem 70.000,00 

Náklady likvidace celkem 287.000,00 

 

Předpokládaný výnos likvidace 318.738,26 

4.2.5 ÚČETNÍ PŘÍPADY V PRŮBĚHU LIKVIDACE 

Aby byla konečná rozvaha a výkaz zisků a ztrát průkazný, uvádím v příloze č. 1 

účtování v jednotce během průběhu likvidace. Na základě těchto údajů byla sestavena účetní 

závěrka, dále jsem srovnala rozpočet se skutečnými náklady na likvidaci. Protoţe by bylo velké 

mnoţství účetních případů, snaţila jsem se jednotlivé operace stejného druhu dát pod jeden 

případ s celkovou částkou za celé období likvidace. 

4.2.6 FORMY LIKVIDACE MAJETKU 

Společníci se s likvidátorem dohodli na tom, ţe je důleţité veškerý majetek zpeněţit 

pokud moţno co nejrychleji a nejhospodárněji. Společnost v době své likvidace neměla uţ 

velké mnoţství majetku a výhodou v tomto případě taky bylo, ţe nevlastnila ţádnou budovu 

ani pozemek.  

Jiţ po oznámení, ţe společnost vstoupila do likvidace, se ozvala obchodní společnost, 

které společnost Klao Bojkovice spol. s r.o. „v likvidaci“ dělala v posledních letech výhradního 

dodavatele náhradních dílů. Projevila velký zájem o odkoupení soustruhu a nástrojařské frézky, 
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neboť měla v plánu si tyto náhradní díly dále vyrábět sama. Společnosti mezi sebou udrţovaly 

velmi dobré vztahy a z tohoto důvodu se likvidátor rozhodl, ţe nebude potřeba zveřejňovat 

inzerát na internetu, jak měl nejdříve v plánu. Tento způsob prodeje by byl pro společnost 

mnohem nákladnější. 

Další majetek, který se podařilo hned po zahájení likvidace prodat, byl osobní počítač, 

který byl zcela odepsán, a byla v plánu jeho fyzická likvidace. Paní Tabratská, která na něm 

dlouhá léta pracovala, se rozhodla, ţe si jej odkoupí. Také druhý zaměstnanec společnosti se 

rozhodl pro koupi majetku, jednalo se o vyvrtávací hlavu. Ostatní majetek, který byl zařazen do 

dlouhodobého hmotného do 40 000 Kč, byl prodán prostřednictví bazaru na internetu. Mezi 

poslední věci, které by nemělo význam prodávat, neboť byly v dosti špatném stavu patřily 

aktovka a bruska. Likvidátor se postaral o jejich fyzické zlikvidování. Za brusku ve sběrném 

dvoře likvidátor obdrţel 87 Kč. 

4.2.7 ORGANIZACE PRŮBĚHU LIKVIDACE 

Likvidátor se s vlastníky společnosti dohodl, ţe bude podávat průběţné informace 

o stavu a vývoji likvidace. Nebyly přesně stanoveny intervaly, v jakých informace bude 

podávat. Zprávy podával v případech, kdy došlo k větší změně ve stavu aktiv a pasiv oproti 

zahájení likvidace. Dále se dohodli na pravidelných schůzích všech vlastníků a likvidátora, kde 

jim podával podrobnější údaje ze zpráv o průběhu likvidace a konzultoval s nimi své další 

záměry v postupu likvidace. Zde také zpřesňoval harmonogram likvidace a jeho dodrţování 

a dále rozpočet a o jakou částku se od něj skutečnost odchyluje. 

4.2.8 UKONČENÍ LIKVIDACE 

Po té co likvidátor zpeněţil veškerý majetek, vypořádal práva a povinnosti podniku 

nastala poslední fáze likvidace. Musel zpracovat účetní závěrku, dále toho dne zpracoval návrh 

na rozdělení likvidačního zůstatku. Dalším úkolem bylo podat přiznání k dani z příjmů 

právnických osob a vyţádat si souhlas správce daně s ukončením činnosti. Dále sestavil 

konečnou zprávu o průběhu likvidace a předloţil společníkům návrh na rozdělení čistého 

majetkového zůstatku. Společníci neměli ţádné výhrady k rozdělení likvidačního zůstatku 

a také dali písemný souhlas k podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 
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TABULKA 4.4 - VÝSLEDOVKA 

