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1 Úvod 

 

Zrušení a zánik tvoří „nepříliš žádoucí“ fáze přirozeného životního cyklu podniku. Je to 

pochopitelné, protože drtivá většina podniků je založena s vidinou zisku. Fázím zrušení a 

zániku společnosti proto se často nevěnuje patřičná pozornost, což může mít v praxi řadu 

nepříjemných následků. Například může dojít až k situaci, kdy již nelze uspokojit všechny 

zainteresované subjekty a společnost efektivně zrušit. Tuto skutečnost potvrzují i nejnovější 

statistiky. 

„Podle statistiky Cribis.cz bylo v Česku v roce 2009 vyhlášeno 1481 firemních 

bankrotů, což bylo o 42 % více než o rok dříve. Společnost Czech Credit Bureau, která 

statistiky Cribis.cz zveřejňuje, čeká nárůst počtu bankrotů v roce 2010, zejména však 

osobních. Jen během prvních dvou měsíců letošního roku zbankrotovalo dalších 278 firem a 

podnikatelů. V samotném únoru pak byl podán dosud rekordní počet návrhů na firemní 

bankrot za jeden měsíc – celkem 656. Podle analýzy Association of Chartered Certified 

Accountants se přibližně dvě třetiny dotázaných finančních expertů domnívají, že by malé a 

střední firmy měly být letos více ofenzivní ve svých plánech. Už v lednu přitom asociace s 

odkazem na vlastní průzkum uvedla, že přestože se situace na trzích pomalu zlepšuje, 

ekonomika se úplně zotaví zřejmě mnohem později, než se všeobecně čekalo. Většina firem 

se stále musí soustředit především na to, jak se vyrovnat s nízkou poptávkou. „Společnosti ve 

svých plánech mnohdy vůbec nepočítaly, že by mohla klesnout poptávka po jejich výrobcích 

a službách,“ sdělil Právu vedoucí partner poradenských služeb PricewaterhouseCoopers ČR 

Jiří Moser.“1 

 „Nejčastějším důvodem zániku obchodní společnosti v roce 2009 bylo zrušení 

právnické osoby s likvidací. Tato forma zániku, při které se majetek společnosti rozdělí mezi 

věřitele, pokud uplatní své pohledávky, a zbývající část mezi vlastníky, se na celkovém počtu 

zaniklých obchodních společností podílela 60 procenty. O rok dříve to bylo 59 procent. 

Druhou formou v pořadí z hlediska četnosti výskytu bylo zrušení obchodní společnosti bez 

likvidace a bez nástupců. Tato forma zániku se na celkovém počtu podílela 27 procenty, v 

roce 2008 to bylo 25 procent. Hlavním důvodem, proč zde nedošlo k likvidaci, byl nedostatek 

majetku v zanikající firmě. Ke zrušení obchodní společnosti bez likvidace s jedním nebo více 

                                                 
1 Internetové stránky Novinky.cz. Dostupné z  <http://www.novinky.cz/finance/196035-bankrotu-

dvojnasobne-pribylo-krize-smetla-1800-firem.html> . [citováno 2010-04-20]. 
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nástupci, kdy jde o rozdělení společnosti, její fúzi nebo převod majetku na společníka, došlo v 

roce 2009 ve 13 procentech případů. O rok dříve to bylo 15 procent.“2 

Vzhledem k tomu, že řada subjektů zrušení a zánik společnosti podceňuje, počet 

zanikajících společností se zvyšuje a likvidace představuje nejčastější důvod zrušení 

obchodních společností, jsem si jako téma své bakalářské práce vybrala likvidaci obchodních 

společností bez právního nástupce. Po konzultaci s oponentem likvidátorem Ing. Jaromírem 

Vaňkem jsem téma konkretizovala na likvidaci akciové společnosti bez právního nástupce.  

Cílem mé bakalářské práce je objasnit jednotlivé úkony likvidátora vedoucí k likvidaci 

obchodní a akciové společnosti. Určit postup likvidace teoreticky, ukázat jeho využití na 

příkladu z praxe a upozornit na možná úskalí práce likvidátora. 

 Bakalářská práce bude obsahovat tři hlavní kapitoly. V první kapitole se zaměřím na 

zrušení a zánik obchodních společností se specifikací problematiky na akciovou společnost. 

V oblasti likvidace akciové společnosti práci rozdělím do druhé a třetí kapitoly. V druhé 

kapitole objasním teoretický postup likvidace a likvidátora akciové společnosti podle platného 

právního řádu ČR. Tato kapitola by měla obsahovat všechny žádoucí kroky při likvidaci nejen 

akciové společnosti. Sloužit jako ideální postup při likvidaci z hlediska právního, 

ekonomického i účetního. Třetí kapitola se bude věnovat postupu při likvidaci akciové 

společnosti v praxi, otázce efektivního zpeněžení majetku, pohledávek a závazků podniku a 

zkoumat případné překážky bránící jejímu řádnému ukončení.  

 

 

                                                 
2 Internetové stránky E15.cz. Dostupné z:  <http://www.e15.cz/aktuality/201004070325>.  [citováno 

2010-04-20] 
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2 Zrušení a zánik obchodních společností 

 

U obchodních společností je nutné rozlišovat jejich zrušení a zánik. V souvislosti 

s likvidací obchodních společností je tato problematika významná nejen pro určení dne vstupu 

společnosti do likvidace, dne ukončení likvidace, ale především pro určení existence 

společnosti jako subjektu práv a povinností. Zrušení společnosti je právní skutečností, která 

předchází zániku společnosti. Teprve v důsledku zrušení dochází k zániku společnosti. 

Zrušení společnosti neznamená ztrátu právní subjektivity. Až faktický zánik, výmazem 

z obchodního rejstříku přestává být obchodní společnost nositelem práv a povinností.  

 

2.1 Obecné principy zrušení obchodních společností 

 

První základní otázkou je: Kdy dochází ke zrušení společnosti? Ke zrušení společnosti 

dochází v případě, že nastane důvod zrušení. Důvod zrušení ovlivňuje možnost či povinnost 

společnost zrušit podle obchodního zákoníku a způsob, kterým bude společnost zrušena. Den 

zrušení představuje okamžik, kdy důvod zrušení nastal.  

 

Důvody 

Společnost se zruší na základě taxativních důvodů uvedených v obchodním zákoníku, 

ať už s likvidací nebo bez ní.  

 

„Společnost se zrušuje: 

a) uplynutí doby, na kterou byla založena, 

b) dosažení účelu, pro který byla založena, 

c) rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy 

toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, 

d) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude 

právní moci, 
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e) 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 pro splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z důvodu, že majetek dlužníka, je zcela nepostačující (není-li majetek – likvidace se 

nevyžaduje).“3 

 

Den zrušení 

Je nezbytné si uvědomit, že den zrušení je den kdy dojde k naplnění důvodu zrušení. 

Jedná se o den, kdy začíná proces vypořádání majetkových poměrů rušící se společnosti. 

K tomuto dni dochází k začátku likvidace a veškerá činnost je podřízena majetkovému 

vypořádání společnosti. 

 

Způsoby 

Společnost je možné zrušit s právním nebo bez právního nástupce. V případě přechodu 

jmění společnosti na právního nástupce se společnost ruší s likvidací nebo bez likvidace. 

V případě zrušení společnosti bez právního nástupce se vyžaduje likvidace společnosti. 

Vyjma případů, kdy dojde ke zrušení konkurzu pro splnění rozvrhového usnesení a zrušení 

konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující a společnosti nezbude žádný 

majetek. 

 

2.2 Zrušení s právním nástupcem 

 

Právního nástupce představuje subjekt, který nabývá práv a povinností, které jiný 

subjekt pozbyl, tedy obchodní společnost. Zrušení společnosti s právním nástupcem nastává 

z důvodu rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti. Den zrušení je den, kdy bylo 

rozhodnutí přijato. K zániku společnosti dochází v důsledku fúze, převodu jmění na 

společníka nebo v důsledku rozdělení. Zrušení s právním nástupcem je problematika přeměn 

společností, kdy dochází k přechodu jmění na právního nástupce.  

                                                 
3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Pro úspěšné zrušení firmy s právním nástupcem je nutné postupovat podle schváleného 

projektu p řeměny. Má vždy písemnou formu, vypracovává ho statutární orgán a je schválen 

všemi zúčastněnými společnostmi. V průběhu zrušení dochází k vyhotovení podrobné 

písemné zprávy o přeměně společnosti. Tato zpráva slouží pro objasnění a odůvodnění 

následků přeměny. 

 

„Přeměnu lze uskutečnit: 

a) fúzí, 

b) rozdělením, 

c) převodem jmění na společníka, nebo 

d) změnou právní formy.“4 

 

Zrušení s právním nástupcem je možné i v případě že obchodní společnost již 

vstoupila do likvidace, dnem kdy o zrušení bez likvidace rozhodl příslušný orgán 

společnosti. Jde o případy, kdy o ukončení likvidace můžou rozhodnout společníci nebo 

příslušný orgán společnosti. O přeměně společnosti během likvidace nelze rozhodnout 

v případě pravomocného rozhodnutí soudu, jestliže soud své rozhodnutí nezruší. Přeměnu 

společnosti lze uskutečnit i v rámci probíhajícího insolvenčního řízení v případě úpadku, nebo 

hrozícího úpadku. V tom případě se přeměna společnosti řídí insolvenčním zákonem. 

Do přeměn společností patří ještě změna právní formy společnosti. Změna právní 

formy, ale nenaplňuje důvod pro zrušení společnosti a její následný zánik. Proto tato přeměna 

společnosti nebyla v předešlém textu uváděna. 

 

Přeměna akciové společnosti 

Přeměna akciové společnosti je možná na základě rozhodnutí valné hromady. Pro 

schválení je potřeba tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Pokud akciová společnost vydala 

více druhů akcií, je potřeba tří čtvrtin hlasů akcionářů podle druhů akcií. O usnesení valné 

hromady je pořízen notářský zápis s přiloženým projektem přeměny. 

 

                                                 
4 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 

§2 
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2.2.1 Fúze 

 

Jedná se o vznik právního nástupce, který je možný buď splynutím, nebo sloučením. 

Rozdíl mezi těmito formami fúze spočívá v přechodu jmění. Při sloučení přechází jmění na 

nástupnickou společnost, kterou představuje společnost, která se podílí na fúzi, ale nezaniká, 

naopak získává jmění zrušené společnosti. V případě splynutí, přechází jmění na nově vzniklý 

subjekt. Účastníci fúze jsou tedy pouze zanikající subjekty. Podle příslušnosti obchodních 

společností, lze fúze dělit na přeshraniční a vnitrostátní. Obecně se u fúze vyžaduje stejná 

forma zanikající a nástupnické obchodní společnosti. Nedochází ani k přechodu 

živnostenského, nebo jiného podnikatelského oprávnění, ledaže tak výslovně stanoví 

živnostenský zákon.  

 

2.2.2 Rozdělení 

 

Při rozdělení obchodní společnosti může dojít k tomu, že rozdělovaná společnost 

zaniká nebo nezaniká. Společnost zaniká vždy při rozdělení se vznikem nových obchodních 

společností, rozdělení sloučením nebo kombinací předchozího. Naopak nezaniká při rozdělení 

odštěpením, které může mít formu rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových 

obchodních společností, nebo rozdělení odštěpením sloučením. Je možná i kombinace obouch 

forem rozdělení odštěpením. Pokud společnost jako taková nezaniká, nedochází k přechodu 

celého jmění společnosti včetně povinností z pracovně právních vztahů, ale k přechodu pouze 

části jmění včetně povinností z pracovně právních vztahů.  

