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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zánikem a zrušením právnických osob. Vzhledem 

k tomu, že okruh právnických osob v České republice je velice rozsáhlý, proto práce 

vymezuje pouze obchodní společnosti, družstva, některé neziskové organizace a státní 

podnik. Úvodní část  práce specifikuje právnickou osobu a pojmy úzce s ní související. 

Navazující kapitola pojednává o právním prostředí právnických osob, které práce 

vymezuje. V další části bakalářská práce analyzuje způsoby zrušení právnických osob a 

v následující kapitole poukazuje na rozdílnosti ve zrušení právnických osob, kterými se 

práce zabývá.  

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the disappearance and the abolition of legal persons. The 

work is defined only by commercial companies, cooperatives, nonprofit organizations and 

state enterprise as the range of legal entities in the Czech Republic is very 

large. Introductory part specifies the legal person and the close-relating terms. Next chapter 

discusses the legal environment of legal persons, which are defined by the work. In the 

next part the thesis analyzes the ways of the abolition of legal persons. In the following 

chapter the differences in the abolition of legal persons are highlighted.  
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Úvod 

 

Mnoho právnických osob, bez ohledu na jejich právní formu, se ocitá ve finančních 

či jiných podnikatelských nesnázích. Je tedy zřejmé, že podnikání nepřináší jen možnost 

zasloužených zisků a úspěchů z dosažených cílů, ale i určitá rizika. Značná část 

právnických osob končí svou činnost a dochází k jejich zrušení a následně zániku.  

 

Bakalářská práce s názvem zánik právnické osoby a činnosti s tím spojené, 

pojednává o možnostech zániku a zrušení těchto subjektů. Cílem této práce je specifikovat 

a analyzovat zániky a zrušení právnických osob působících na území České republiky.   

 

Úvodní kapitola této práce je zaměřena na specifikaci právnické osoby, kde součástí 

této kapitoly je také specifikace pojmů úzce souvisejících s právnickou osobou.  

 

Další část práce popisuje právní  prostředí právnických osob. Hlavní pozornost v této 

kapitole je věnována obchodním společnostem, družstvu a státnímu podniku. Bohužel není 

v možnostech rozsahu této práce věnovat se podrobně všem právnickým osobám. Z tohoto 

důvodů byly vybrány pouze některé neziskové organizace a co se týče popisu jejich 

právního prostředí je u nich pouze poukázáno jaký zákon se na danou neziskovou 

organizací vztahuje, ve kterém jsou specifikovány veškeré právní náležitosti. 

 

Třetí kapitola analyzuje způsoby zrušení právnických osob bez likvidace, s likvidací 

a insolvenční řízení. Konečná fáze práce je složena ze čtyř částí a pojednává o 

zvláštnostech zániku a zrušení u obchodních společností, družstva, vybraných neziskových 

organizací a státního podniku.  
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1. Specifikace právnické osoby 
 

Za právnickou osobu je považován každý subjekt, který má práva a povinnosti a 

není fyzickou osobou. Jedná se o společenský útvar (organizace, společnost, sdružení, atp.) 

jemuž právní normy přiznávají právní subjektivitu.  

Právní subjektivita – způsobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem 

a nést majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vznikající. Je totožná s existencí právnické 

osoby, spolu s ní vzniká a zaniká. [12]  

Způsobilost k právním úkonům – jedná se o další pojmový znak právnických 

osob, který vyznačuje způsobilost k právním úkonům v rozsahu odvozeném od právní 

subjektivity. Právnické osoby však nelze zbavit nebo omezit způsobilosti k právním 

úkonům, vyjma případy stanovené zákonem. Právní úkony právnických osob ve všech 

věcech konají tzv. statutární orgány, tj. osoby k tomu pověřené smlouvou, zakládací 

listinou nebo zákonem. Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její 

pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby 

nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. [12] 

Organizační struktura právnické osoby – je zakotvena pro daný typ právnické 

osoby zpravidla obecně přímo v zákoně a specifikována ve statutu právnické osoby. [12] 

Název právnické osoby – je důležitým identifikačním znakem právnické osoby. U 

některých typů právnických osob je k němu povinně připojeno označení příslušného typu 

právnické osoby. [12] 

Ke vzniku právnické osoby je třeba písemné smlouvy nebo zakládací listiny o jejím 

zřízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnická osoba vzniká účinností zápisu do 

obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud nestanoví zvláštní zákon   

jinak. [12] 

 

Podle předem stanoveného účelu, za jakým jsou právnické osoby zakládány 

rozlišujeme: 

a) Právnické osoby založené za účelem dosažení zisku, 

b) Právnické osoby založené za účelem jiným, než dosažení zisku. 
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2. Právnické osoby a jejich právní prost ředí 
 

Na každý subjekt, který je zařazen do kategorie právnických osob se vztahují 

zvláštní právní předpisy, které jsou upraveny zvláštními zákony vztahující se k dané 

právnické osobě. Obchodní společnosti a družstva jsou upraveny obchodním zákoníkem, 

který se v určitých záležitostech vztahuje i na ostatní právnické osoby.  

 

2.1 Obchodní spole čnosti 
Jsou právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Jedná se o tržní subjekt, 

specializující se na přeměnu zdrojů na statky. Obchodní společnosti se řídí obchodním 

zákoníkem (dále jen ObchZ). Obchodní společnosti se dále rozdělují na:  

� Osobní – Podstatou je osobní účast společníků na jejím podnikání (práce 

pro společnost, její řízení atp.). Společníci nemají ze zákona vkladovou 

povinnost, a ručí společně a nerozdílně veškerým svým majetkem za 

závazky společnosti. 

- Veřejná obchodní společnost  

- Komanditní společnost  

� Kapitálové – Každý společník má vkladovou povinnost. Podstatou je 

majetková účast společníků. Za závazky společnosti společníci zásadně  

neručí. Společnost povinně vytváří základní kapitál a rezervní fond. [6]   

- Akciová společnost  

- Společnost s ručením omezeným  

 

2.1.1 Veřejná obchodní spole čnost  
Má charakter obchodní společnosti, v níž provozují podnikatelskou činnost 

nejméně dvě osoby, ať už se jedná o osoby fyzické, nebo právnické. Tato obchodní 

společnost může být založena pouze za účelem společného podnikání. Zakladatelským 

dokumentem je společenská smlouva a společnost se zapisuje do obchodního rejstříku.  

Společnost nemusí zřizovat orgány společnosti, z toho tedy vyplývá, že statutárním 

orgánem společnosti je zpravidla každý společník, není-li ve společenské smlouvě uvedena 

odchylná úprava. Společníci nemají povinnost vložit do společnosti vklad, avšak 

společenská smlouva může společníkům uložit povinnost peněžitého či nepeněžitého 
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vkladu. [2] Tyto vklady přecházejí do majetku společnosti. Za závazky společnosti ručí 

společníci společně a nerozdílně celým svým majetkem. [2] 

Zisk se mezi společníky rozděluje stejným dílem. Podíl na zisku stanovený na 

základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců ode dne jejího schválení, není-li ve 

společenské smlouvě stanoveno jinak. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci 

rovným dílem. 

Veřejná obchodní společnost je upravena  ObchZ  § 76 – § 92. 