MD 710 – účet zisků a ztrát Dal 

501 – spotřeba materiálu 121,00 601 – trţby za vlastní výrobky 51.000,00 

502 – spotřeba energie 3.542,60 613 – změna stavu výrobků - 21.410,00 

512 – cestovné 2.647,00 
641 – trţby z prodeje DNM a 

DHM 
209.772,99 

513 – náklady na 

reprezentaci 
246,00 648 – ostatní provozní výnosy 73,36 

518 – ostatní sluţby 48.917,26   

521 – mzdové náklady 144.454,00   

524 – zákonné sociální 

pojištění 
19.000,00   

531 – daň silniční 1.175,00   

538 – ostatní daně a poplatky 3.380,00   

548 – ostatní provozní 

náklady 
756,00   

∑ provozní náklady 224.238,86 ∑ provozní výnosy 239.436,11 

568 – ostatní finanční 

náklady 
1.616,00 662 - úroky 12,96 

∑ finanční náklady 1. 616,00 ∑ finanční výnosy 12,96 

∑ náklady z běţné činnosti 225.854,86 ∑ výnosy z běţné činnosti 239.449,07 

591 – daň z příjmů z běţné 

činnosti 
2.600,00   

∑ 702 zisk 10.994,21   

∑ náklady 239.449,07 ∑ výnosy 239449,07 

Na účtu zisků a ztát je názorně zobrazeno, jak společnost hospodařila v období likvidace. 

Vznikali jí pouze výnosy a náklady z provozní a finanční činnosti takţe nevznikla daňová 

povinnost z mimořádné činnosti. Protoţe společnost dosáhla zisku, bylo potřeba jej upravit o 

odčitatelné a přičitatelné poloţky k základu daně. Zde šlo pouze o náklady na reprezentaci. 

Dále byl základ daně zaokrouhlen na celé tisíce dolů a z něj vypočítaná daň z příjmů 

právnických osob, která v roce 2009 činila 20 %. 
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TABULKA 4.5 - KONEČNÁ ROZVAHA 

Konečná rozvaha 

Aktiva Pasiva 

221 – bankovní účet 253.105,39 411 – základní kapitál 105.000,00 

211 – pokladna 85.201,00 421 – zákonný rezervní fond 10.500,00 

 
 

428 – nerozdělený zisk 

minulých let 
209.212,18 

  
431 – výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení 
13.594,21 

∑ aktiv 338.306,39 ∑ pasiv 338.306,39 

Společnost se dostala do situace, kdy jiţ existoval pouze majetek krytý vlastními zdroji. 

Ze stavů v rozvaze byl sestaven návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek 

byl ve výši 338 306,39 Kč. Od něj se dále musela odečíst nabývací cena v hodnotě 105 000,00 

Kč. Zůstatek 233 306,39 Kč představoval zisky společnosti, které musely být před rozdělením 

zdaněny. Sráţková daň činila 15 %, takţe společnost jako plátce daně srazila společníkům 

dohromady 34 996 Kč. Zbývající část byla společníkům vyplacena na bankovní účty, které 

likvidátorovi nahlásili.  

TABULKA 4.6 - ROZDĚLENÍ LIKVIDAČNÍHO ZŮSTATKU 

Společník 
Obchodní 

podíl (v Kč) 
Vyjádření v % 

Podíl na 

likvidačním 

zůstatku (v Kč) 

Pavlem Kaštanem 70 000 66,67 155.545,40 

Milošem Tabratským 35 000 33,33 77.760,99 

Výše uvedená tabulku znázorňuje jaké byly počáteční vklady vlastníků společnosti při 

jejím zaloţení a dále znázorňuje podíl na likvidačním zůstatku, který byl po zdanění mezi 

společníky vyplacen. 
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TABULKA 4.7 - ZAÚČTOVÁNÍ DAŇOVÉHO VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLU NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU 

Účetní případ Částka MD Dal 

předpis sráţkové daně 34.996,00 364 342 

úhrada sráţkové daně 34.996,00 342 221 

výplata podílu – nabývací cena 105.000,00 365 221 

výplata podílu – podíl na zisku 233.306,39 364 221 

 Společníci byli spokojeni s průběhem likvidace i s výkonem likvidátora celkově, neboť 

plnil své povinnosti zodpovědně a pravidelně dával hlášení o průběhu likvidace. V první fázi 

likvidace se likvidátor snaţil odhadnout rozpočet likvidace. Předpokládaný zisk z likvidace byl 

209.738,26 Kč. S rozdělení likvidačního zůstatku byli vlastníci spojeni, protoţe ve skutečnosti 

byl zisk vyšší o 19 568,13 Kč neţ se předpokládalo. 