 

2.2.3 Převod jmění na akcionáře 

 

Jedná se o převod jmění společnosti včetně pracovně právních práv a povinností na 

jednoho přejímajícího společníka. U akciové společnosti se stává přejímajícím společníkem 

vždy akcionář. Tedy vlastník akcií, které v souhrnu mají hodnotu min. 90% hodnoty 

základního kapitálu společnosti. Tento přejímající akcionář je povinen poskytnout ostatním 

akcionářům přiměřené vypořádání, stanovené posudkem znalce. 
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2.3 Zrušení společnosti bez právního nástupce 

 

Zrušení s právním nástupcem, představuje různé formy přechodu jmění na nástupnickou 

společnost. V případě likvidace, však dochází ke zrušení kdy je potřeba vypořádat majetkové 

poměry ve společnosti. Právní skutečnosti vedoucí ke zrušení s likvidací společnosti jsou 

stanovené v zákoně.  

 Rozlišujeme dobrovolné a nedobrovolné zrušení společnosti. Ta zrušení se liší 

subjekty, které o zrušení společnosti rozhodují, subjekty rozhodujícími o jmenování 

likvidátora a také možností rozhodnutí o ukončení likvidace a obnovení činnosti společnosti. 

Při dobrovolném zrušení může být likvidace zrušena kdykoliv před rozdělením likvidačního 

zůstatku. Pokud není v rozhodnutí o zrušení uveden den zrušení společnosti, je to den, v němž 

je rozhodnutí o zrušení společnosti přijato nebo den, v němž dohoda společníků nabyla 

účinnosti. 

 

2.3.1 Nedobrovolná likvidace akciové společnosti 

 

Nedobrovolné zrušení je vždy na základě rozhodnutí soudu o zrušení společnosti. 

Soud může nařídit likvidaci s návrhem nebo i bez návrhu na likvidaci společnosti v případě 

její neplatnosti. A to dnem uvedeným v rozhodnutí soudu, nebo kdy toto rozhodnutí nabude 

právní moci. Účastníci soudního řízení jsou všichni, o jejichž právech a povinnostech má být 

jednáno (všichni společníci zrušované společnosti). V řízení se rozhoduje usnesením, které 

obsahuje – výrok o zrušení společnosti, výrok o nařízení vstupu společnosti do likvidace a 

výrok, jímž jmenuje likvidátora, pokud jmenování likvidátora soudem zvláštní zákon 

nevylučuje. 

Pro úspěšné zrušení společnosti musí důvod zrušení existovat i v době samotného 

řízení. Po zjištění stálého trvání důvodu, pro který je soud oprávněn zrušit společnost 

nedobrovolně musí stanovit přiměřenou lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení 

navrženo. Ale pouze v případě, že je odstranění možné. Lhůta se stanoví podle povahy a 

okolností konkrétního případu. Krajský soud, u kterého je společnost zapsána v obchodním 

rejstříku pak zapíše zrušení společnosti soudem do obchodního rejstříku s uvedením důvodu. 
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Rozhodnutí soudu o zrušení společnosti se založí do sbírky listy a na závěr se rozhodnutí 

zveřejní. 

 

Soud může rozhodnout o likvidaci obchodní společnosti v zákonem stanovených 

důvodech: 

a) 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, 

b) společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, 

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

nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, 

d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, 

e) společnost porušuje ustanovení o vykonávání činnosti (předmětu podnikání) pomocí 

zákonem stanovených osob, 

f) společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou 

rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního 

předpisu. 

 

Důvody nedobrovolné likvidace akciové společnosti jsou: 

a) existence pasivní akciové společnosti 

b) činnost akciové společnosti je v rozporu s právními předpisy 

c) rozhodnutí o neplatnosti akciové společnosti  

d) obsah zápisu v obchodním rejstříku odporuje kogentním zákonným ustanovením 

e) akciová společnost nezcizí v zákonem stanovených lhůtách akcie, zatímní listy, 

poukázky na akcie nebo obchodní podíly 

 

Existence pasivní akciové společnosti 

O pasivní společnosti lze hovořit v případě, že společnost nevyvíjí žádnou aktivitu a to 

po dobu delší než 2 roky, nebo v případě, že orgány akciové společnosti se nescházejí. 

V obouch případech to znamená, že v uplynulých 2 letech se nekonalo zasedání valné 
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hromady společnosti. Zároveň také v případě, že v uplynulém roce nebyli zvoleni členové 

orgánů společnosti, jejímž všem členům skončilo funkční období pře více než 1 rokem. 

 

Činnost akciové společnosti je v rozporu s právními předpisy 

Společnost již nemá oprávnění k podnikatelské činnosti. Jde o zánik předpokladů pro 

vznik společnosti (nepřekonatelné rozpory mezi akcionáři). Může zde také dojít k porušení 

povinnosti vytvářet rezervní fond, povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou 

vykonatelným rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

Rozhodnutí o neplatnosti akciové společnosti  

Toto rozhodnutí připadá v úvahu, kdy lze pochybovat o platnosti samotného vzniku 

společnosti. Jedná se o případy taxativně uvedené v obchodním zákoníku. Soud rozhoduje i 

bez návrhu na likvidaci společnosti. 

 

„Důvody pro stanovení neplatnosti akciové společnosti: 

a) nebyla uzavřena zakladatelská smlouva nebo pořízena zakladatelská listina či nebyla 

dodržena předepsaná forma 

b) předmět podnikání je nedovolený nebo odporuje veřejnému pořádku 

c) v zakladatelské smlouvě, listině nebo stanovách společnosti chybí údaje o obchodní 

firmě, vkladech společníků, výši základního kapitálu 

d) nebylo5 dodrženo minimální splacení vkladů 

e) všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům 

f) počet společníků je menší než 2 fyzické osoby“ 

 

Obsah zápisu v obchodním rejstříku odporuje kogentním 

zákonným ustanovením 

V případě že rejstříkový soud i jiný státní orgán zjistí, že zápis v obchodním rejstříku 

odporuje kogentním zákonným ustanovením, ze zákona vyzve společnost ke sjednání nápravy 

a stanoví jí přiměřenou lhůtu. Pokud je společnost i po uplynutí smluvené lhůty nečinná může 

soud v rámci ochrany zájmů třetích osob zahájit řízení o zrušení společnosti s likvidací. 

                                                 
5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Takové usnesení se doručuje společnosti a všem ostatním účastníkům řízení, kterými jsou 

společníci. Tím, že rejstříkový soud vyzve podnikatele k odstranění závadného stavu nebo 

tím, že probíhá řízení o zrušení společnosti, nezaniká možnost domáhat s neplatnosti usnesení 

valné hromady či členské chůze, které závadný stav vyvolalo. 

 

Akciová společnost nezcizí v zákonem stanovených lhůtách 

akcie, zatímní listy, poukázky na akcie nebo obchodní podíly 

K nucenému zrušení a následnému zániku společnosti dochází také, pokud akciová 

společnost drží akcie v rozporu se zákonem. Společnost může být zrušena jak na návrh 

státního orgánu nebo na základě podnětu akcionáře. 

 

2.3.2 Nucené zrušení v rámci insolvenčního řízení 

 

Insolvenční řízení je řízení před soudem, mající za cíl najít řešení dlužníkova úpadku 

nebo jeho hrozícího úpadku.  

„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.“6 

 Úpadek je situace kdy dlužník není schopen platit své splatné závazky více věřitelům. 

Formy úpadku jsou předlužení a platební neschopnost. Při likvidaci společnosti, může 

likvidátor zjistit předlužení společnosti.  

„Předlužení nastane, pokud osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou 

vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z 

pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování 

podnikatelské činnosti důvodně předpokládat“.7 

V takovém případě je povinen podat návrh na prohlášení konkursu. Soud může návrh 

na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku zamítnout. Likvidace se provádí pouze 

v případě, že po zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo 

z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nějaký majetek 

                                                 
6 Zákon č.182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), §3 odst. 4 
7 Zákon č.182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), §3 odst. 3 
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společnosti zbude. Likvidace po ukončení insolvenčního řízení již není nutná, pokud 

společnost nemá žádný majetek. Likvidátor pouze podá návrh na výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku. 

Pokud nedojde k zamítnutí návrhu na konkurs insolvenční řízení dále pokračuje 

ideálně ustanovením insolvenčního správce, sepsáním a zpeněžování majetkové podstaty, 

rozdělením získaných prostředků a zrušením konkursu pro splnění rozvrhového usnesení. Při 

insolvenčním řízení se likvidace po dobu jeho trvání přerušuje. Likvidátor vykonává svou 

působnost pouze v omezeném rozsahu, v jakém nepřešla na insolvenčního správce. Po 

ukončení insolvenčního řízení likvidátor společnost vymazává z obchodního rejstříku. 

 

2.3.3 Dobrovolná likvidace 

 

Jedná se o likvidaci, jejíž uskutečnění závisí na vůli společnosti, která má být 

likvidována. Dobrovolnou likvidaci je možné zrušit, přesně určit kdy k ní dojde, nebo jí 

přerušit. Záleží jen na vůli samotné společnosti, zda chce být zrušena s likvidací.  

 

Důvody pro dobrovolnou likvidaci jsou: 

a) uplynutí doby, na kterou byla založena 

b) dosažení účelu, pro který byla založena 

c) rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy 

toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací 

 

Důvody dobrovolné likvidace akciové společnosti jsou: 

 

Uplynutí doby, na kterou byla založena 

Možnost stanovení doby musí být určena u akciové společnosti v jejích stanovách. 

Pokud stanovy toto ustanovení neobsahují nebo je tato část stanov neplatná, je společnost 

založena na dobu neurčitou. Před dnem zrušení (dnem kdy uplyne stanovená doba) může dojít 

ke změně časového limitu existence společnosti ve stanovách. Změněné stanovy mohou určit, 

že společnost bude existovat po dobu neurčitou, nebo dobru trvání společnosti zkrátit či 

prodloužit. Po uplynutí rozhodného dne nelze stanovy již měnit. 
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Je nutné si uvědomit, že rozhodování o změně stanov provádí valná hromada, kdy 

vyjádří souhlas alespoň dvě třetiny přítomných akcionářů. Jde v podstatně jako u všech 

obchodních společností o současný projev vůle většiny společníků, proto může být ve 

stanovách určena potřeba i většího počtu hlasů. Vyžaduje se písemná forma s úředně 

ověřeným podpisem, v případě akciové společnosti je to notářský zápis. Pozvánka na valnou 

hromadu nebo oznámení o jejím konání musí charakterizovat podstatu navrhovaných změn a 

návrh změn stanov musí být k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání 

valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si návrh stanov na svůj náklad a na toto právo 

musí být upozorněn. Pro jmenování likvidátora stačí prostá většina přítomných akcionářů. 

 

Pokud má akciová společnost pouze jednoho akcionáře, nevyžaduje se konání valné 

hromady. Akcionář vykonává působnost valné hromady. Rozhodnutí jako v případě usnesení 

valné hromady o zrušení společnosti, vyžaduje formu notářského zápisu. Akcionář má právo 

požadovat, aby se rozhodování účastnilo představenstvo, dozorčí rada či oba tyto orgány 

společnosti.  

 

  Dosažení účelu, pro který byla založena 

Ke zrušení společnosti může dojít také splněním účelu, pro který byla založena. 