 

2.1.2 Komanditní spole čnost 
Komanditní společnost představuje přechodnou formu mezi typickou osobní 

společností, jakou je veřejná obchodní společnost a společností kapitálovou, jakou je 

společnost s ručením omezeným. [2] 

Pro její založení je třeba nejméně dvou společníků a zakládá se společenskou 

smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Společenská smlouva nevyžaduje ke své platnosti 

formu notářského zápisu, postačí jsou-li podpisy všech zakladatelů úředně ověřeny. 

 Komanditní společnost je charakteristická tím, že jeden či více společníků ručí za 

závazky společnosti až do výše svého neplaceného vkladu, který je zapsán v obchodním 

rejstříku – komanditisté a jeden či více společníků ručí celým svým majetkem – 

komplementáři. [3] Komplementářem může být pouze osoba splňující všeobecné 

požadavky k provozování živnosti. [3] Komanditista se zavazuje vložit do základního 

kapitálu společnosti vklad ve výši uvedené ve společenské smlouvě, nejméně však ve výši 

5000 Kč. 

Zisk se dělí na dvě části: na část připadající společnosti a na část připadající 

komplementářům, a to v poměru, který určuje společenská smlouva. Pokud není poměr ve 

smlouvě určen, dělí se zisk na polovinu. [2] Část zisku, který připadal společnosti, se po 

zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, jinak 

v poměru splacených vkladů. 

Komanditní společnost je upravena ObchZ § 93 - § 104. 

 

2.1.3 Společnost s ru čením omezeným 
Patří k nejčastěji zakládaným obchodním společnostem. Může být založena i 

jednou osobou, ale maximální počet společníku činí 50. Společníci mohou být jak fyzické, 

tak i právnické osoby. Zakládá se za účelem podnikání, ale nevylučuje se, aby společnost 
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s ručením omezeným byla založena i za jiným účelem. Zakládá-li společnost více osob, 

dochází k založení uzavřením společenské smlouvy. Zakládá-li společnost jedna osoba, 

nahrazuje společenskou smlouvu zakládací listina. [6]  

Základní kapitál je tvořen vklady společníků a výše základního kapitálu musí být 

v minimální výši 200 000 Kč. Na rozdíl od předcházejících dvou typů obchodních 

společností v tomto případě společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků zapsaných v obchodním rejstříku. [3] Výše 

vkladu společníka musí činit nejméně 20 000 Kč. Souhrn celkových vkladů musí souhlasit 

s výši základního kapitálu.  

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž členem je každý společník. 

K jejím pravomocem, kromě mnoha dalších, v ObchZ striktně vyjmenovaných, náleží také 

rozhodovat o zrušení společnosti s likvidací, pokud není ve společenské smlouvě uvedeno 

něco jiného. [3]  

Statutárním orgánem je jeden či více jednatelů, které jmenuje a odvolává valná 

hromada. Jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně. 

Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva. Dozorčí rada musí mít 

alespoň tři členy, kteří jsou jmenováni i odvoláváni valnou hromadou. [6] Do působnosti 

dozorčí rady například patří: dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních 

knih, přezkoumává rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a další.  

Společnost povinně vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné 

účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého 

zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. [6] 

Společnost s ručením omezeným je upravena ObchZ § 105 – § 153. 

 

2.1.4 Akciová spole čnost 
Akciová společnost je považována za typickou kapitálovou společnost, jejíž kapitál 

je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za 

porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí. 

ObchZ přesně vymezuje ve svých ustanoveních formy akcií a co musí obsahovat. 

S akciemi jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a podle 

stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku 

společnosti. [6] Akcie má jmenovitou (nominální) hodnotu a reálnou hodnotu, která se 

může od jmenovité hodnoty někdy i výrazně lišit. Jmenovitá hodnota akcie je předem 
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určená hodnotou podílu, vyznačená na akcii. Naproti tomu reálná hodnota akcie je 

vyjádřena kursovní cenou, tj. cenou, za kterou se akcie prodává a nakupuje na trhu 

cenných papírů. Ta je pak závislá na výsledcích hospodaření společnosti, zejména pak na 

zisku. [2] Akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v podobě zaknihované.  

Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem za předpokladu, že 

tímto zakladatelem je právnická osoba. [2] V případě fyzických osob zákon stanoví, že 

akciovou společnost mohou založit dva či více zakladatelů. [2] Společnost se zakládá 

zakladatelskou smlouvou. Zakládá-li akciovou společnost jediný zakladatel, je tato 

společnost založena zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu. [3] 

Základní kapitál založené akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií musí činit 

minimálně 20 000 000 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis vyšší částku. Základní 

kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit minimálně         

2 000 000 Kč. [2] 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, do jejíž působností, kromě 

jiného, patří také rozhodování o zrušení akciové společnosti s likvidací a současně také i 

rozhodování o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. [3] 

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž je povolán k tomu, aby řídil činnost 

akciové společnosti, jednal jejím jménem a rozhodoval o všech záležitostech společnosti. 

[2] Představenstvo je kolektivním orgánem a musí být minimálně tříčlenné. [6] 

Dozorčí rada je orgánem akciové společnosti, který zajišťuje vnitřní kontrolu 

hospodaření společnosti i její další činnosti. Dozorčí rada musí být minimálně tříčlenná, 

přičemž vyšší počet jejich členů musí být vždy dělitelný třemi. [6] Dozorčí radu volí valná 

hromada, pokud jde o společnost s více než 50 zaměstnanci, pak jednu třetinu členů 

dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti. [6] 

Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné 

účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % 

z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty kapitálu. 

Akciová společnost je upravena ObchZ § 154- § 220.  

 

2.2 Družstvo 
Je právnickou osobou, společenstvím neomezeného počtu osob právnických i 

fyzických, podnikající nebo zabezpečující ekonomické či jiné služby pro své členy. [3] 
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Družstvo může být založeno nejméně pěti členy – fyzickými osobami, nebo 

nejméně dvěma členy – právnickými osobami. Kombinace členů fyzických i právnických 

osob není zákonem vyloučena. [3] 

Za neplnění svých závazků odpovídá družstvo veškerým svým majetkem, zatímco 

jeho členové za porušení závazků družstva neručí. 

Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení 

se zavázali členové družstva. [6] Základní zapisovaný kapitál družstva činí alespoň       

50 000 Kč. 

Předpokladem založení družstva je ustavující členská schůze, na níž se určí 

základní zapisovaný kapitál, schválí stanovy družstva a zvolí představenstvo a kontrolní 

komise. [3] Průběh ustavující členské schůze se sepisuje formou notářského zápisu.  

Orgány družstva představují zpravidla členská schůze, představenstvo a kontrolní 

komise. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a do její kompetence náleží, kromě 

jiného, i rozhodovat o zrušení družstva, tedy i o zrušení s likvidací. [3] 

Představenstvo je především statutárním orgánem družstva. Představenstvo jedná–

realizuje právní úkony-jménem družstva. Představenstvo je oprávněno jednat ve všech 

záležitostech družstva. [6] 

Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat 

veškerou činnost družstva, zejména řádnou účetní závěrku, a  návrh rozdělení zisku nebo 

úhradu ztráty družstva. [6] 

Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond, který se za trvání 

družstva nemůže použít k rozdělení mezi členy.  

Družstvo je upraveno ObchZ § 221 – § 260. 