Dne 10. 11. 2009 došlo k nabytí právní moci usnesení krajského soudu v Brně 

o výmazu společnosti Klao Bojkovice spol. s r.o. „v likvidaci“ z obchodního rejstříku a došlo 

k zániku společnosti. Tímto dnem skončila také činnost likvidátora, který za svou funkci 

obdrţel odměnu.  
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5 ZÁVĚR 

Po zpracování této práce shledávám, ţe proces likvidace nepatří k jednoduchým 

způsobům ukončení podnikatelské činnosti. A jak jsem taky v průběhu zpracování tohoto 

tématu zjistila, nepatří ani k úplně nejpopulárnějším. Avšak v poslední době díky vývoji 

ekonomické situace se stává často neodvratným řešením. Společnosti se nejdříve snaţí o jiný 

způsob řešení své situace a v mnohých případech tuto moţnost volí aţ jako poslední. 

Předpokládám, ţe je to dáno tím, ţe proces likvidace není v zákoně dostatečně zakotven 

a většina odborné literatury spíše přepisuje do „srozumitelného“ jazyka, to co zákon stanoví. 

Bylo by však smělé tvrdit, ţe se na trhu nevyskytuje i dobrá literatura. Osobně bych 

doporučovala vybírat tu, která obsahuje praktické příklady, na kterých se dá nejlépe 

znázorňovat průběh likvidace. Tento druh publikací ocení krom odborníků a zájemců z řad 

obchodních společností také veřejnost, která se z různých důvodů touto otázkou zabývá. I já 

jsem tam našla spoustu uţitečných informací. Další praktické rady jsem získala v rámci 

konzultací s bývalou paní účetní společnosti, kterou jsem pouţila pro svůj praktický příklad 

likvidace. 

V první části své práce jsem se snaţila dát ucelený náhled na moţnost ukončení 

podnikatelské činnosti formou likvidace, a ten jsem nejdříve teoreticky popsala. Zjištění, ţe 

teoretické vyloţení daného problému se můţe na první pohled zdát jednoduché, není určitě 

ţádnou novinkou. Ovšem ten druhý, podrobnější pohled, kdy se snaţíme tuto metodu vyuţít 

v praxi můţe zcela změnit náš názor. Jelikoţ jsem tuto problematiku podrobně nastudovala 

a zpracovala v praktické části, povaţuji svou práci za vhodnou metodickou pomůcku pro 

společnosti, které se rozhodnou pro tento způsob ukončení své činnosti. Tím povaţuji cíl práce, 

který jsem si stanovila na začátku za splněný. 

Za zmínku určitě stojí osoba likvidátora, která můţe být právem povaţována za „hnací 

motor“ celého procesu likvidace. Svými znalostmi, schopnostmi a odvahou můţe velmi 

ovlivnit časový průběh i finanční náročnost celého procesu. Pokud likvidátor přesně ví, kdy má 

jaké kroky učinit, ušetří tím společnosti spoustu času i peněz, protoţe, „čas jsou peníze“.  

Proto si myslím, ţe výběru likvidátora by měli vlastníci společnosti věnovat obzvláště 

velkou pozornost. Zákon sice nestanovuje ţádné poţadavky, ani jaké předpoklady by měl 

likvidátor mít, ale v praxi je to velmi důleţité. Jde nejen o to jaké má vědomosti a praktické 
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zkušenosti, ale také jakým způsobem jedná se společníky, zaměstnanci a všemi institucemi 

zainteresovanými v procesu likvidace. Pokud společnost vybere dobrého likvidátora, můţe mít 

jistotu, ţe projde konečnou fází ţivota společnosti s „čistým štítem“. Přesně tak se to stalo i ve 

společnosti, kterou popisuji ve své praktické části. Neboť byl likvidátorem syn jednoho 

z vlastníků společnosti, osobní zájem zde hrál velkou roli. Odměna likvidátora byla určitě niţší 

neţ by museli zaplatit někomu jinému a měli jistotu, ţe se o celý průběh likvidace stará někdo 

v koho mohou mít důvěru. 