Podmínkou je, že společnost existuje pro splnění určitého účelu. Z toho je patrno, že tento 

účel (důvod) byl stanoven při vzniku společnosti a předpokládá její existenci na určitou dobu, 

než dojde k jeho splnění. Jedná se o speciální případ určení doby trvání společnosti. Při 

zrušení dosažením účelu, pro který byla společnost založena, platí obdobná pravidla jako při 

zrušení společnosti uplynutím doby, na kterou byla založena. Účel stejně jako doba trvání 

společnosti je určen ve stanovách akciové společnosti. Pokud se hlouběji zamyslíme na 

možností dosažení účelu, může nastat možnost, kdy stanoveného účelu nelez dosáhnout. 

Dokonce by mohl vzniknout i spor, zda nebo kdy byl účel splněn. Kdy je možné podat žalobu 

o ručení, zda tu tento právní vztah nebo právo samotné je či není. Soud pak rozhoduje o 

splnění účelu. Při splnění účelu, tedy i při rozhodnutí soudu, že účel byl splněn, se společnost 

zruší dnem tohoto splnění. 
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Rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení 

společnosti s likvidací 

Tato dobrovolná likvidace probíhá na základě rozhodnutí společníků nebo příslušného 

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

Zrušení společnosti rozhodnutím společníků nebo orgánu společnosti je možné u akciové 

společnosti na základě usnesení valné hromady, při stejných pravidlech jako u dobrovolné 

likvidace z důvodu uplynutí doby, na kterou byla společnost založena. 

 

2.3.4 Zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti 

 

Toto rozhodnutí je přípustné u dobrovolného i nuceného zrušení.  V těchto případech 

sestavuje společnost ke dni účinnosti rozhodnutí mezitímní účetní závěrku. To neplatí 

v případě, že je zrušeno rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace schválením projektu 

přeměny. V případě dobrovolné likvidace rozhoduje příslušný orgán společnosti nebo 

společníci. Podmínkou je, že o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti lze ukončit dříve, než 

dojde k rozdělení likvidačního zůstatku.  U nuceného zrušení rozhoduje jedině soud a není 

oprávněn zrušit společnosti, jestliže by tím došlo k zásahu do práv nebo právem chráněných 

zájmů kteréhokoliv ze společníků nebo třetích osob. 

 

2.4 Zánik obchodních společností 

 

Obchodní společnost může zaniknout prostřednictvím zrušení bez právního i s právním 

nástupcem. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Dochází k ukončení její 

právní subjektivity. Společnosti ztrácí způsobilost k právům a povinnostem, právním úkonům, 

deliktní způsobilosti, procesní způsobilosti. Smlouvy uzavřené jménem již vymazané 

společnosti z obchodního rejstříku jsou neplatné. U likvidace s právním nástupcem smlouvy 

uzavřené jménem již vymazané společnosti toho nástupce nezavazují. 

 

 



 

14 

 

2.4.1 Povinnosti před podáním návrhu na výmaz z obchodního 

rejstříku 

 

Osoba podávající návrh na výmaz z OR 

Subjekt podávající návrh se liší podle typu obchodní společnosti a podle způsobu 

zrušení společnosti. Subjekt představuje likvidátor společnosti nebo soud. Tato osoba podává 

návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku s uvedením právního důvodu výmazu 

společnosti. 

 

Důvody výmazu jsou:  

a) skončení likvidace, návrh podává likvidátor 

b) zrušení společnosti s přechodem jmění na právního nástupce, návrh podává statutární 

orgán 

 

Návrh na výmaz z obchodního rejstříku může být spojen s návrhem na zápis zrušení 

společnosti s uvedením právního důvodu zrušení. To je možné v pouze případě zrušení 

společnosti bez likvidace. Jinak návrh na výmaz je spojen s návrhem na zápis skončení 

likvidace. Kde lze také uvést den, k němuž má být společnost vymazána. 

 

2.4.2 Výmaz z obchodního rejstříku 

 

Soud je povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady pro povolení tohoto zápisu. 

Společnost může být vymazána z obchodního rejstříku ke dni, který uvede soud v rozhodnutí 

při povolení výmazu. Tento den nemůže předcházet dni právní moci tohoto rozhodnutí.  
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3 Problematika likvidace akciové společnosti bez právního 

nástupce 

 

Postup při likvidaci  představuje posloupnost činností nutných pro likvidaci 

společnosti, vyplývá ze zákona a lze ho u každé společnosti rozdělit do tří částí: 

a) Zahájení  

b) Průběh 

c) Ukončení 

Obecné náležitosti každé likvidace pro všechny druhy obchodních společností jsou 

obsaženy v § 70 až § 75b obchodního zákoníku. Speciální úprava likvidace akciové 

společnosti vyplývá z § 218 až § 220 obchodního zákoníku. Ze speciální úpravy likvidace 

akciové společnosti vyplývají drobné odchylky v postupu při likvidaci. 

 

3.1 Speciální úprava likvidace u akciové společnosti 

 

Zahájení likvidace 

Při zahájení dobrovolné likvidace jmenuje a odvolává likvidátora valná hromada. Toto 

rozhodnutí valné hromady musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů akcionářů 

přítomných na valné hromadě. Valná hromada může odvolat pouze likvidátora, kterého sama 

jmenovala.  

Akcionáři mohou požádat soud o odvolání likvidátora jmenovaného valnou hromadou 

s uvedením jakéhokoliv důvodu. Soud pak stanoví likvidátora nového. Zde však platí na 

rozdíl od obecné úpravy likvidace, že právo požádat soud o odvolání likvidátora jmenovaného 

valnou hromadou lze pomocí stanov akciové společnosti změnit či vyloučit např. jen pro 

konkrétní důvod. Osoba, která má právo požádat soud o odvolání likvidátora jmenovaného 

valnou hromadou je pouze akcionář. 

 

Ukončení likvidace 

Speciální úprava při ukončení likvidace akciové společnosti je pro schválení návrhu na 

rozdělení likvidačního zůstatku. Tento návrh schvaluje valná hromada alespoň dvěma 
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třetinami hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě. Likvidační zůstatek se dělí mezi 

akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Je zde dovolená výjimka v případě 

prioritních akcií, pokud tak připouští stanovy akciové společnosti. Prioritním akciím se 

stejnou jmenovitou hodnotou může být přidělen vyšší likvidační zůstatek než akciím na 

jmenovitou kmenovou hodnotu. V případě, že akciová společnost vydala zaknihované akcie, 

nárok na vyplacení likvidačního zůstatku vzniká v den, kdy byly zrušeny akcie vedené 

ve Středisku cenných papírů. 

Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné, pokud není 

podmíněné. Proto je nutné, aby byl schválen návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Na 

právo na podíl na likvidačním zůstatku se nevydávají samostatné cenné papíry, může být ale 

zaregistrováno v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako samostatně převoditelné právo, 

jde-li o právo plynoucí ze zaknihovaných akcií.  

Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři teprve 

vrácením akcií nebo zatímních listů. Lhůtu pro vrácení těchto cenných papírů stanovuje 

likvidátor. Tato lhůta musí být přiměřená. Likvidátor musí vyzvat akcionáře k navrácení akcií 

a zatímních listů zveřejněním v Obchodním věstníku. V této výzvě také uvede upozornění, že 

nevrácené akcie a zatímní listy budou prohlášeny za neplatné. Prohlášení neplatnosti pak 

zveřejní bez zbytečného odkladu v Obchodním věstníku. Nevrácením akcií a zatímních listů 

však nezaniká právo akcionáře na likvidační zůstatek. Získané akcie a zatímní listy je povinen 

likvidátor fyzicky zničit. O tom je potřeba sepsat notářský zápis nebo protokol osvědčující 

skutkový děj. Protože tato listina bude potřebná pro výmaz společnosti z obchodního 

rejstříku. 

Problém při rozdělování likvidačního zůstatku může nastat v případě, že součet 

jmenovitých hodnot akcií je vyšší než likvidační zůstatek. To platí především v případě, že 

nebyl splacen emisní kurs akcií a likvidační zůstatek nedosahuje souhrnu jmenovité hodnoty 

všech akcií. V tomto případě se dělí likvidační zůstatek podle poměru, v jakém jsou splaceny 

jmenovité hodnoty akcií. 

 

Výmaz akciové společnosti z obchodního rejstříku 

Pro výmaz akciové společnosti je nezbytné prokázat fyzické zničení všech akcií. Pokud 

není možné akcie fyzicky zničit, je možné je prohlásit za neplatné nebo akcie zrušit. K návrhu 

na výmaz je nutné doložit obecně ve dvojím vyhotovení zprávu o průběhu likvidace 

s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku. U akciové společnosti se dokládá ještě seznam 
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akcionářů, jimž byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku, doklad o zničení listinných akcií 

či zatímních listů (nejlépe protokol nebo notářský zápis osvědčující zničení těchto cenných 

papírů) nebo potvrzení Střediska cenných papírů o zrušení zaknihovaných akcií. 

 

3.2 Zahájení likvidace  

 

Pro zahájení likvidace společnosti je nezbytné jmenovat likvidátora, který dnem 

jmenování získá pravomoc za společnost jednat, zastupovat ji. Návrh na zápis likvidátora do 

obchodního rejstříku podává sám likvidátor, na kterého přešla okamžikem jeho jmenování 

působnost statutárního orgánu. Zápis likvidátora do obchodního rejstříku je deklaratorním 

zápisem. Po jeho jmenování dochází k převzetí podniku likvidátorem spojené se stanovením 

úvodní rozvahy, soupisu jmění, zjištění věřitelů a sestavení projektu likvidace. 

 

Likvidátorem m ůže být pouze fyzická osoba, pokud není zákonem stanoveno jinak. 

Pokud by tedy byla likvidátorem právnická osoba, je povinná určit fyzickou osobu, která bude 

funkci likvidátora vykonávat. Požadavky na osobu likvidátora, nejsou v obchodním zákoníku 

definovány.  

„Žádný právní předpis se nezabývá dozorem nad činností likvidátora, požadavky na 

kvalifikaci, vzděláním likvidátora a jeho kárnou odpovědností. Jediným vodítkem můžou být 

pravidla pro zapsání likvidátora do seznamu správců konkursní podstaty. Na správce 

konkursní podstaty nebyla kladena povinnost vysokoškolského vzdělání ani požadavek 

celoživotního vzdělávání. Určitá regulace byla nastavena vyhláškou Ministerstva 

spravedlnosti ČR 476/1991 Sb. kterou se prováděli některá ustanovení zákona o konkursu a 

vyrovnání (platnou do 31.12.2007), kdy soudy vedly seznamy A, B a C. K prověřování 

odborné způsobilosti nesystematicky přistupovaly i jednotlivé konkursní soudy, které 

přezkušovaly nové osoby před zápisem do seznamu správců, nebo odbornost prověřovaly 

zkouškou správců náhodně zvoleným výběrem z již zapsaných osob ze všech seznamů A, B, 

C, nebo jen přezkoušením osob výhradně ze seznamu B.“8  

 

                                                 
8 Konkursní-noviny.cz. Dostupné z < http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=1523> . [citováno 

2019-04-20]. 
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3.2.1 Jmenování likvidátora 

 

Jmenovat likvidátora může statutární orgán společnosti nebo soud. Statutární orgán 

jmenuje likvidátora  vždy s jeho souhlasem, není-li zákonem nebo stanovami určeno jinak a 

to bez zbytečného odkladu. Společnost při dobrovolné likvidaci uzavře s likvidátorem 

smlouvu. Mohlo by to být například smlouva mandátní. Kdy mandatář, tedy likvidátor na účet 

mandanta (likvidované společnosti), vykoná likvidaci. Mandátní smlouva je smlouva 

pojmenovaná a řídí se obchodním zákoníkem. 