 

2.3 Neziskové organizace 
Základní charakteristika neziskových organizací pojednává o tom, že se jedná o 

organizace s charakterem právnické osoby, která nebyla zřízená nebo založena za účelem 

podnikání. U neziskových organizací je kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního 

poslání, přičemž výše příjmu z něj stojí obvykle až na druhém místě. [5] I když jsou tyto 

organizace zřízeny především k tomu, aby zisku nedosahovaly, nemusí to vždy být 

podmínkou. Je možné konstatovat, že organizace, která není zřízena nebo založena za 

účelem podnikání, musí být právnickou osobou s výjimkou organizačních složek. [5] 

Z toho vyplývá, že v žádném případě není možné, aby se za tzv. neziskový subjekt 
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považovala fyzická osoba. [5] Základem a nutným rysem neziskových organizací je 

dobrovolná aktivita lidí ve vymezené oblasti společenského života a veřejný zájem na 

nevýdělečně poskytovaných službách. [7]  

Neziskové organizace, jakožto právnické osoby, mají svého zřizovatele, zakládají a 

ruší se podle zvláštních právních předpisů. Podléhají registraci na místech určených jim 

zákonem, podle kterého jsou zřízeny. [5] 

Pole působnosti neziskových organizací v naší společnosti je velmi rozsáhlé. Jsou 

zakládány v oblasti ekologie, humanitární pomoci, sociální péče, zdravotnictví, vzdělávání, 

kultury, vědy, výzkumu, ochrany života a zdraví osob atd. [7]  

 

2.3.1 Vybrané neziskové organizace a jejich právní prost ředí 
• Občanské sdružení (vč. Odborových organizací) – je upraveno zákonem 

č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. 

• Zájmová sdružení právnických osob mající právní subjektivitu –  je 

upraveno zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 20f – § 20j. 

• Obecně prospěšná společnost (OPS) – je upravena zákonem č. 248/1995 

Sb. o obecně prospěšných společnostech. 

• Nadace a nadační fondy – jsou upraveny zákonem č. 227/1997 Sb. zákon 

o nadacích a nadačních fondech. 

• Politické strany a politická hnutí – upravuje zákon č. 424/1991 Sb., o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích.  

• Registrované církve a náboženské společnosti (CNS) – upravuje zákon č. 

3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností. 

• Příspěvkové organizace – upravuje zákon č. 250/2000 Sb.  

• Veřejné výzkumné instituce – upravuje zákon č. 341/2005 Sb., o 

veřejných výzkumných institucích.  

 

2.4 Státní podnik 
Se zakládá zakládací listinou, kterou jménem státu vydává příslušné ministerstvo. 

Zakladatelem může být i příslušný úřad nebo obec. [3] Státní podnik se zapisuje podle 
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přesně stanovených pravidel do obchodního rejstříku a tím dnem zapsáním do rejstříku 

vzniká. 

Podnik provozuje podnikatelskou činnost s majetkem státu, který je vymezen 

v zakládací listině. [4] 

Statutárním orgánem podniku je ředitel, který rozhoduje o veškerých náležitostech. 

Dalším orgánem státního podniku je dozorčí rada, jejíž jedna třetina je volena zaměstnanci 

podniku a dvě třetiny jmenuje zakladatel. [4] Do působnosti zakladatele, náleží kromě 

jiného, zakládat a rušit podnik, včetně rozhodnutí o jeho sloučení, splynutí či rozdělení, 

dále jmenovat a odvolávat ředitele, členy dozorčí rady a jednoho či více likvidátorů. [3] 

K významným oprávněním zakladatele přísluší převzetí likvidačního zůstatku, který je 

povinen převést do státních finančních aktivit. [3] Zakladatel také stanoví výši odměny za 

výkon funkce likvidátora. 

Za plnění závazků nese odpovědnost podnik, a to v podstatě celým svým majetkem. 

[3] Roční účetní uzávěrka musí být vždy ověřena auditorem, kterého schvaluje dozorčí 

rada. [4] 

Zákon upravující právní poměry státního podniku je zákon č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku. 

 

3. Zánik a zrušení právnické osoby 
 

Nerespektování ekonomických zákonů a zákonitostí, spolu s podceňováním, 

nedodržováním, nevyužíváním možností právem daných, popřípadě porušováním právních 

norem v činnosti, může vést ve svém důsledku ke zrušení a zániku právnických osob. [3]  

Právnické osoby zapsané v příslušném zákonem stanoveném rejstříku zanikají 

dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. [7] Tímto dnem 

končí právní subjektivita právnické osoby. ObchZ rozlišuje pojem zánik právnické osoby  

a zrušení právnické osoby. Věcně a časově však zániku předchází jeho zrušení. 

 

Obecné důvody vedoucí k zrušení právnické osoby: 

� dohodou, 

� uplynutím doby, na kterou byla založena, 

� splnění účelu, pro který byla zřízená, 

� rozhodnutí soudu o zrušení, 
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� rozhodnutí o sloučení, splynutí či rozdělení, 

� rozhodnutí společníků, 

� zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením 

konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. 

Specifické důvody zániku či zrušení u jednotlivých právnických osob jsou 

upraveny ve zvláštních zákonech vztahující se k dané právnické osobě. 

 

3.1 Zrušení bez likvidace 
Ke zrušení společnosti bez likvidace může dojít pouze na základě dobrovolného 

rozhodnutí společníků a to tehdy, pokud přechází obchodní jmění rušené právnické osoby 

včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jejího právního nástupce. [1] V této 

souvislosti rozeznáváme zrušení bez likvidace fúzi nebo rozdělením. U tohoto způsobu 

zrušení bez likvidace platí respektování zásady stejnosti právní formy. 

Fúze se může uskutečnit sloučením nebo splynutím. Při sloučení se spojuje několik 

právnických osob tak, že jedna z nich zůstává ve své existenci zachována, kdežto 

právnické osoby s ní se slučující zanikají. U splynutí dochází k zániku všech splývajících 

právnických osob, přičemž vzniká zcela nová právnická osoba. Fúzi právnických osob 

upravují speciální zákony, které jsou ve vztahu s danou právnickou osobou.  

Podstata rozdělení právnické osoby je v tom, že stávající právnická osoba 

rozdělením zaniká a na jejím místě vzniká několik nových právnických osob. 

Likvidace se rovněž nevyžaduje, ruší-li se právnická osoba proto, že došlo ke 

zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že 

majetek dlužníka je zcela nedostačující. [6] 

Na základě novely obchodního zákoníku provedené zákonem č. 370/2000 Sb., 

která nabyla účinnosti 1. ledna 2001, již mezi případy zrušení společnosti bez likvidace 

nepatří změna právní formy společnosti, neboť při ní nedochází k zániku společnosti. [1] 

 

3.2 Zrušení s likvidací 
Likvidaci lze definovat jako upravený obligatorní postup, při němž dochází 

k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů právnické osoby a dále k vypořádání 

ostatních otázek souvisejících s jejím zrušením. [1] Likvidace se však vztahuje výlučně na 

právnické osoby – firmy, nikoliv na osoby fyzické, podnikající na základě živnostenského 

či jiného oprávnění. Likvidace zahrnuje komplex právních, ale i administrativních a 
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ekonomických úkonů sledujících vypořádání majetkových a jiných poměrů likvidované 

firmy, a to bez právního nástupce. [3] 

Likvidace je nezbytným krokem před zánikem nejen obchodních společností. 