Celý proces likvidace probíhal velmi úspěšně, coţ ukazuje i likvidační zůstatek, který 

byl kladný. Není to neobvyklá situace, ale velmi často dochází k tomu, ţe společnost z výnosu 

prodeje majetku vypořádá všechny závazky a společníkům zůstane o to menší nebo vůbec 

ţádný likvidační zůstatek. Ještě horší situace můţe nastat, kdyţ likvidátor v průběhu likvidace 

zjistí předluţení a musí podat návrh na prohlášení insolvenční řízení. I tato oblast je velmi 

rozsáhlá, ale protoţe jsem chtěla, aby má práce byla ucelená, podrobně jsem se zaměřila pouze 

na téma samotné likvidace. 
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Příloha č. 1 

případ Popis účetního případu Kč MD Dal 

     

1. kancelářské potřeby 121,00 501 211 

 DPH 19 % 23,00 343 211 

2. známky, poštovné 289,00 518 211 

3. reprezentace 246,00 513 211 

4. cestovné 2.647,00 512 211 

5. ostatní daně a poplatky 3.380,00 538 221 

6. poplatky bance 1.616,00 568 221 

7. přijaté úroky 12,96 221 662 

8. účetní práce 4.800,00 518 211 

9. úhrada dodavatelům 952,00 321 221 

10. úhrada pohledávky od odběratelů  43.808,60 221 311 

11. telefon provozovna 2.777,90 518 321 

 DPH 19 % 527,81 343 321 

12. úhrada za telefon provozovna 3.305,71 321 221 

13. dobití mobilu 1.050,36 518 211 

 DPH 19 % 199,64 343 211 

14. vyúčtování výběru z účtu 170.000,00 261 221 

15. příjem hotovosti z účtu 170.000,00 211 261 

16. prodej výrobků 51.000,00 311 601 

 DPH 19 % 9.690,00 311 343 

17. úhrada výrobků 60.690,00 221 311 

18. vyskladnění výrobků 21.410,00 613 123 

19. vyřazení aktovky 2.130,40 082 022 

20. odprodej PC 420,15 211 641 

 DPH 19 % 79,85 211 343 

21. vyřazení PC 36.299,00 082 022 

22. prodej vyvrtávací hlavy 2.352,84 211 641 

 DPH 19 % 447,16 211 343 

23. vyřazení vyvrtávací hlavy 16.306,00 082 022 



 

24. prodej soustruhu 30.500,00 311 641 

 DPH 19 % 5.795,00 311 343 

25. úhrada soustruhu 36.295,00 221 311 

26. vyřazení soustruhu 62.00,00 082 022 

27. prodej nástrojařské frézky 168.000,00 311 641 

 DPH 19 % 31.920,00 311 343 

28. vyřazení nástrojařské frézky 208.900,00 082 022 

29. úhrada frézky 199.920,00 221 311 

30. prodej drobného hmotného majetku 8.500,00 221 641 

 DPH 19 % 1.615,00 221 343 

31. vyřazení drobného HM 17.859,02 082 022 

32. likvidace brusky 73,12 211 648 

 DPH 19 % 13,88 211 343 

33. vyřazení brusky 8.688,50 082 022 

34. platba silniční daně 1.175,00 531 211 

35. odměna likvidátora 60.000,00 521 331 

36. ZP 4,5 % 2.700,00 331 336 

37. ZP 9 % 5.400,00 524 336 

38. záloha na daň z příjmů likvidátora 9.810,00 331 342 

39. výplata likvidátorovi 47.490,00 331 211 

40. hrubá mzda 40.000,00 521 331 

41. SP a ZP 11% 4.400,00 331 336 

42. SP a ZP 34% 13.600,00 524 336 

43. výplata mzdy zaměstnancům 56.905,00 331 211 

44. platba ZP 16.705,00 336 221 

45. platba SP 20.080,00 336 221 

46. platba zálohy na daň z příjmů 10.755,00 342 221 

47. zákonné pojištění zaměstnanců 756,00 548 221 

48. odstupné 44.454,00 521 331 

49. záloha na daň z příjmů 6.675,00 331 342 

50. platba zálohy 6.675,00 342 221 

51. výplata odstupného 37.779,00 331 221 

52. přijatá faktura za elektřinu (4.251,12) 708,52 389 321 



 

  3.542,60 502 321 

53. zaplacené zálohy za elektřinu 6.100,84 321 314 

54. přeplatek 1.849,72 221 321 

55. nájem dílny 8.000,00 389 221 

  40.000,00 518 221 

56. odvod DPH 79.560,44 343 221 

57. platba daně z příjmů PO 7.000,00 341 221 

 



 

Příloha č. 2 

      Klao Bojkovice spol. s r.o. „v likvidaci“ 

      V Bojkovicích dne 20. února 2009 

Věc: Oznámení o vstupu do likvidace, výzva k přihlášení pohledávek 

Rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 21. ledna 2009 je společnost Klao 

Bojkovice spol. s r.o., se sídlem Sušilova 102, Bojkovice, PSČ 687 71 zrušena a vstoupila 

dnem 2. února 2009 do likvidace. 