Soud jmenuje likvidátora a rozhodne o zrušení společnosti, jestliže nebyl likvidátor 

jmenován statutárním orgánem bez zbytečného odkladu.  Soud zahájí řízení o zrušení 

společnosti s likvidací, vydá usnesení se jmenováním likvidátora na základě zjištění podnětu 

rejstříkového soudu. Soud může odvolat likvidátora, porušuje-li likvidátor své povinnosti, na 

návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem. Pokud soud stanoví jako likvidátora 

společníka, ten se nemůže vzdát své funkce. Může, ale požádat o odvolání z funkce 

likvidátora, v případě, nelze-li po něm spravedlivě požadovat aby likvidaci provedl. Soud 

v praxi využívá především možnosti stanovit jako likvidátora společníka nebo likvidátora ze 

seznamu správců konkursní podstaty. Seznam správců konkursní podstaty je integrální 

součásti informačního systému, který je instalován u krajských soudů pro zpracování agendy 

konkursů a vyrovnání. Data o jmenovaných znalcích jsou uložena výlučně v databázi daného 

soudu.  

Zákon nevylučuje možnost jmenovat i více likvidátorů. Pokud jejich pravomoci 

nejsou stanoveny, pak každý z nich má stejná práva a povinnosti. Pokud je likvidátor odvolán, 

nebo také v případě jeho smrti jmenuje se nový likvidátor stejným způsobem, jakým byl 

jmenován předchozí likvidátor. Nový likvidátor je pak zapsán do obchodního rejstříku.  

 

3.2.2 Odměna likvidátora 

 

Při jmenování likvidátora současně dochází k určení jeho odměny. Odměnu stanoví 

orgán, který likvidátora jmenoval. Při dobrovolné likvidaci akciové společnosti určuje výši 

odměny likvidátora valná hromada. Výše ani způsob sjednání odměny v případě dobrovolné 

likvidace nejsou zákonem upraveny. V praxi se odměna většinou určí při uzavření smlouvy 
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s likvidátorem a její výše se liší podle finanční situace obchodní společnosti.  V případě 

nucené likvidace se však soud řídí vyhláškou č. 497/ 2000 Sb., o odměně a náhradě hotových 

výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem. Podle této vyhlášky má 

likvidátor nárok na odměnu, náhradu hotových výdajů souvisejících s likvidací a 

přiznání zálohy. Odměna se určí procentuální částkou z likvidačního majetku, který zbude 

po vypořádání všech úkonů nezbytných k provedení likvidace. Výdaje související s likvidací 

jsou výdaje likvidátorem účelně vynaložené v souvislosti s prováděním likvidace. Jedná se 

zejména o soudní poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kopie, opisy. Odměna a náhrada 

hotových výdajů likvidátora je splatná do 15 dnů od podání návrhu na výmaz společnosti z 

obchodního rejstříku.  

Pokud likvidační zůstatek nepostačuje k úhradě odměny likvidátora, hradí odměnu a 

hotové výdaje likvidátorovi stát. Soud může jmenovat jako likvidátora i společníka, který 

nemá nárok na odměnu.  

 

3.2.3 Povinnosti a práva likvidátora 

 

Při likvidaci je likvidátor povinen postupovat s péčí řádného hospodáře. Za své 

jednání je odpovědný ve stejném rozsahu jako statutární orgán společnosti. Při dobrovolné 

likvidaci je po svém jmenování povinen podat návrh na zápis zrušení společnosti současně 

s návrhem na zápis vstupu společnosti do likvidace 

Práva likvidátora vzniklá jmenování je právo vystupování navenek vůči třetím, které je 

u likvidátora neomezitelné. Toto právo lze omezit pouze uvnitř společnosti, neboť likvidátor 

je povinen se řídit pokyny udělenými vrcholným orgánem likvidované společnosti. Což 

představuje rozdíl od úpravy jednací pravomoci správce konkursní podstaty.  

Vstupem společnosti do likvidace, se nepřerušují žádná soudní řízení, ve kterých 

vystupovala společnost, ale probíhají dále, kdy pouze namísto statutárního orgánu společnosti 

jedná jménem společnosti likvidátor. Účastníkem řízení je společnost. V průběhu likvidace je 

možné proti společnosti v likvidaci výkon rozhodnutí, popř. exekuci k uspokojení pohledávky 

věřitele. 
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3.3 Předání společnosti 

 

K předání společnosti likvidátorovi dochází ke dni zrušení společnosti a uskuteční se 

protokolárním převzetím aktiv, včetně všech práv, povinností a závazků likvidátorem. Mělo 

by se jednat o předání mimořádné účetní závěrky, personální agendy, inventurních soupisů, 

soupisu aktiv, obchodní a právní agendu společnosti. Ocenění aktiv v těchto dokumentech 

není v reální tržní ceně. Likvidátor ho určuje až při tvorbě rozpočtu příjmů. Mimořádnou 

účetní závěrku sestavuje akciová společnost v plném rozsahu a je povinna mít účetní závěrku 

ověřenou auditorem. Slouží likvidátorovi zejména pro vytvoření úvodní rozvahy, soupisu 

jmění, pohledávek a závazků. Mimořádnou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

příloha (např. údaje o nezaplacených daních a pojistném na sociální a zdravotní pojištění). 

Sestavuje ji zpravidla statutární orgán společnosti, pokud ji ovšem nesestaví, tato povinnost 

přechází ke dni vstupu (bez zbytečného odkladu po vstupu) do likvidace na likvidátora. Po 

vyhotovení mimořádně účetní závěrky se uzavřou účetní knihy společnosti k datu 

předcházejícímu dni vstupu společnosti do likvidace. 

 

3.3.1 Úvodní rozvaha a soupis jmění 

 

Úvodní rozvaha poskytuje informace o prostředcích společnosti sloužících 

k podnikání. Tyto informace o majetku (aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) v peněžním 

vyjádření ke dni vstupu společnosti do likvidace a umožňují posoudit finanční pozici podniku. 

Úvodní rozvaha se vyhotovuje ke dni vstupu do likvidace pomocí mimořádné účetní závěrky 

sestavené ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace.  

V účetnictví představuje majetek podniku souhrn majetkových hodnot, které patří 

podnikateli a slouží k jeho podnikání. Likvidátor označuje jako majetek dlouhodobý i oběžný 

majetek bez pohledávek. Pohledávky se svou důležitostí v rámci likvidace vyčleňují a pracuje 

se s nimi samostatně (viz Tab. 2.1) 
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Tab. 2.1 Druhy aktiv 

Majetek 

Dlouhodobého nehmotného majetku 

Dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobého finančního majetku 

Oběžných aktiv 

Krátkodobého finančního majetku 

Pohledávky Dlouhodobých, krátkodobých pohledávek 

 

 

Stejně jako úvodní rozvaha i soupis jmění se vyhotovuje ke dni vstupu do likvidace. 

Jmění podle obchodního zákoníku představuje majetek společnosti a její závazky. Majetek 

společnosti představují její aktiva i pohledávky. Po sestavení vstupní rozvahy a soupisu jmění 

musí likvidátor zaslat soupis jmění každému zjištěnému společníku a věřiteli společnosti, 

pokud o to požádají. 

3.4 Program likvidace 

 

Program likvidace tvoří rozpočty a likvidační plán. Program likvidace představuje jakýsi plán 

pro likvidátora, kdy si v rozpočtu stanoví předpokládané příjmy ze zpeněžení majetku a 

v likvidačním plánu termínově určí postup při likvidaci. Program likvidace by měl být předán 

zakladatelům. Program totiž do značné míry ovlivňují existující smlouvy, s kterými může 

likvidátor dále pracovat např. je zrušit či upravit. Povinnost předání programu zakladatelům 

není v zákoně stanovena, protože v některých případech mohou být zakladatelé nedostižitelní. 

Doporučuje se alespoň prokonzultovat program likvidace se subjektem, který likvidátora 

jmenoval.  

 

Rozpočty  

Obvykle likvidátor vytváří následující rozpočty: 

a) Rozpočet majetku 

b) Rozpočet nákladů a výnosů 
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Rozpočty slouží pro určení, zda likvidace skončí přebytkem či je obchodní společnost 

předlužena. Rozpočty jsou záležitostí mimoúčetní a pomocnou. Pro sestavení rozpočtů v 

likvidaci likvidátor vychází z účetnictví a zjištěného skutečného stavu majetku a závazků 

společnosti.  

 

3.4.1 Zjišt ění majetku společnosti 

 

Kontaktování subjektů pro zjištění majetku společnosti 

Pro zjištění skutečného stavu majetku a závazků, kontaktuje likvidátor řadu státních i 

soukromých subjektů a vyzve věřitele k uplatnění svých pohledávek. Jedná se zpravidla o 

kontaktování bank, pojišťoven, Okresní správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu, 

zdravotní pojišťovny, Státního archivu a soukromé spisovny. Pro co nejrychlejší a 

nejjednodušší komunikaci s těmito subjekty se doporučuje předložit likvidátorem výpis 

z obchodního rejstříku s vyznačeným jmenováním likvidátora nebo notářského zápisu o 

rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace a jmenování likvidátora. 

 

Finanční majetek 

Banky 

 Ve vztahu k bance likvidátor zkoumá úvěry společnosti a bankovní či vkladové účty. 

Prvotní je zjištění úvěru společnosti tedy závazkového vztahu k bance. Nejprve se zjistí stav 

úvěru, jeho výše, splacená část, zaplacené úroky, nesplacená část a podmínky jeho ukončení a 

hlavně zajištění úvěru. V dalším průběhu likvidace na základě přihlášení banky k pohledávce, 

hledá likvidátor řešení pro jeho splacení. Krom závazků společnosti u bank likvidátora ještě 

zjišťuje, zda společnosti nespravuje aktiva (peněžní prostředky) u banky.  

 

Nemovitý majetek 

Katastr nemovitostí 

Rozsah a podmínky poskytování údajů z katastru nemovitostí se řídí vyhláškou č. 

162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.  Pro účely 

likvidace jsou podstatné údaje ve výpisu v částech B, C a D. Část B obsahuje především jiná 

věcná práva k nemovitostem např. Práva k jiným nemovitostem vyplývající z existence 

věcného břemene. Část C obsahuje omezení vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v 
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části B např. Omezení dispozičních práv z titulu prohlášení konkursu, z titulu předběžného 

opatření soudu, o nařízené exekuci, zástavní právo, věcné předkupní právo či třeba jen 

omezení z práva odpovídajícího věcnému břemenu i s údaji k jaké nemovitosti se z části B 

omezení váže. A také jsou zde zapsány údaje o listinách s podklady pro tyto práva a omezení. 

Část D obsahuje doplňující poznámky vážící se k nemovitostem. Např. o podaném žalobním 

návrhu, o zahájení pozemkových úprav, či o opravě chyby v katastrálním operátu, o změně 

hranic katastrálního území.  

 

Movitý majetek 

Magistrát města podle sídla společnosti 

Likvidátor kontaktuje jednotlivé odbory magistrátu. Především se jedná např. o odbor 

dopravy, pro zjištění za obchodní společnosti nebyla vlastníkem motorového či přípojného 

vozidla. Likvidátor zjistí, zda společnost nevlastní takové motorové vozidlo, aby ho zařadil do 

likvidovaného majetku společnosti. 

 

Žaloby a soudní spory 

Okresní, krajský soud 

Likvidovaná společnost může před začátkem likvidace vést soudní spory, ve kterých je 

společnost vedena jako účastník řízení. Na obchodní společnost může být také podána žaloba. 

Z těchto důvodů kontaktuje likvidátor okresní a krajský soud. Soud provede lustraci ve své 

databázi a oznámí likvidátorovi svá zjištění. 