Likvidace tedy představuje závěrečnou etapu v životě obchodních společností a jiných 

právnických osob. [1] Jejím konečným cílem je zánik likvidované obchodní společnosti (či 

jiné právnické osoby), k němuž dochází (formálně právně) výmazem z příslušného 

rejstříku.  

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

nestanoví jinak. Vstup právnické osoby do likvidace se zapisuje do příslušného rejstříku.  

Ke zrušení společnosti s likvidací může dojít, na základě rozhodnutí společníků 

(dobrovolné), nebo na základě rozhodnutí soudu (nedobrovolné). [1]  

Na likvidaci společnosti se vztahuje §70 - § 75 ObchZ. Je nutno podotknout, že 

právní úprava likvidačního řízení společnosti je v zásadě velmi kusá, na rozdíl od právní 

úpravy insolvenčního řízení.  

 

3.2.1 Proces (pr ůběh) likvidace 
Proces likvidace trvá vždy delší dobu a v období tohoto procesu je několik 

významných dnů, které mají určité právní důsledky. [1] 

Základními hraničními dny v procesu likvidace jsou: [1]  

a) den vstupu do likvidace, tj. rozhodnutí o zrušení právnické osoby 

likvidací, 

b) den předložení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, 

c) den rozdělení likvidačního zůstatku, tj. den skončení likvidace, 

d) den výmazu právnické osoby zrušené likvidací z příslušného rejstříku. 

 

3.2.2 Likvidátor 
Při zrušení právnické osoby likvidací musí být ustanovena osoba likvidátora, která 

se zapisuje do příslušného rejstříku, spolu se vstupem právnické osoby do likvidace. 

Likvidátorem může být jen fyzická osoba, nestanoví-li obchodní zákoník nebo 

zvláštní předpis jinak. [2] Obchodní zákoník umožňuje jmenovat likvidátorem právnickou 

osobu, ale v takovém případě zákon vyžaduje, aby tato právnická osoba určila fyzickou 

osobu, která bude fakticky likvidaci provádět, neboť tato fyzická osoba musí být zapsána 

v příslušném rejstříku.  
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Soud může jmenovat likvidátorem i bez jeho souhlasu některého ze společníků či 

statutární orgán anebo člena statutárního orgánu. Dochází-li ke zrušení právnické osoby na 

základě rozhodnutí společníků, jmenuje likvidátora statutární orgán právnické osoby, není-

li zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami určeno jinak. Není-li likvidátor 

jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. Soud jmenuje likvidátora také ve 

všech případech, kdy o zrušení právnické osoby rozhoduje soud. Dokud není likvidátor 

nový, plní povinnosti související s likvidací právnické osoby její statutární orgán. [6] 

Likvidátor je orgánem likvidovaného subjektu a za výkon své působnosti odpovídá 

stejným způsobem jako členové statutárních orgánů.  

Likvidátor je povinen ke dni vstupu právnické osoby do likvidace sestavit 

zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Účetní závěrku předcházející dni 

vstupu do likvidace sestavuje statutární orgán. Pokud se tak nestane, přechází tato 

povinnost na likvidátora. Likvidátor je povinen na požádání zaslat soupis jmění každému 

společníku a všem věřitelům likvidovaného subjektu. [6] 

Likvidátor je povinen oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým 

věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou 

s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení s výzvou pro věřitele, 

aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce. [2] 

Likvidátor je oprávněn jménem právnické osoby činit jen ty právní úkony, které 

směřují k její likvidaci. Při výkonu této své působnosti plní závazky právnické osoby, 

uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, 

uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy může uzavírat jen 

v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování 

hodnoty majetku právnické osoby nebo k jeho využití. [2] 

Podle ustanovení § 89 insolvenčního zákona má likvidátor povinnost podat 

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

měl dozvědět o úpadku likvidované společnosti. [1]  

Má-li společnost dostatek majetku na úhradu svých závazků, sestaví likvidátor po 

provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace zprávu o průběhu likvidace 

s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky. Likvidátor sestaví seznam 

společníků, kterým vyplatil podíl na likvidačním zůstatku. Tento seznam se ukládá do 

sbírky listin obchodního rejstříku. [2] 

Dojde-li ke zrušení společnosti z důvodu zrušení konkursu po splnění rozvrhového 

usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a 
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společnosti zůstane pouze majetek, který nepostačuje k úhradě všech závazků, je likvidátor 

povinen zpeněžit veškerý majetek společnosti a z výtěžku prodeje uhradit nejprve náklady 

likvidace, dále uspokojí mzdové nároky zaměstnanců a poté pohledávky ostatních věřitelů 

podle pořadí jejich splatnosti. Není-li možné uspokojit pohledávky stejného pořadí v plné 

výši, uhradí se poměrně. [6] 

Pokud se likvidátorovi nepodaří v přiměřené době majetek právnické osoby 

zpeněžit, nabídne ho věřitelům k úhradě dluhů podle pořadí splatnosti jejich pohledávek. 

Odmítne-li věřitel převzít majetek k úhradě dluhu, přechází tento majetek dnem výmazu 

právnické osoby z příslušného rejstříku na stát. [6] 

 

3.2.3 Skončení likvidace 
Likvidace končí poté, co nastane některá z následujících skutečností: 

• rozdělení likvidačního zůstatku, 

• použití prostředků z výtěžku z prodeje majetku k uspokojení věřitelů, 

• převzetí majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek, 

• odmítnutí věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů. 

 

Likvidace nemůže skončit v době, kdy má právnická osoba ještě určité závazky ve 

vztahu k jiným osobám, včetně závazku daňových. 

 Po skončení likvidace následuje podání návrhu na výmaz právnické osoby z 

příslušného rejstříku. Návrh podává likvidátor, a to do 30 dnů po skončení likvidace.  

 

3.2.4 Obnovení likvidace 
Po skončení likvidace může nastat situace, že se zjistí dosud neznámý majetek nebo 

se objeví potřeba jiných nezbytných opatření souvisejících  s likvidací. V tomto případě 

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

likvidace a jmenuje likvidátora. Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do 

příslušného rejstříku, že došlo k obnovení likvidace, a osobu likvidátora. [1] 

Zjistí-li se dosud neznámý majetek až po výmazu právnické osoby z příslušného 

rejstříku, rozhodne soud na návrh státního orgánu, společníka, věřitele nebo dlužníka o 

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

jmenuje likvidátora. Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do příslušného 

rejstříku, že došlo k obnovení likvidace a osobu likvidátora. [6] 
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Při postupu podle § 75b ObchZ však není možné, aby v případech, kdy o zrušení 

společnosti s likvidací rozhodli společníci nebo příslušný orgán společnosti, došlo 

k revokaci (zrušení dřívějšího rozhodnutí) jejich rozhodnutí, jak to jinak pro takové 

případy umožňuje ustanovení § 68 odst.8 ObchZ. Po skončení obnovené likvidace musí 

dojít k výmazu právnické osoby z příslušného rejstříku. [1] 

Zrušení právnické osoby s likvidací se obecně řídí ObchZ § 70 – § 75b.  