Likvidátorem této společnosti byl jmenován Ing. Josef Kaštan. 

Ve smyslu ustanovení § 73 obchodního zákoníku Vás vyzývám, abyste své splatné 

pohledávky za touto společností uplatnili nejpozději do tří měsíců od obdrţení tohoto oznámení 

na adrese likvidátora společnosti Okruţní 4679, Zlín, PSČ 760 05. Svoji pohledávku doloţte 

doklady, na jejichţ základě pohledávku uplatňujete (smlouva, objednávka, převzetí plnění, 

neuhrazený daňový doklad). 

Po přihlášení všech bude sestavena ekonomická bilance likvidace, na jejímţ základě 

bude moţno stanovit postup úhrady závazků. Připomínám, ţe reţim likvidace předpokládá 

úplné vypořádání všech závazků společnosti. O skutečné situaci Vás budu informovat. 

S úctou 

Likvidátor:………… 

 

 



 

Příloha č. 3 

Krajský soud v Brně 

obchodní rejstřík 

Husova 15 

601 95 Brno 

DOPORUČENĚ 

 

V Bojkovicích 29. 9. 2009 

 

Kolek ve výši 3 000 Kč vylepen na 

přední straně tohoto podání 

 

Navrhovatel:  Ing. Josef Kaštan, likvidátor obchodní společnosti Klao Bojkovice spol. s r.o. 

„v likvidaci“, bytem Okruţní 4679, Zlín, PSČ 760 05 

 

Návrh 

na zápis změn v zapisovaných skutečnostech v obchodním rejstříku, oddíl C, vloţka 15967 

 

I. 

Rozhodnutím valné hromady obchodní společnosti Klao Bojkovice spol. s r.o., ze dne 

21. 2. 2009 byla společnost Klao Bojkovice spol. s r.o., sídlem Sušilova 102, Bojkovice, PSČ 

687 71, IČ 601751508, zrušena s likvidací. Oznámení o vstupu společnosti do likvidace 

s výzvou věřitelům, aby přihlásili své pohledávky bylo uveřejněno dne 25. 2. 2009, opakovaně 

pak dne 11. 3. 2009 v Obchodním věstníku. Likvidace byla ukončena dne 1. 9. 2009. 

Likvidační zůstatek ve výši 338 306,39 Kč (slovy: třistatřicetosmtisíctřistašestkorunčeských-

třicetdevěthaléřů) byl rozdělen mezi dva společníky likvidované společnosti a poukázán na 

účty zřízené u sdělených peněţních ústavů, tj.: 

Ing. Pavel Kaštan – společník 

155 545,40 Kč poukázáno na účet zřízený u Komerční banky a.s.  

(číslo účtu 42-1231474563/0100) 

Miloše Tabratský – společník 

77 760,99 Kč poukázáno na účet zřízený u České spořitelny a.s. 

(číslo účtu 1528347122/0800) 

II. 



 

Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku likvidace byla předloţena společníkům obchodní 

společnosti Klao Bojkovice spol. s r.o. „v likvidaci“, dne 1. 9. 2009. Přiloţenou listinou 

dokládám, ţe závěrečná zpráva o likvidaci byla společníky posouzena, projednána a schválena 

dne 1. 9. 2009. Souhlas správce daně ze dne 20. 9. 2009 přikládám. Veškerá spisová agenda je 

uloţena ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, zámek 1, PSČ 565 43. 

III. 

Na základě shora uvedených skutečností a přiloţených listin navrhuji, aby byla 

provedena tato změna v zápisu zapisovaných skutečností v obchodním rejstříku: 

Obchodní společnost: Klao Bojkovice spol. s r.o. „v likvidaci“, se vymazává 

z obchodního rejstříku. 

Přílohy: 

 Doloţka obsahující souhlas společníků obchodní společnosti k provedení změny 

v zápisu v obchodním rejstříku 

 Souhlas správce daně s výmazem společnosti z obchodního rejstříku 

 Schválená závěrečná zpráva o průběhu a výsledku likvidace 

 Potvrzení o uloţení spisové agendy ve Státním oblastním archivu ve Zlíně 

 Schválený návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 

 Bankovní výpisy o poukázání likvidačního zůstatku na účty společníků obchodní 

společnosti 

 Doklad o oznámení vstupu společnosti do likvidace s výzvou, aby věřitelé přihlásili své 

pohledávky v Obchodním věstníku (2x). 

úředně ověřený podpis 

………………………… 

Ing. Josef Kaštan 

Likvidátor obchodní společnosti 

Klao Bojkovice spol. s r.o.  

„v likvidaci“ 