 

Kontaktování orgánů státní správy pro zúčtování daní  

 

Finanční úřad 

Likvidátora zašle příslušnému finančnímu úřadu (podle sídla obchodní společnosti) 

žádost o poskytnutí informací o likvidované obchodní společnosti, nebo likvidátora obeznámí 

finanční úřad bez výzvy. Finanční úřad poskytne údaje o daňových přiznáních společnosti, o 

zaregistrovaných daních, daňových nedoplatcích, výši a splatnosti záloh. Obvykle také zašle 

fotokopii posledního daňového přiznání obchodní společnosti včetně příloh. 
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Zdravotní pojišťovna 

Vůči zdravotní pojišťovně může mít obchodní společnost nedoplatky, být v prodlení 

s placením pojistného. Likvidátor kontaktuje všeobecnou zdravotní pojišťovnu a ostatní 

zdravotní pojišťovny pro zjištění nedoplatků obchodní společnosti. V řadě případů však 

vyúčtuje pojistné zdravotní pojišťovna bez výzvy a likvidátora s tím obeznámí. 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení, pojistné na 

nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Akciová společnost 

vystupuje jako poplatník v roli zaměstnavatele. Obecně se zaměstnavatelem rozumí právnická 

osoba nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance a která má sídlo 

nebo trvalý pobyt na území ČR. Sídlem zaměstnavatele se rozumí u právnické osoby sídlo 

právnické osoby. Likvidátor zjišťuje penále stanovené Okresní správou sociálního 

zabezpečení a zahrnuje je do závazků společnosti. 

 

3.4.2 Přihlašování pohledávek  

 

Při převzetí obchodní společnosti musí likvidátor oznámit vstup do likvidace všem 

známým věřitelům. Zároveň je povinen dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým 

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

pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Lhůta je hmotněprávní a počíná od 

druhého zveřejnění v Obchodním věstníku. Věřitel, který má vůči likvidované obchodní 

společnosti pohledávku, může také požádat likvidátora o zaslání výzvy k přihlášce 

pohledávky. 

 

Přihláška pohledávky do likvidace 

Pohledávku lze uplatnit kdykoliv během likvidačního procesu. I po ukončení likvidace 

je možné, aby pohledávku věřitel uplatnil. Zůstává mu zachováno právo domáhat se 

uspokojení pohledávky na společnících z titulu ručení. Z čehož můžeme odvodit, že přihlášení 

pohledávky má význam pouze technický, nedotýká se její existence.  
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Promlčení pohledávek 

Promlčená pohledávka, která nezaniká, ale v případě námitky promlčení protistranou u 

soudu by pohledávka nebyla soudem pravomocně přiznána, a tudíž by byla na dlužníkovi 

právně nevymahatelná. V případech uznání pohledávek, při kterém byla uvedena lhůta pro 

plnění dluhu, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty. 

 

Promlčení pohledávek z obchodních vztahů 

Nestanoví-li obchodní zákoník jinak je promlčení doba v obchodních vztazích 4 roky. 

Výjimky jsou uvedeny v zákoně (jedná se o např. právo na náhradu škody, práva vzniklá ze 

škod na dopravovaných věcech atd.)  

Podle zákona může věřitel (strana, vůči níž se právo promlčuje) písemným prohlášením 

prodloužit promlčecí dobu, a to i opakovně. Celkově však promlčecí doba nesmí být delší než 

10 let od doby, kdy počala poprvé běžet. Toto pravidlo platí i pro pohledávky 

z občanskoprávních vztahů. V případě přihlášení pohledávky do likvidace může likvidátor 

uznat písemně závazek společnosti v likvidaci vůči věřiteli. V tom případě začne ubíhat nová 

čtyřletá promlčecí doba od tohoto uznání. 

 

Promlčení pohledávek z pracovněprávních vztahů 

Promlčení pohledávek z pracovněprávních vztahů se řídí stejným režimem jako 

promlčení pohledávek z občanskoprávních vztahů. 

 

Započtení pohledávek 

Věřitel je oprávněn započíst jednostranné své splatné pohledávky, které má za 

společnost v likvidaci, proti splatným pohledávkám společnosti v likvidaci, které má za 

věřitelem. Podmínkou je existence vzájemné pohledávky, stejného druhu a vzájemné krytí 

pohledávek. K započtení, může dojít, jednostranným projevem vůle k započtení pohledávky. 

Ta pak zaniká okamžikem, kdy se tyto pohledávky setkají. 

Započtení není možné proti pohledávce na náhradu škody způsobené na zdraví. 

Započtení by bylo možné jen, kdyby se jednalo o vzájemnou pohledávku na náhradu škody 

téhož druhu. Započtení není přípustné proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem 

rozhodnutí, pohledávkám promlčených, pohledávkám z vkladu a pohledávkám, které se nelze 

domáhat u soudu. Proti splatné pohledávce nelze započíst pohledávku, která ještě není 

splatná. 
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Likvida ční plán 

V likvidačním plánu si likvidátor stanoví chronologicky termíny likvidačních úkolů a 

rozhodnutí pro usnadnění průběhu likvidace. Likvidátor je povinen při jeho sestavování 

stanovit, že v průběhu likvidace dojde k uspokojení přednostně mzdových nároků 

zaměstnanců společnosti, pokud likvidátor není povinen podat insolvenční návrh.  

 

Pracovněprávní vztahy 

Při řešení pracovněprávních vztahů se zaměstnanci přebírá likvidátor stejná práva a 

povinnost jaké měla obchodních společnost, jedná se především o pracovní a kolektivní 

smlouvy. Zaměstnanci by měli být v rámci zahájení likvidace seznámeni s jejím programem, 

stavem podniku a především s důsledky, které pro ně likvidace znamená. Likvidace pro ně 

v důsledku ve většině případů znamená jednostrannou výpovědí ze strany obchodní 

společnosti, tak jejich dočasné převádění na jinou práci. Likvidátor se řídí ustanoveními 

zákoníku práce. Pro co nejefektivnější řešení pracovněprávních vztahů je vhodné vypracovat 

plán postupného propouštění zaměstnanců v návaznosti na program likvidace (plán likvidace). 

Plán propouštění by měl zahrnovat zachování pracovních pozic, které jsou pro realizace plánu 

likvidace nezbytné. Může se jednat například o úklid, údržbu prostor obchodní společnosti tak 

nezbytné vyhotovení právě prováděných výrobních prací, jejichž nedokončení by mohlo 

způsobit vznik dalších závazků. 

 

3.4.3 Archivace písemností 

 

Likvidátor zjišťuje dosavadní stav uložení archiválií a ostatních dokumentů, zda 

obchodní společnost vede sama spisovnu a podnikový archiv. Proto je nezbytné, aby se 

seznámil s organizačním řádem, spisovým řádem, skartačním a archivním řádem obchodní 

společnosti. Likvidátor pak zvolí, zda bude využívat pro archivaci písemností vlastní spisovnu 

a podnikový archiv, či si najme subjekt, který tuto činnost pro něj za úplatu vykoná.  

Pokud bude vykonávat archivační služby soukromá spisovna, měl by si likvidátor 

ověřit, jestli spisovna má doporučení státního oblastního archivu a příslušný živnostenský list. 

Uzavřením smlouvy mezi likvidátorem a soukromou spisovnou přecházejí všechny povinnosti 

vyplývající ze zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví, a příslušných vyhlášek a směrnic. 
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Všechny písemnosti lze roztřídit do čtyř základních skupin: 

• Dokumenty trvalé hodnoty „A“ 

• Dokumenty se skartačním znakem „S“, u kterých již proběhly skartační lhůty 

• Dokumenty se skartačním znakem „S“, u kterých skartační lhůty ještě 

neproběhly 

• Utajované dokumenty 

 

Dokumenty v průběhu likvidace 

Likvidátor zpravidla vyhotovuje průběžnou zprávu o likvidaci. To se využívá při 

dobrovolné likvidaci na základě jmenování likvidátora statutárním orgánem. Průběžná zpráva 

informuje statutární orgán o stavu zpeněžení majetku, vypořádání pohledávek a závazkových 

vztahů. Jako doklad o činnosti likvidátora. Likvidátor zde upozorní na výsledky a především 

překážky, které někdy brání dočasně v ukončení likvidace. 

V průběhu likvidace se samozřejmě upravují dokumenty vzniklé při zahájení likvidace, 

jako je plán likvidace. Často totiž vzniknou v průběhu likvidace nové skutečnosti, které si 

zpřesnění vyžadují. 

 

3.5 Průběh likvidace 

V průběhu likvidace dochází k zpeněžování likvidační podstaty (majetku, pohledávek, 

práv a závazků). Důraz je kladen na co nejhospodárnější a nejrychlejší zpeněžení majetku 

společnosti. Je ovšem potřeba z důvodu možné nespokojenosti věřitelů vždy doložit způsob 

určení realizační (prodejní) ceny. Ta se v řadě případů do značné míry liší od ceny účetní a 

skutečné. Realizační cena bývá často pod hranicí ceny účetní a její výše může vést 

k nespokojenosti věřitelů. Nespokojenosti věřitelů lze zamezit znaleckým posudkem. 

 

3.5.1 Likvidace majetku 

 

Ke zpeněžení majetku společnosti může dojít několika způsoby. Volba způsobu 

zpeněžení není zákonem určena, způsoby si zvolí likvidátor podle vlastního uvážení. Majetek 
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může být tedy prodán všechen vcelku, i s tzv. neprodejným majetkem, nebo rozdělen do 

větších či menších částí. Volba způsobu zpeněžení, prodávaného majetkového celku nebo 

přijetí vhodné nabídky vyžaduje značnou odbornost likvidátora. 

 

Možnosti zpeněžení likvidační podstaty: 

a) Veřejná dražba 

b) Veřejná soutěž 

c) Nabídkové řízení 

d) Přímý prodej 

 

Veřejná dražba 

Veřejná dražba může být dobrovolná nebo nedobrovolná. Při likvidaci dochází ve 

většině případů k veřejné dražbě dobrovolné, na základě návrhu likvidátora.  Dražba 

nedobrovolná by byla možná na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným 

rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem nebo vykonatelným notářským zápisem. V rámci 

veřejné dražby vystupuje osoba dražebníka, vydražitele a navrhovatele. Dražebník je osoba, 

která uskutečňuje dražbu, mající příslušnou koncesi. Vydražitel je subjekt, který vydražený 

majetek získá a navrhovatel (likvidátor). 

Při veřejné dobrovolné dražbě připraví a odsouhlasí dražebník vzájemně 

s navrhovatelem dražby smlouvu o provedení dražby a dražební vyhlášku. Dojde ke 

zveřejněním vyhlášky na zákonem stanovených místech, prohlídce předmětů dražby a 

samotnému průběhu dražby s licitací. Nyní vzniká povinnost dražebníka připravit protokol 

z dražby, který dostane vydražitel ihned a osoby taxativně stanovené zákonem po skončení 

dražby. Cenu dosaženou vydražením nižší než 200 000Kč je vydražitel povinen uhradit ihned 

po skončení dražby u ceny vyšší než 500 000Kč ve lhůtě, která nesmí být delší než 10 dnů. Po 

zaplacení vydražené ceny předá dražebník vydražiteli spolu s potvrzením o nabytí vlastnictví 

a předávacím protokolem samotný předmět dražby. Dražebník zpravidla zajišťuje zápis 

vlastnického práva vydražitele záznamem do katastru nemovitostí. Navrhovatel poté dostane 

výtěžek z dražby. Dražebník v rámci dobrých služeb zpravidla ještě připraví pro likvidátora 

jakožto navrhovatele dražby návrh na výmaz zástav, výmaz exekucí nebo omezení 

dispozičních práv v evidenci katastru nemovitostí. 
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Veřejný návrh na uzavření smlouvy 

Veřejný návrh na uzavření smlouvy představuje specifický způsob uzavírání smluv. 