 

3.3 Insolvence 
Dnem 1. ledna 2008 nabyl účinnosti nový insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 

Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Tento zákon nahradil původní zákon o konkursu a 

vyrovnání, který prakticky neumožňoval jiné řešení dlužníkova úpadku, než rozprodej jeho 

majetku. [13] 

Narozdíl od zákona o konkursu a vyrovnání insolvenční zákon zdůrazňuje zájem na 

nejvyšším a zásadně poměrném uspokojení dlužníkových věřitelů. [8] Již z tohoto hlediska 

lze chápat insolvenční zákon jako nástroj, kterým zákonodárce chtěl nejen koncepčně 

napomoci řešení úpadku dlužníků, ale v nemalé míře se pokusil zohlednit rovněž zájem 

věřitelů. [8] Pomocí insolvenčního zákona by měli mít věřitelé lepší pozici při uplatnění 

svých práv, než tomu bylo před vznikem tohoto zákona.  

Insolvenční zákon v podstatě „zablokuje“ dlužníka i jeho majetek s tím, že všichni 

přihlášení věřitelé budou uspokojeni spravedlivě podle povahy jejich pohledávek. Za tím 

účelem pak zákon sleduje také další cíl, udržet u podnikatelů dlužníků jejich podnik 

v celku a v běhu, protože pokud běží a využívá všech svých částí, může být jeho hodnota 

vyšší, než pokud bychom ho rychle rozkouskovali. [13] 

  

Insolvenční zákon definuje úpadek zásadně dvěma způsoby. 

1) Platební neschopnost                         

Dlužník je v úpadku formou platební neschopnosti, pokud má více věřitelů 

a současně peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

současně není tyto závazky schopen plnit. Zákon přesně definuje fikci 

neschopnosti plnit peněžité závazky dlužníka. 

2) Předlužení                               

Dlužník je v úpadku formou předlužení tehdy, má-li více věřitelů a souhrn 

jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Úpadek formou předlužení 



17 

se však týká pouze fyzických osob – podnikatelů a právnických osob. Tato 

forma úpadku se tedy netýká fyzických osob nepodnikatelů, jelikož tyto 

osoby nejsou povinny vést účetnictví a z definice předlužení vyplývá, že 

může jít jen o osoby, které mají povinnost vést účetnictví.   

 

Nový insolvenční zákon dále dává každému dlužníkovi možnost, aby řešil již tzv. 

hrozící úpadek a na svou nepříznivou ekonomickou situaci reagoval ještě předtím, než se 

dostane do úpadku. Úpadek hrozí tomu dlužníku, u něhož je riziko, že v blízké 

budoucnosti nebude schopen plnit podstatnou část svých peněžních závazků. [13] 

 

Insolvenční rejstřík se stal novým informačním systémem veřejné správy, který je 

spravován Ministerstvem spravedlnosti, a nabízí v co nejširší možné míře informace o 

všech insolvenčních řízeních. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný a každý má právo do 

něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy. V rejstříku se ukládají všechny listiny, 

které souvisí s insolvenčním řízením. Za účel insolvenčního rejstříku lze                       

např.    považovat: [13] 

• zdroj informací, 

• nástroj doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností, 

• veřejná a snadná dostupnost, 

• motivace k aktivnímu zapojení účastníků insolvenčního řízení. 

 

V insolvenčním rejstříku lze např. nalézt: [13] 

• veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvencím řízení, 

• veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvencím, 

soudem ohledně dlužníka, 

• zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích, 

• zákonem stanovené informace o dlužnících. 

 

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

insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. [14] Právo podat insolvenční návrh má 

jak dlužník, tak věřitel. [9] Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen 

dlužník. [14] Podle insolvenčního zákona je dlužník, jakož i jeho management nejen 
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oprávněn, ale i povinen zahájit insolvenční řízení, a to bez zbytečného odkladu poté co se 

dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o úpadku společnosti. [9] 

Pokud návrh podává dlužník sám na sebe, musí uvést, proč se domnívá, že je 

v úpadku, doložit to důkazy a dodat další informace, které vyžaduje zákon (seznam 

majetku, dluhů, závazků a některé další zákonem stanovené požadavky). Dále může 

dlužník v návrhu uvést, jak má být podle jeho názoru úpadek řešen. [13] Dlužník, který 

chce oddlužit musí spolu s návrhem rovnou spojit i návrh na oddlužení. 

Podává-li návrh věřitel, uvede, proč si myslí, že daný dlužník je v úpadku, doloží to 

důkazy a připojí přihlášku své pohledávky. [13] 

 

3.3.1 Moratorium 
Určité sanační opatření, které může být dlužníkovi, je-li podnikatelem poskytnuto, 

představuje moratorium (pozastavení, odklad), o které může dlužník soud požádat jednak 

po zahájení insolvenčního řízení (§ 115 insolvenční zákon), ale i před jeho zahájením (§ 

125 insolvenční zákon). [6] Jde o to poskytnout dlužníku šanci, aby si uspořádal své 

majetkové poměry, předtím, než insolvenční soud rozhodne o jeho úpadku. [8] Právo na 

podání návrhu na vyhlášení moratoria nemá právnická osoba v likvidaci. [15]  

Dlužník, který podává návrh na moratorium, musí však k návrhu přiložit písemné 

prohlášení většiny jeho věřitelů, počítané podle výšek jejich pohledávek, že s vyhlášením 

moratoria souhlasí. 

Návrh insolvenčnímu soudu na vyhlášení moratoria může dlužník, který je 

podnikatelem podat: [15] 

• do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, 

• do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu insolvenčním soudem jde-li o 

insolvenční návrh věřitele. 

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení 

v insolvenčním rejstříku. Moratorium trvá po dobu uvedenou v návrhu na moratorium, 

nejdéle však 3 měsíce a zaniká z důvodů uplynutí této doby, nebo rozhodnutím 

insolvenčního soudu o jeho zrušení. [15] Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí 

o úpadku. [10] 

Insolvenční soud zruší moratorium, navrhne-li to většina věřitelů, počítaná podle 

výše pohledávek, uvedených v seznamu závazků, a nebo jestliže dlužník uvedl v návrhu na 

moratorium nepravdivé údaje, nebo vyjde-li za trvání moratoria najevo, že dlužník 
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s vyhlášením moratoria sledoval nepoctivý záměr, zejména přednostní uspokojení jen 

některých jeho věřitelů.  

 

3.3.2 Způsoby řešení úpadku 
Je-li osvědčeno, že dlužník je v úpadku nebo úpadek hrozí – soud vydá rozhodnutí 

o úpadku. V jeho výroku ustanoví insolvenčního správce a vyzve věřitele k přihlášení 

pohledávek, přičemž stanoví lhůtu k podávání přihlášek, která nesmí být kratší než 30 dnů 

a delší než 2 měsíce. [14] V rozhodnutí o úpadku soud rovněž stanoví termín přezkumného 

jednání a termín schůze věřitelů. [10] 

Již v rozhodnutí o úpadku může být stanoven způsob řešení úpadku: 

a) konkursem, 

b) reorganizací, 

c) oddlužením. 

 

3.3.2.1  Konkurs 
Jak je obecně známo, insolvenční řízení konkursního typu má za cíl zpeněžení 

majetku společnosti a uspokojení jejich věřitelů z výnosů zpeněžení. [9] Jestliže výtěžek 

nestačí na uspokojení všech pohledávek, pak jsou věřitelé uspokojování poměrně s tím, že 

neuspokojené části pohledávek nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak. [6] Účinky 

prohlášení konkursu nastávají okamžikem, kdy dojde ke zveřejnění rozhodnutí o 

prohlášení konkurzu v insolvenčním rejstříku, kde je uveden den, hodina a minuta 

zveřejnění [8]. Již v rozhodnutí o úpadku soud ustanoví insolvenčního správce. Ten však 

v době od rozhodnutí o úpadku až do rozhodnutí o řešení úpadku konkurzem není osobou 

s dispozičním oprávněním k majetku dlužníka. [10] Prohlášením konkurzu pak na 

insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i další 

práva a povinnosti, které přísluší dlužníku a je tedy osobou s dispozičním oprávněním. [8] 

Prvním úkolem insolvenčního správce je sepsat majetek dlužníka, který tvoří 

majetkovou podstatu, přezkoumat přihlášené pohledávky věřitelů a vytvořit seznam 

přihlášených pohledávek a na základě těchto údajů vytvořit zprávu o celkové hospodářské 

situaci dlužníka s nástinem dalšího postupu v řízení. 

Seznam přihlášených pohledávek, který insolvenční správce vytvořil a v něm 

uvedl, které přihlášené pohledávky uznává a které popírá, předloží k vyjádření dlužníkovi a 

následně soudu. 
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Věřitelé, kteří přihlašují své pohledávky za dlužníkem musí podat svou přihlášku 

zásadně na formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti, umožňující dálkový 

přístup. [10] Přihláška musí obsahovat kromě obecných náležitosti podání (označení 

věřitele, označení dlužníka atd.) právní důvod pohledávky a její výši. [10] Jde-li o 

pohledávku zajištěnou, to znamená pohledávku, která je zajištěna majetkem náležejícím do 

majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, či právem obdobným, 

musí tuto skutečnost věřitel ve své přihlášce uvést a označit majetek, který zajišťuje jeho 

pohledávku. [9] 

Přezkoumání přihlášených pohledávek se následně provede na přezkumném 

jednání, kde může jak insolvenční správce, tak dlužník popírat pravost pohledávky (to 

znamená, že pohledávka nevznikla, zanikla nebo byla promlčena), výši pohledávky             

(dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka) a pořadí pohledávky (především se 

jedná o popírání práva na uspokojení pohledávky ze zajištění). [10] 

 

Jak již bylo uvedeno, povinností insolvenčního správce je sepsat majetkovou 

podstatu. Majetkovou podstatu tvoří veškerý majetek dlužníka, který je ocenitelný penězi. 

Především tvoří majetkovou podstatu: peněžní prostředky, movité věci, nemovitosti, cenné 

papíry, podnik, pohledávky atd.  

 

Majetek dlužníka může být zpeněžen buď formou veřejné dražby, prodejem mimo 

dražbu nebo prodejem movitých věcí a nemovitostí příslušným okresním soudem. O 

jednotlivých způsobech zpeněžení rozhoduje insolvenční správce vždy se souhlasem 

věřitelského orgánu. [6] Tímto věřitelským orgánem je věřitelský výbor, pokud je více než 

50 přihlášených věřitelů nebo zástupce věřitelů, pokud je věřitelů méně než 50. [8] 

Po zpeněžení majetkové podstaty vypracuje správce konečnou zprávu pro soud, 

podávající komplexní přehled o výtěžku majetkové podstaty, nezpeněženém majetku a 

celkových nákladech. Konečnou zprávu soud zveřejní vyhláškou s tím, že do 15ti dnů od 

jejího zveřejnění mohou být proti konečné zprávě podávány námitky. [10] 

 

Insolvenční správce po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy 

předloží soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na 

každou pohledávku uvedenou v seznam přihlášených pohledávek. [10] Po splnění 

rozvrhového usnesení soud nařídí zrušení konkursu.  
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Zvláštním případem konkursu je tzv. nepatrný konkurs, kterým může být zásadně 

řešen úpadek dlužníka, který je fyzickou osobou – nepodnikatelem nebo celkový obrat 

dlužníka – podnikatele (bez ohledu na to, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu), za 

poslední účetní období předcházející konkursu nepřesáhl 2 000 000 Kč a dlužník nemá 

současně více než 50 věřitelů. [6] 

Nepatrný konkurs by měl být rychlejší a hospodárnější variantou klasického 

konkursu, jelikož insolvenční správce při své činnosti není tak striktně vázán na rozhodnutí 

soudu a věřitelského orgánu a může postupovat rychleji. [10] 

 

3.3.2.2  Reorganizace 
Reorganizace není ani tak způsobem řešení úpadku jako spíše způsobem, jak se na 

způsobu řešení dohodnout. [9] Reorganizace má za cíl uspokojení věřitelů z výnosů 

pokračující podnikatelské činnosti dlužníka a zachování jeho podniku. [9] 

 Při reorganizace nedojde ke zpeněžení majetku společnosti, ale pouze ke změně 

kapitálové struktury společnosti. [9] Podnik zůstává během reorganizace v provozu a 

pohledávky věřitelů jsou průběžně uspokojovány. [6] 

Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem 

a je přípustná jen při splnění některé ze dvou podmínek: 

a) celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející 

insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň 100 000 000 Kč, 

b) dlužník zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru. 

 

 Návrh na povolení reorganizace může podat jak přihlášený věřitel, tak dlužník, za 

předpokladu, že navrhovatel reorganizace bude v dobré víře, že budou splněny všechny 

podmínky pro schválení reorganizačního plánu. [8] 

Reorganizační plán musí být přijat u každé skupiny věřitelů, s výjimkou těch, 

jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Po nabytí právní moci 

soudního rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu se plán stává účinným. Od tohoto 

okamžiku smí dlužník nakládat se svým majetkem. [6] 

Splní-li dlužní reorganizační plán, rozhodne soud o ukončení reorganizace. 

V opačném případě rozhodne soud o přeměně reorganizace v konkurs a nastávají účinky 

spojené s prohlášením konkursu. [6] 
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3.3.2.3  Oddlužení 
Jedná se o další sanační způsob řešení úpadku, jež je primárně určeno 

nepodnikatelům, bez ohledu na to, zda jde o fyzické či právnické osoby. 

Oddlužení lze provést dvěma způsoby, a to zpeněžením majetkové podstaty nebo 

plněním splátkového kalendáře. [6] 

Při zpeněžování majetkové podstaty se postupuje obdobně, jako je tomu při 

zpeněžování majetkové podstaty v konkursu. Výhodou této formy oddlužení je, že při ní 

do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabude v dalším průběhu řízení. 

Dlužníkovi zůstanou zachovány další pravidelné příjmy sloužící jako zdroj obživy. [6] 

V případě plnění splátkového kalendáře se dlužník zavazuje, že bude po dobu 5 let 

splácet určitou částku ze svých příjmů nezajištěným věřitelům. [6] Hodnota plnění za dobu 

oddlužení však musí činit nejméně 30% hodnoty pohledávek všech nezajištěných věřitelů. 

Část závazků, které zůstanou nesplaceny, zaniká. Výhodou této formy oddlužení je, že 

dlužník není zbaven všech příjmů, ale plnění dluhů si rozvrhne do splátek. [6] 

Na vyžádání soudu je dlužník povinen poskytovat správci nebo věřitelskému 

výboru svá daňová přiznání a předkládat jim v pravidelných intervalech zprávy o stavu 

svých příjmů. [6] 

V průběhu plnění splátkového kalendáře vykonává nad činností dlužníka dohled 

insolvenční správce. 