Z důvodu, že nabídka na uzavření smlouvy nesměřuje k osobě jediné, nemá konkrétního 

adresáta. Což je výhodné v případě likvidace, pokud neznáme vhodné adresáty. Veřejný návrh 

musí splňovat potřebné náležitosti, jsou to určení předmětu smlouvy a povinnost zveřejnění. 

Smlouva je uzavřena s osobou, která nejdříve navrhovateli oznámí, že jeho nabídku přijímá a 

navrhovatel jí to potvrdí. 

 

Veřejná obchodní soutěž 

Stejně jako veřejný návrh na uzavření smlouvy nemá veřejná obchodní soutěž 

konkrétního adresáta. A na rozdíl od veřejného návrhu, umožňuje uzavřít maximálně 

výhodnou smlouvu s ohledem na potřeby a důvodu, pro které byla soutěž vyhlášena. O 

veřejnou obchodní soutěž se jedná v případě, že byla řádně vyhlášena. K vyhlášení se 

vyžaduje určení předmětu požadovaného závazku, zásad ostatního zamýšleného obsahu 

smlouvy, způsob a lhůta pro podávání návrhů. Podmínky soutěže musí být řádně uveřejněny. 

V obchodním zákoníku není stanoven způsob výběru nejvhodnějšího návrhu a zároveň není 

povinnou součástí vyhlášení veřejné soutěže. Účastníky soutěže je vyhlašovatel povinen bez 

zbytečného odkladu po ukončení soutěže vyrozumět, že jejich návrhy byly odmítnuty. 

 

Přímý prodej 

Jedná se o častou formu zpeněžování likvidovaného majetku. Je zde vhodná domluva 

s vlastníkem likvidovaného podniku či věřiteli. Aby nedocházelo k podezření, že majetek byl 

zpeněžen za nápadně nevýhodných podmínek. Čímž by mohl být ohrožen i nabyvatel 

majetku. Doporučuje se, aby měl v těchto případech likvidátor stanovenou objektivní prodejní 

cenu (znalecký posudek).  

 

Přímý prodej může vzniknout na základě: 

a) poptávkového řízení u aktivních firem se stejným nebo podobným předmětem 

činností  

(např. převzetí části výroby, strojního zařízení, skladovaného materiálu apod.) 

b) Inzertní nabídky (Hospodářských, Konkursních novin, MF Dnes apod.) 
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nominální hodnota pohledávky 

termín splatnosti 
čas 

 

3.5.2  Likvidace pohledávek akciové společnosti 

Účetně rozlišujeme pohledávky krátkodobé a dlouhodobé. Dlouhodobé jsou pohledávky 

po lhůtě splatnosti a tvoří převážnou část pohledávek ve většině likvidovaných obchodních 

společností. Převážně se jedná o pohledávky z obchodních vztahů za prodej zboží, nebo 

poskytování služeb.  

Při likvidaci je vhodné pohledávky členit především podle kritéria nákladovosti. Protože 

řada pohledávek je spojena mimo jiné s náklady přímými, jako je poštovné, poplatky za 

telefon, mzdy pracovníků a dalšími. Jiné pohledávky mohou zase zahrnovat soudní výlohy, 

jako jsou sodní poplatky, náklady za právního zástupce. Náklady spojené s pohledávkami, 

budou rozhodující u pohledávek s nižším oceněním. Kdy mohou výši pohledávky snadno 

převýšit. Některé pohledávky v likvidační podstatně mohou být zajištěné. Zajistit 

pohledávku lze žalobou, pravomocným rozsudkem, platebním rozkazem, výkonem 

rozhodnutí. Komerční zajištění je možné díky existenci zajišťovacích instrumentů, jako jsou 

směnka, zástava movitého nebo nemovitého majetku či doložka přechodu vlastnického práva.  

 

„Aby nedocházelo k rozporům s věřiteli ohledně výše ceny pohledávek, určuje 

likvidátor pro srovnání cenu orientační. Zde se berou v úvahu tři faktory: faktor času, termín 

splatnosti a nominální hodnota pohledávky.“ 9 

 

Obr. 2.1 Určení orientační ceny 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ADAMÍK, P., PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. 
(2008) s. 21 

                                                 
9 ADAMÍK, P., PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (2008) s. 21 
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U pohledávek dochází ke zpeněžení nejčastěji čtyřmi způsoby: 

a) Likvidátor nabídne pohledávky rozčleněné do různě velkých boků k odprodeji, 

b) Zadá správu pohledávek specializované odborné firmě, 

c) Vymáhá pohledávky sám (nákladově nejnáročnější), 

d) Prodá pohledávky třetím subjektům. 

 

Postup splacení závazků společnosti 

Likvidátor není v likvidaci vázán žádnými pravidly pro pořadí uspokojení přihlášených 

pohledávek (vyjma mzdových nároků §3 obchodního zákoníku). Lze-li všechny závazky 

společnosti uspokojit, není třeba předepisovat pořadí jejich uspokojení a bude záviset jenom 

na systému práce, který zvolí likvidátor. Může nastat i situace, že likvidátor v přiměřené době 

nezpeněží majetek společnosti (např. proto, že je ve „zdevastovaném“ stavu a je neprodejný), 

má poté možnost nabídnout jej věřitelům k úhradě jejich pohledávek. Pokud věřitelé 

odmítnou, stává se po zániku společnosti majetek vlastnictvím státu.  

Po skončení likvidace, ale i po výmazu společnosti z obchodního rejstříku má věřitel 

možnost domáhat se u soudu obnovení likvidace, a to pokud prokáže, že se objevil nový, 

dosud neznámý majetek, resp. pohledávka.  

Splacení závazků je vhodné až po závěru likvidace. To se netýká úhrad nákladů 

likvidace, bez kterých by likvidační proces nebyl možný. Postupným hrazením závazků se 

může likvidátor dostat do rozporu s věřiteli, protože někteří věřitelé takové jednání považují 

za upřednostňování. Postup splacení závazkům možné, aby se likvidátor vyhnul právním 

atakům, zaslat formou dopisu se žádostí o odsouhlasení postupného plnění všem přihlášeným 

věřitelům. Pokud tito s navrhovaným řešením písemně souhlasí, lze závazky posupně 

poměrově hradit. 

Jediný druh závazků hrazený v průběhu likvidačního procesu jsou závazky zástavním 

věřitelům. Protože instituce nevydali souhlas k odprodání zastavených nemovitostí bez 

příslušného finančního plnění v jejich prospěch. 
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3.6 Ukončení likvidace 

 

Řádné ukončení likvidace spočívá ve vytvoření konečné zprávy o průběhu likvidace 

spolu s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku. Aby bylo možné přistoupit k ukončení 

likvidace, musí likvidátor zpeněžit majetek obchodní společnosti, vypořádat pohledávky a 

uspokojit věřitele. Likvidátor vyhotoví zprávu o průběhu likvidace, spolu s návrhem na 

rozdělení likvidačního zůstatku. Zpracuje účetní závěrku ke dni zpracování návrhu na 

rozdělení likvidačního zůstatku. Vyžádá souhlas s výmazem společnosti u místně příslušného 

správce daně. Uloží zbytek spisového materiálu do smluvního archivu či soukromé spisovny. 

Do 30 dnů od skončení likvidačního procesu podá likvidátor návrh na výmaz společnosti 

(souhlas správce daně, závěrečná zpráva, protokol o uložení archiválií tvoří přílohu návrhu na 

výmaz společnosti). Likvidátor či statutární orgán musí vyžádat písemný souhlas správce 

daně. Pokud správce daně souhlas neposkytne, tak je další návrh na výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku možno podat až po měsíci, ode dne kdy bylo rozhodnutí doručeno 

likvidátorovi či statutárnímu orgánu. Pokud nedojde k vyjádření správce daně (nevysloví 

nesouhlas), pak dojde k výmazu po 3 měsících od jejího podání. Funkce likvidátora skončí až 

pravomocným rozhodnutím o výmazu likvidované společnosti z obchodního rejstříku. 

 

Překážky při ukončení likvidace 

Mohou nastat situace, kdy vzniknou překážky, zabraňující ukončení likvidace. Tyto 

překážky mají různé příčiny.  

 

„Nejčastější překážky ukončení likvidace: 

a) změny trhu týkající se cen za nabízené skladové zásoby výrobků, materiálu a 

dalších zpeněžitelných movitých aktiv, 

b) náhlý pokles tržních cen komerčních nemovitostí a pozemků v majetku 

likvidované společnosti, 

c) dříve nezjištěná ekologická závadnost nemovitostí a pozemků (u průmyslových 

pozemků), 
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d) nesouhlas věřitelů s konečným vypořádáním (v tomto případě se pak podává 

návrh na insolvenční řízení), 

e) nemoc či smrt likvidátora.“10 

 

3.7 Účetní aspekty likvidace 

Účetní problematika při likvidaci obchodních společností je upravena v Českém 

účetním standardu č. 021 – Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, 

konkursu a likvidaci. Likvidátor je odpovědný za vedení účetnictví po dobu likvidace 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů. 

Důležité je, aby věnoval likvidátor dostatečnou pozornost zrušení rozvahových položek, 

opravných položek k nabytému majetku a pasivního časového rozlišení. 

 

Rozvahové položky: 

a) převod zůstatku nerozpuštěných rezerv 

b) převod zůstatků časově rozlišených 

c) převod zůstatku výnosů příštích období 

d) převod N příštích období (viz. Postup při rozpouštění zůstatku vybraných účtů 

časového rozlišení) 

 

Ke dni ukončení likvidace je úkolem likvidátora uzavření účetních knih obchodní 

společnosti, sestavení mimořádné účetní závěrky ke dni ukončení likvidace, určení daňového 

základu likvidované společnosti. Daňový základ je vykázaný hospodářský výsledek, který je 

zapotřebí mimoúčetně upravit na daňový hospodářský výsledek. Zpracování daňového 

přiznání za uplynulou část zdaňovacího období. 

Po těchto úkonech může vyčíslit likvida ční zůstatek, který je možno rozdělit mezi 

společníky a je povinen odvézt srážkovou daň. Srážkovou daň tvoří 15% z rozdílu mezi 

likvidačním zůstatkem a nabývací cenou podílů. Po vyplacení likvidačního podílu všem 

společníků jsou všechny účty společnosti vyrovnány. 

                                                 
10 ADAMÍK, P., PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. Likvidace obchodních společností. (2008) s. 24 
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4 Praktický p říklad likvidace akciové společnosti bez 

právního nástupce 

 

Akciová společnost FCT Holding, a. s. 

Společnost FCT Holding, a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku 16. prosince 1998 

(příloha č. 1).  

 

Předmět podnikání společnosti:  

a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

b) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, 

c) vedení účetnictví, 

d) ekonomické a organizační poradenství.  

 

Předseda představenstva byl Ing. Martin Zouhar. Základní kapitál společnosti byl 

1 000 000Kč. Společnost vydala akcie na jméno v listinné podobě. Posledním a zároveň 

jediným akcionářem byl Oldřich Kuřil. V roce 2006 bylo soudem nařízeno zrušení společnosti 

s likvidací. Likvidace je prováděna likvidátorem, který zjistil předlužení společnosti a podal 

návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. Návrh na prohlášení konkursu byl 

zamítnut pro nedostatek majetku. Likvidátor podal návrh na výmaz společnosti z obchodního 

rejstříku, který byl zamítnut. 