Za předpokladu vážného porušení povinností dlužníkem může být oddlužení 

zrušeno a dlužník vstoupí do konkursu. [6] 

Po splnění splátkového kalendáře rozhodné soud o ukončení řízení. Současně 

stanoví odměnu insolvenčnímu správci, který je poté zproštěn funkce. [6] 

 

Postupu dle insolvenčního zákona a tedy insolvenčního řízení nelze použít, jde-li o 

– stát, územní samosprávný celek ČNB, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, veřejné 

neziskové ústavní zdravotnické zařízení, veřejnou vysokou školu, právnickou osobu, 

jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek před zahájením insolvenčního řízení 

převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil, politickou stranu nebo politické hnutí 

v době vyhlášených voleb. [8] 
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4. Zánik a zrušení obchodních spole čností 
 

Důvody pro zrušení a zánik obchodní společnosti, zrušení s likvidací nebo bez 

likvidace jsou dány obecně v ustanovení § 68 ObchZ. Zrušením obchodní společnosti 

rozumíme ukončení její ekonomické činnosti, zánikem ukončení její právní existence jako 

právnické osoby. [6] O vstupu firmy do likvidace mohou rozhodnout společníci, příslušný 

orgán společnosti nebo soud na návrh státního orgánu nebo osoby, která na tom osvědčí 

svůj právní zájem. [3] 

Zrušení obchodní společnosti bez likvidace může mít formu vnitrostátní nebo 

přeshraniční fúze a může se uskutečnit sloučením nebo splynutím. [6] Zanikající i 

nástupnické společnosti musí mít stejnou právní formu, nestaví-li zákon jinak. Ocenění 

jmění posudkem znalce zákon vyžaduje jen při emisi nových akcií (nových obchodních 

podílů. [6]  

Rozdělením rozdělovaná společnost zaniká, nestaví-li zákon něco jiného. Jejímu 

zániku předchází zrušení bez likvidace s tím, že její jmění včetně práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů přechází na jednu nebo více nástupnických společností. [6] 

 

4.1 Veřejná obchodní spole čnost 
Veřejná obchodní společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Zániku 

společnosti předchází její zrušení. Zvláštní úprava likvidace u veřejné obchodní 

společnosti se týká samotného zrušení a kromě případů uvedených v obecných ustanovení 

§ 68 ObchZ se veřejná obchodní společnost zrušuje: [1] 

a) byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výpovědí společníka podanou 

nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, nestanoví-li 

společenská smlouva lhůtu jinou, 

b) rozhodnutím soudu na návrh společníka, 

c) smrtí společníka, 

d) zánikem právnické osoby, která je společníkem, 

e) prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo 

zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, 

f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého 

společníka ve společnosti nebo vydáním exekučního příkazu k postižení 
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podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o 

nařízení exekuce, 

g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům některého ze 

společníků, 

h) jestliže společník přestane splňovat předpoklady podle § 76 odst. 2, 

i) z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě. 

 

U veřejné obchodní společnosti se mohou zbývající společníci změnou společenské 

smlouvy dohodnout, že společnost trvá i nadále bez společníka, jehož se důvod zániku 

týká. Není-li dohoda o změně společenské smlouvy uzavřena do 3 měsíců od zrušení 

společnosti, toto právo zaniká a společnost vstupuje tímto dnem do likvidace, jestliže se 

společníci nedohodli na jejím vstupu do likvidace před uplynutím této lhůty. [1] 

Dalším speciálním důvodem zrušení veřejné obchodní společnosti je situace, kdy 

některý ze společníků    veřejná obchodní společnost. navrhne, aby soud společnost zrušil, 

jsou-li pro to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník závažným způsobem 

svoje povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost    

založena. [1] 

 

Společníci mají při zrušení společnosti nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Ten 

se rozdělí mezi společníky v závislosti na výši hodnoty jimi splacených vkladů. [3] 

Zbývající  část likvidačního zůstatku se dělí mezi společníky rovným dílem, nestanoví-li 

společenská smlouva o rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky něco jiného. [3] 

Nestačí-li likvidační zůstatek na vrácení splacených vkladů, podílejí se na něm společníci 

v poměru k jejich výši. [1]  

Zrušení a zánik veřejné obchodní společnosti se řídí ObchZ § 88 – § 92. 

 

4.2 Komanditní spole čnost 
Zvláštní úprava likvidace u komanditní společnosti. je stanovena v ustanovení § 

104 ObchZ a týká se vypořádání společníků při zrušení společnosti s likvidací. [1] 

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

likvidačním zůstatku. Přitom platí, že každý ze společníků má nárok na vrácení částky ve 

výši splaceného vkladu. V případě, že likvidační zůstatek nepostačuje k tomuto vrácení, 

disponují přednostním právem na vrácení komanditisté. [3] Zbývající část likvidačního 
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zůstatku se rozdělí mezi společníky podle zásad upravených ve společenské smlouvě pro 

dělení zisku. [1] Nejsou-li ve smlouvě vymezena kritéria dělení zisku, rozdělí se zisk, a 

tedy i likvidační zůstatek polovinou připadající ve prospěch komanditistům a polovinou 

připadající komplementářům. [3] 

Zrušení a zánik komanditní společnosti se řídí ObchZ § 102 – § 104. 

 

4.3 Společnost s ru čením omezeným 
Rozhodnutí o zrušení společnosti s ručením omezeným  likvidací musí být sepsáno 

ve formě notářského zápisu. V případě, že má společnost jediného společníka, tak zároveň 

i tento společník vykonává působnost valné hromady. [2]  

Vedle obecných důvodů může být společnost s ručením omezeným zrušena 

s rozhodnutím soudu, domáhá-li se toho společník na základě důvodů uvedených ve 

společenské smlouvě a z důvodů, které tato smlouva specifikuje. [3]  

Při zrušení společnosti s likvidací jmenuje likvidátora valná hromada. Rozhodne-li 

o zrušení společnosti soud nebo je valná hromada v prodlení se jmenováním likvidátora, 

určí likvidátora soud. [6] 

Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na 

likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li 

společenská smlouva něco jiného. [1] 

Zrušení a zánik společnosti s ručením omezeným se řídí ObchZ § 151 – § 153.  

 

4.4 Akciová spole čnost 
Na zrušení akciové společnosti je plně aplikovatelný § 68 ObchZ. Mezi hlavní 

odchylky likvidace akciové společnosti patří jmenování či odvolávání likvidátora a způsob 

rozdělení likvidačního zůstatku. [6] 

Rozhodne-li valná hromada o zrušení akciové společnosti s likvidací, jmenuje tak 

likvidátora či likvidátory a určí odměnu za výkon této funkce. [3] Nevyplývá-li ze stanov 

něco jiného, mohou akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 ObchZ (ti, kteří mohou požádat 

představenstvo odvolání mimořádné valné hromady) požádat s uvedením důvodu soud, 

aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou osobou. [1] 

Likvidátor jmenovaný do své funkce valnou hromadou může být také valnou hromadou 
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odvolán a valná hromada může jmenovat likvidátora nového. Tato zásada se nevztahuje na 

likvidátora, který byl jmenován soudem. [3] 

Stanovy mohou určit vydání druhu akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva 

týkající se podílu na likvidačním zůstatku, tzv. prioritní akcie. Po zrušení akciové 

společnosti s likvidací disponuje akcionář právem uplatnit nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku. [3] Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se 

likvidační zůstatek na část připadající majitelům prioritních akcií a ostatních akcií 

v rozsahu určeném stanovami. [1] Část likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře 

v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. [1] 

 

Obchodní zákoník stanoví zvláštní podmínku, jejíž prokázání je nezbytným 

předpokladem k výmazu akciové společnosti z obchodního rejstříku. Podle § 220 odst. 5 

ObchZ provede rejstříkový soud výmaz společnosti z obchodního rejstříku, jen bude-li 

prokázáno, že všechny akcie společnosti byly zničeny, prohlášeny za neplatné nebo 

zrušeny. [2] 

Zrušení a zánik akciové společnosti se řídí ObchZ § 218 – § 220. 