 

4.1 Zrušení společnosti FCT Holding, a. s. 

 

O zrušení společnosti FCT Holding, a. s. bylo rozhodnuto dne 24. května 2006 

usnesením č.j.41 Cm 42/2006 Krajského soudu v Ostravě (příloha č. 2). Usnesení nabylo 

právní moci do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím 

Krajského soudu v Ostravě.  

Důvodem rozhodnutí o zrušení akciové společnosti likvidací  je, že společnost nesídlí 

na adrese zapsané v obchodním rejstříku. Společnost ve stanovené lhůtě podle §32 zákona 

č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku v aktuálním znění nezjednala nápravu. Soud jmenoval 
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likvidátora Ing. Jaromíra Vaňka ze seznamu správců konkursní podstaty. Likvidátor byl 

jmenován ze seznamu správců konkursní podstaty z  důvodu, že člen představenstva je 

neznámého pobytu. Likvidátor byl zapsán do obchodního rejstříku 26. června 2006.  

Odměna likvidátora  se v tomto případě řídí vyhláškou č. 497/2000 Sb. o odměně a 

náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem. Tato 

odměna mu byla přiznána usnesením soudu č.j.41 Cm 224/2007-5. 

 

Výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě 

Usnesením o nucené likvidaci společnosti vznikl soudní poplatek ve výši 1000 Kč. 

Podle zákona o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, byla společnost zavázána 

ho zaplatit do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.  Společnost poplatek neuhradila a soud dne 

16. srpna 2006 vyzval společnost k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Pohledávka byla 

zahrnuta jako do likvidace, a bude uspokojena z výtěžku z likvidovaného majetku společnosti. 

 

4.2 Obchodní věstník 

 

Likvidátor v souladu s § 73 obchodního zákoníku objednal dne 1. srpna 2006 zveřejnění 

oznámení o vstupu společnosti do likvidace v Obchodním věstníku (příloha č. 3). V tomto 

oznámení vyzval věřitele a další dotčené osoby, aby přihlásili veškeré své pohledávky nebo i 

jiná práva. Zároveň vyzval dlužníky, aby své splatné závazky k likvidované společnosti 

splnili do tří měsíců, a to platbou poštovní poukázkou na adresu likvidátora. Obchodní věstník 

objednávku potvrdil.   

Oznámení bylo zveřejněno v těchto číslech Obchodního věstníku: 

a) OV 38/2006 dne 20.09.2006 

b) OV 40/2006 dne 04.10.2006 

Byla splněna zákonem stanovená povinnost zveřejnit toto oznámení v Obchodním 

věstníku dvakrát se 14 denním odstupem. 
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4.3 Stav při zahájení likvidace 

4.3.1 Finanční úřad 

 

Likvidátorovi nebyla předána mimořádná účetní závěrka představenstvem akciové 

společnosti ke dni zrušení společnosti. Aby likvidátor mohl sestavit mimořádnou účetní 

závěrku, na jejímž základě může sestavit úvodní rozvahu společnosti a soupis jmění, požádal 

likvidátor 1. července 2006 o spolupráci Finanční úřad. Finanční úřad sdělil likvidátorovi, že 

poslední daňové přiznání bylo podáno za rok 2002, ke kterým daním je společnost 

zaregistrována a výši daňových nedoplatků (příloha č. 4). Finanční úřad ke svému sdělení 

zaslal také fotokopii daňového přiznání za rok 2002. Ztráta společnosti  k 31.12.2002 byla ve 

výši 642 262 Kč a hodnota majetku dle rozvahy  k 31.12.2002 činila 701 002,-Kč.  

  

Tab. 3.2 Daňové nedoplatky 

Daň Daňový nedoplatek 

Daň z příjmů PO 1 480 250,- Kč 

Daň z příjmů FO ze závislé 

činnosti 

0,- Kč 

Daň z příjmů FO vybíraných 

srážkovou daní 

0,- Kč 

Daň z přidané hodnoty 

(zrušena 20. 6. 2006) 

578 600,-Kč 

 

Vzhledem k daňovým nedoplatkům a chybějícím daňovým přiznáním společnosti 

Finanční úřad v Karviné dne 30. srpna 2006 požádal likvidátora o sdělení, zda FCT Holding, 

a. s.: 

a) vlastní dlouhodobý a krátkodobý majetek 

b) jaký je stav závazků a pohledávek 

c) jaká je stav peněžních prostředků v pokladně a na účtech vedených peněžními 

ústavy 
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Toto právo finančního úřadu pramení z § 34 odst. 4 zákona číslo 337/1992 SB., o správě daní 

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Likvidátor sdělil Finančnímu úřadu v Karviné, že 

mu nebyla předána žádná dokumentace, že v současné době zjišťuje stav majetku a závazků 

společnosti. Proto není schopen poskytnout požadované informace.  

 

4.3.2 Mimořádná účetní závěrka a úvodní rozvaha 

 

Likvidátor nebyl schopen z důvodu, že mu nebyla předána žádná dokumentace společnosti a 

Finanční úřad v Karviné mu poskytl údaje z roku 2002 vyhotovit mimořádnou závěrku a 

úvodní rozvahu na základě podkladů z účetnictví. Údaje z daňového přiznání z roku 2002 

byly zastaralé a nevypovídající. Mimořádnou účetní závěrku a úvodní rozvahu likvidátor 

vyhotovil na základě zjištěného stavu v den sestavení těchto výkazů. Hodnota položek 

v mimořádné účetní závěrce a úvodní rozvaze byla nulová. 

 

Tab. 3.3 Rozvaha k 31.12.2002  

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý finanční 

majetek 
700 000 Kč 

Základní kapitál 
1000 Kč 

Pohledávky 

z obchodního styku 
78 Kč 

Hospodářský výsledek 

minulých let 
- 4 Kč 

Jiné pohledávky 10 Kč 

Hospodářský výsledek 

běžného účetního 

období 

- 643 Kč 

Finanční majetek 91Kč Krátkodobé závazky 700 649 Kč 

Ostatní aktiva – 

přechodné účty aktiv 
2 Kč 

 
 

ΣΣΣΣ 701 002 Kč ΣΣΣΣ 701 002 Kč 

 

Pozn.: údaje jsou v tis. Kč 
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Z daňového přiznání společnosti z roku 2002, přes jeho značnou nevypovídající 

schopnost, vyplynula skutečnost, že společnosti má závazky odhadem minimálně ve výši 

700 649 tis. Kč. 

4.3.3 Všeobecná zdravotní pojišťovna a Okresní správa 

sociálního zabezpečení 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla kontrolu placení pojistného za období 1999 – 

2002 na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

Konkrétně prověřovala oznamovací povinnost, vyměřovací základy, výpočet pojistného, 

zasílání kopií pracovních úrazů. Kontrolu pohledávek vůči FCT Holding, a.s. provedla i 

Okresní správa sociálního zabezpečení. Všeobecná zdravotní pojišťovna, ani Okresní správa 

sociálního zabezpečení, nepřihlásili žádné pohledávky do likvidace. 

 

4.4 Skutečný stav společnosti FCT Holding, a. s. 

 

Likvidátor pro zjištění skutečného stavu majetku kontaktoval kromě Finančního úřadu a 

Všeobecné zdravotní pojišťovny následující subjekty:  

a) Český úřad zeměměřický a katastrální odbor databáze 

b) Krajský soud v Ostravě, Okresní soud Karviná 

c) Magistrát města Ostravy odbor dopravy 

d) Bankovní ústavy 

 

Katastr nemovitostí (21. července 2006) 

Český úřad zeměměřický a katastrální odbor centrální databáze vede katastr 

nemovitostí. Údaje z katastru nemovitostí získal osobně prokázáním totožnosti. Jako účel, pro 

které údaje potřebuje, uvedl likvidaci společnosti. Podle výsledků vyhledání v soboru katastru 

nemovitostí České republiky k společnosti FCT Holding, a. s. nebylo nalezeno žádné 

vlastnictví.  
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Krajský soud v Ostravě (3. srpna 2006), Okresní soud Karviná (1. července 2006) 

Oba soudy likvidátorovi sdělily na základě jeho žádosti, že provedly lustraci společnosti 

FCT Holding, a. s. Po provedené lustraci v databázi soudů bylo zjištěno, že u těchto soudů 

neprobíhal ani neprobíhá žádný soudní spor, ve kterém by obchodní společnost byla vedena 

jako účastník řízení. 

Magistrát města Karviné odbor dopravy (25. červenec 2006) 

Magistrát sdělil likvidátorovi, že firma FCT Holding, a. s. ke dni právní moci usnesení o 

zrušení společnosti s likvidací nebyla vlastníkem motorového ani přípojného vozidla. 

Bankovní ústavy (3. říjen 2006) 

Likvidátor zaslal bankám, které poskytují peněžní služby na území České republiky 

žádost zda, likvidovaná společnost nevlastní účet u dané banky.  Likvidátor přihlížel k tomu, 

zda by u dané banky tento účet vůbec mohl vlastnit. U žádné z kontaktovaných bank nebyl 

zjištěn účet FCT Holding, a. s. Poslední účet této společnosti byl veden u Komerční banky a 

byl zrušen 1. července 2006 v důsledku nepovoleného debetu v celkové částce 1985,97,- Kč. 

Banka si pohledávku v částce 1985,97 Kč do likvidace nepřihlásila. 

 

4.5 Přihlášené pohledávky 

 

Z důvodu, že se jedná o jednostranný právní akt, je nutné dodržet, aby z přihlášky bylo 

dostatečně patrné, kdo přihlášku podal, předmět (čeho se týká) a kdy byla podána. Předmět 

přihlášky, tedy přihlašovaná pohledávka by měla být v přihlášce dostatečně specifikována. A 

to její výše, výše smluvených či zákonných úroků z prodlení (kdy úroky z prodlení se 

vstupem společnosti do likvidace ani podáním přihlášky nestaví, ale jistina pohledávky se 

nadále úročí stejně jako před likvidací společnosti), právní důvod jejich vzniku, splatnost 

pohledávky. Je také vhodné přiložit kopie listin prokazující právní důvod vzniku přihlašované 

pohledávky (smlouvy, objednávky, dodací listy). Tyto povinnosti byly u všech přihlášených 

pohledávek splněny. I když v zákoně není stanovená povinně písemná forma přihlášky 

pohledávky, všechny přihlášky byly podány písemně.  Likvidátor nevydal žádné potvrzení o 

přihlášení pohledávky.  
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Na základě oznámení likvidace v Obchodním věstníku se přihlásili následující věřitelé: 

Tab. 3.4 

Název subjektu Celková výše pohledávky 

Krajský soud v Ostravě 1000,- Kč 

Tritton Development Fund Ltd. 301 225 225,- Kč 

AGROCREDIT, a. s. 473 000 000,-Kč 

Finanční úřad v Karviné 2 026 850,- Kč 

ΣΣΣΣ 776 253 075,- Kč 

 

Pohledávka Tritton Development Fund Ltd.  

Největším věřitelem společnosti FCT Holding, a. s. byla společnost Tritton 

Development Fund Ltd. Její pohledávku tvoří smluvní pokuta vyplývající se smlouvy o 

úplatném převodu cenných papírů. Tato smluvní pokuta byla postoupena společnosti Tritton 

Development Fund Ltd. smlouvou o postoupení pohledávky. Druhou část této pohledávky 

tvoří nárok na náhradu nákladů řízení vedeného Krajským soudem v Praze č.j. 49 Cm 

125/2004. 

Pohledávka AGROCREDIT, a. s. 

Společnost AGROCREDIT, a. s. přihlásila svou pohledávku do likvidace na základě 

dohody o započítání pohledávek s FCT Holding, a. s. Právním důvodem vzniku pohledávky 

byla kupní smlouva o převodu cenných papírů. 

 

4.6 Návrh na prohlášení konkurzu 

 

Likvidátor po zahájení likvidace provedl kroky ke zjištění majetku likvidované 

společnosti a ze všech dostupných podkladů zpracoval seznam majetku a pohledávek 

společnosti. 

Likvidátor zjistil následující údaje v průběhu likvidace: 

 

a) společnost nemá žádný majetek 

b) výše závazků činí 776 253 075,- Kč 
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Likvidátor zjistil předluženost společnosti, má více věřitelů a její splatné závazky jsou 

vyšší než její majetek. Z toho důvodu byl nucen podat návrh na prohlášení konkursu. Návrh 

na prohlášení konkursu společnosti FCT Holding, a. s. byl podán 14. února 2007 (příloha 

č. 5). Tento návrh se řídil zákonem č.328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, který byl platný 

do 31. prosince 2007. Dnes se tento stav řeší pomocí tzv. „Insolvenčního zákona“.   

Návrh obsahoval všechny potřebné dokumenty. Spolu s návrhem likvidátor vyhotovil 

seznam majetku a pohledávek včetně prohlášení likvidátora o správnosti a úplnosti, seznam 

závazků a přihlášky věřitelů včetně prohlášení likvidátora o správnosti a úplnosti. 

 

4.7 Zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu 

 

Krajský soud v Ostravě vydal usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro 

nedostatek majetku postačujícího k úhradě nákladů konkurzu, dlužník byl v úpadku. (příloha 

č. 6). Před rozhodnutím soudu o návrhu učinil soud výzvu v Obchodním věstníku, která byla 

zveřejněna dne 7. března 2007 a dále výzvu, která byla vyvěšena na úřední desce krajského 

soudu dne 26. února 2007. Výzvou byli věřitelé dlužníka mající povědomost o jakémkoliv 

jeho majetku vyzváni, aby do 15-ti dnů od zveřejnění výzev sdělili své informace soudu. 

Věřitelé dlužníka žádné informace o majetku dlužníka neposkytli. Návrh na prohlášení 

konkurzu byl proto zamítnut. 

Usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu se řídilo, stejně jako návrh 

na prohlášení konkurzu zákonem č.328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Toto rozhodnutí 

soudu by platilo i v případě, že by se jednání o návrhu na prohlášení konkurzu řídilo zákonem 

č.182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení. 

Podle platné právní úpravy zamítnut, vždy když je majetek nulový, jako v tomto 

případě, nebo menší než 50 000,-Kč. Tato částka je stanovena vyhláškou 313/2007 Sb. o 

odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 

náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. 

 

Likvida ční zůstatek 

Likvidační zůstatek z důvodu, že společnost nevlastní žádný majetek je nulový. Proto 

nemůže dojít k jeho dělení. Je důležité zmínit, že může nastat situace kdy i při zamítnutí 
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návrhu na insolvenční řízení majetek společnosti zbude. V tom případě je vždy ovšem nižší 

než 50 000Kč. Likvidátor vyhotovuje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. 

Z likvidačního zůstatku se hradí odměna likvidátora a náhrada výdajů likvidátora v souvislosti 

s likvidací. 

 

4.8 Archivace 

 

Ing. Jaromír Vaněk uzavřel smlouvu o uložení dokumentů do spisovny včetně 

skartace s Komerční spisovnou Ostrava, s.r. o., se sídlem Neukončená 498/13 Ostrava – 

Petřkovice (dále je skladovatel). Smlouva byla vypracována souladu s §527 zákona 513/1991 

Obchodním zákoníkem. Prostory skladovatele jsou situovány v prostorách ul. Matiční 730/3, 

702 00 Moravská Ostrava 

 

Předmětem archivace bylo: 

a) vypracování kalkulačního listu 

b) odvoz dokumentů do spisovny 

c) třídění, pořádání 

d) soupis dokumentů podle skartačních lhůt 

e) vypracování skartačního návrhu a skartačního seznamu 

f) likvidace dokumentů určených pro skartaci 

g) vyhledávání dokumentů dle pokynu ukladatele nebo na vyžádání státních orgánů 

 

Cena byla stanovena v kalkulačním listu. Cena dle předmětu smlouvy a za další 

poskytnuté služby byla stanovena ve výši 3 058Kč. Pro účely vyhledávání archiválií, jednání 

s příslušným státním archivem za účelem projednání a vypracování odkladů k žádosti o 

zabezpečení dokumentů a zajištění vyjádření příslušeného státního archivu, které je 

potřebné k výmazu FCT Holding, a. s. z Obchodního rejstříku byla uzavřena dohoda o 

provedení práce dle § 236 zákona č.262/2006 zákoníkem práce.  

 

 



 

43 

 

4.9 Výmaz společnosti z obchodního rejstříku 

 

Získané akcie a zatímní listy je povinen likvidátor fyzicky zničit. O tom je potřeba 

sepsat notářský zápis nebo protokol osvědčující skutkový děj. Protože tato listina bude 

potřebná pro výmaz společnosti z obchodního rejstříku.  

Problém při likvidaci FCT Holding, a. s. nastal v době, kdy společnost byla fakticky 

zrušena, zlikvidována a měl být podán návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 

Tento návrh měl obsahovat krom dokumentů vyžadovaných při likvidaci jakékoliv obchodní 

společnosti také doklad o fyzickém zničení všech akcií. Návrh na výmaz společnosti FCT 

Holding, a. s. (příloha č. 7) doklad o fyzickém zničení neobsahoval, proto byl zamítnut. 

Likvidátor nemohl doložit fyzické zničení akcií, protože akcie nebyly likvidátorovi při 

začátku likvidace předány, ani je s vynaložením veškerého úsilí nezískal. Nemohl tedy 

prokázat jejich faktické zničení. Základní kapitál společnosti měl hodnotu 1 000 000 Kč.  

 

Společnost FCT Holding, a. s. vydala dle výpisu OR tyto akcie: 

a) 9 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč 

b) 10 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč 

 

 V případě, že společnosti zůstal po likvidaci likvidační zůstatek a akcionář akcie 

nevrátil, nemá nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku, který vzniká akcionáři 

teprve vrácením akcií nebo zatímních listů.  

 

V případě nenavrácení akcií a zatímních listů existuje možné řešení v prohlášení 

akcií za neplatné. 

 

4.9.1 Prohlášení neplatnosti akcií 

  

Akcie mohou být prohlášeny za neplatné až po uplynutí lhůty pro předložení cenných 

papírů. Po uplynutí této lhůty vyzve likvidátor akcionáře k předložení cenných papírů 

v dodatečné lhůtě. Likvidátor musí vyzvat akcionáře k navrácení akcií a zatímních listů 

zveřejněním v Obchodním věstníku. V této výzvě také uvede upozornění, že nevrácené akcie 
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a zatímní listy budou prohlášeny za neplatné. Prohlášení neplatnosti pak zveřejní bez 

zbytečného odkladu v Obchodním věstníku. Lhůtu pro vrácení cenných papírů stanovuje 

likvidátor. Tato lhůta musí být přiměřená.  

 

Prohlášení neplatnosti akcií FCT Holding (příloha č. 8) by mělo obsahovat: 

a) označení společnosti 

b)  kdo prohlašuje akcie za neplatné (likvidátor) 

c) v jaké jmenovité hodnotě 

d) z jakého důvodu 

 

4.10 Odměna likvidátora 

Po výmazu společnosti z obchodního rejstříku vzniká likvidátorovi nárok na vyplacení 

odměny a náhradě hotových výdajů. A to přes to, že byl přiznána usnesením soudu č.j. 41 Cm 

224/2007-5 ze dne 30. listopadu 2007. Odměna likvidátorovi byla přiznána ve výši 5000 Kč a 

hotové výdaje ve výši 7 959 Kč.  

 

Tab. 2.1. Hotové výdaje likvidátora 

Cestovné 900,- Kč 

Poplatky na ověření 35,- Kč 

Poštovné 336,- Kč 

Telekomunikační poplatky 300,-Kč 

Zveřejnění v Obchodním věstníku 2 380,-Kč 

Náhrady za promeškaný čas 320,-Kč 

Náhrady za čas trávený cestováním 60,-Kč 

Náhrady za internetové připojení 200,- Kč 

Náklady na kopírování 270,-Kč 

Náklady na archivaci dokumentů 3 058,-Kč 

ΣΣΣΣ 7 959,- Kč 

 

Odměna a náhrada hotových výdajů likvidátora bude splatná do 15dnů ode dne výmazu 

společnosti z obchodního rejstříku.  
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Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo objasnit jednotlivé úkony likvidátora vedoucí k 

likvidaci obchodní a akciové společností. Určit postup likvidace teoreticky, ukázat jeho 

využití na příkladu z praxe a upozornit na možná úskalí práce likvidátora. Tento cíl, jsem ve 

své práci splnila. 

V první kapitole jsem ujasnila problematiku zrušení a zániku obchodních společností, 

v jakých případech dochází k dobrovolné i nucené likvidaci společnosti. Objasnila jsem 

zvláštnosti v úpravě zrušení a likvidace akciové společnosti. V druhé kapitole jsem se 

zaměřila na specifické a teoreticky vyžadované úkony likvidátora, jaký postup je teoreticky 

ideálním. Opět s upozornění na odchylky při likvidaci akciové společnosti. 

Aby třetí kapitola odpovídala co nejvíce reálné likvidaci, rozhodla jsem se pro likvidaci 

nucenou. Ta dle mého názoru je častější a tvoří stěžejní práci řady likvidátorů, což jsem 

naznačovala v průběhu celé bakalářské práce.  

Po konzultaci s likvidátorem Ing. Jaromírem Vaňkem jsem konkrétně vybrala likvidaci 

společnosti FCT Holding, a. s., Závodní 540, Karviná – Nové město 733 30. Likvidace této 

akciové společnosti byla započata na základě rozhodnutí soudu, neměla žádný majetek a její 

likvidace nebyla doposud ukončena. V praktickém přikladu jsem se původně chtěla zabývat 

otázkou efektivního zpeněžení majetku, pohledávek a závazků podniku. Této problematice 

jsem se, ale v praktickém přikladu nevěnovala. Společnost FCT Holding, a.s. jsem si vybrala 

přesto, že neměla žádný majetek z důvodu, že při její likvidaci nastala situace, kdy bylo pro 

likvidátora komplikované provést výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Do dnešní doby 

tento výmaz společnosti ještě neuskutečnil, i když byla likvidace započata v roce 2006. 

Likvidátor podal návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, ale nezískal akcie 

likvidované společnosti a nemohl prokázat jejich fyzické zničení pro výmaz společnosti 

z obchodního rejstříku. Návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku byl zamítnut. 

Výsledek bakalářské práce: 

Jako výsledek této bakalářské práce považuji poukázání na rozdílnost teorie a praxe při 

likvidaci. Přínos práce spočívá v řešení pro uskutečnění výmazu společnosti FCT Holding, 

a.s. z obchodního rejstříku a ukončení likvidace společnosti.  
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Výmaz společnosti FCT Holding bude možný nejlépe prohlášením neplatnosti akcií. 

Prohlášení neplatnosti akcií, jsem shledala jako nejméně komplikované řešení. Jinou 

alternativou by bylo například jejich nové vydání s následným fyzickým zničením, což by 

bylo zbytečně komplikované a způsobilo zbytečné vynakládání dalších finančních prostředků 

na likvidaci společnosti. 
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