 

5. Zánik a zrušení družstva 
 

O zrušení družstva likvidací může rozhodnout soud, navrhne-li to státní orgán, 

orgán nebo člen družstva, popř. jiná osoba za předpokladu, že osvědčí právní zájem na 

zrušení družstva. [3] 

Soud rozhodne o zrušení družstva likvidací v těchto případech: 

a) počet členů družstva je nižší než 5 fyzických osob a menší než dvě 

právnické osoby, 

b) souhrn členských vkladů je nižší než 50 000Kč, 

c) nebyly zvoleny nové orgány družstva, ačkoliv od ukončení funkčního 

období předcházejících orgánů již uplynuly dva roky, 

d) orgány družstva nesvolaly členskou schůzi, 

e) družstvo nevykazuje po dobu víc než dva roky žádné podnikatelské aktivity, 

f) družstvo neplnilo povinnost vytvořit nedělitelný fond, 

g) při založení, splynutí nebo sloučení družstva byly porušeny právní předpisy. 
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 Není-li ve stanovách družstva uvedeno něco jiného, jmenuje jednoho či více 

likvidátorů členská schůze. Ta také stanoví výši odměny za výkon funkce likvidátora. [3] 

Likvidátor je také povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho 

rozdělení. [2] Tento návrh ještě před rozdělením projednává členská schůze družstva a 

každý člen družstva je oprávněn požádat o jeho předložení. [3] 

Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy způsobem určeným ve stanovách. 

Neurčí-li stanovy jinak, vyplatí se členům splacená část jejich členského vkladu. Zbytek 

likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo 

alespoň jeden rok. [2] 

Zrušení a zánik družstva se řídí ObchZ § 254 – § 260. 

 

6. Zánik a zrušení u vybraných neziskových 
organizací 

 

Tak jako u obchodních společností, tak u neziskových organizací, zániku předchází 

jejich zrušení, bez likvidace nebo s likvidací. Pokud u neziskových organizací nestanoví 

zvláštní zákon vztahující se k dané neziskové organizaci jinak, tak se při zrušení s likvidací 

použijí zvláštní předpisy o likvidaci obchodních společností § 70 ObchZ.  

 

6.1 Občanské sdružení (v četně Odborových organizací) 
Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobu a zaniká: [4] 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

 

Likvidace této právnické osoby není upravena zvláštním zákonem, postupuje se 

podle § 20 ObčZ., a ten odkazuje na postup v příslušných ustanoveních o likvidaci 

obchodní společností v ObchZ. [5]  

I likvidace občanského sdružení musí být  zveřejněna Obchodním věstníkem. 

Samotného likvidátora jmenuje ministerstvo a již ve stanovách by měl být upraven postup 

při likvidaci. Při zániku sdružení lze majetek rozdělit mezi členy občanského sdružení. [5] 
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Občanskému sdružení je dovoleno spojit se také s jiným občanským sdružením a to 

tak, že: [5] 

a) vznikne jiné občanské sdružení, nebo 

b) pokračuje jedno ze sloučených a druhé zaniká. 

Stačí k tomu schválení valných hromad a Ministerstvu vnitra se tato skutečnost jen 

oznámí. Zánik sdružení oznámí ministerstvo Českému statistickému úřadu do 7 dnů ode 

dne, kdy se o něm dozvědělo. 

Zrušení a zánik občanského sdružení se řídí zákonem o sdružovaní občanů             

§ 12 - § 14. 

 

6.2 Zájmová sdružení právnických osob mající právní   
subjektivitu 
Zájmová sdružení jsou samostatnou  právnickou osobou, jejíž důvody zrušení   

jsou: [5] 

a) dohoda zřizovatelů, 

b) uplynutím doby, pokud bylo zřízeno na dobu určitou, 

c) dosažení cíle stanoveného při založení, 

d) rozhodnutí oprávněného státního orgánu. 

 

Sdružení zaniká výmazem z registru, kterému předchází likvidace, jestliže sdružení 

nepřechází na právního nástupce. [4] Likvidace se řídí zvláštními předpisy o likvidaci 

obchodních společností, které jsou upraveny v ObchZ. 

 

6.3 Obecně prosp ěšná spole čnost 
Obecně prospěšná společnost (dále jen OPS) zaniká dnem výmazu z rejstříku 

obecně prospěšných společností, který je vedený soudem. Zániku OPS předchází její 

zrušení s likvidací, nebo bez likvidace. [5] 

Vnitrostátní fúze je možná, ale pouze s jinou OPS působící na území České 

republiky. Kdežto přeshraniční fúze OPS není dovolena. Uvažuje-li se o rozdělení OPS, 

pak důsledkem tohoto rozhodnutí musí být opět vznik minimálně dvou OPS. OPS se dle § 

8 odst1. zákona o obecně prospěšných společností zrušuje: [11] 

a) uplynutím doby, na kterou byla založena, 

b) dosažením účelu, pro který byla založena, 
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c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení OPS, 

d) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením, 

e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení OPS, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci, 

f) prohlášením konkursu na její majetek. 

 

Likvidátora jmenuje správní rada, a v případě že nebylo jmenováni správní radou 

uskutečněno, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla OPS.  

 

Postup při likvidaci OPS je stanoven tak, aby bylo zpeněženo pouze tolik majetku, 

aby výnos z tohoto prodeje stačil na úhradu splatných závazků. Zbytek majetku se převede 

na jinou OPS, jestliže taková byla vybrána a schválena ve statutu, není-li tak, pak na obec 

– úplatně nebo bezúplatně. Poslední možností v případě nezájmu obce je převod majetku 

na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby byl i nadále používán 

k poskytování obecně prospěšných cílů. [5]  

Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na 

výmaz OPS z rejstříku. 

Zrušení a zánik OPS se řídí zákonem o obecně prospěšných společnostech              

§ 7 – § 9. 

 

6.4 Nadace a nada ční fondy 
Nadace nebo nadační fond zanikají ke dni výmazu z rejstříku k tomu určenému. 

Zániku nadace nebo nadačnímu fondu předchází jejich zrušení s likvidací nebo bez 

likvidace, přechází-li majetek vnitrostátní fúzi sloučením na jinou nadaci nebo nadační 

fond. [11]   

Nadace a nadační fond zanikají: [3] 

a) dosažením účelu, pro který byly zřízeny, 

b) sloučením s jinou nadací či nadačním fondem vnitrostátní fúzí, 

c) rozhodne-li správní rada o sloučení s jinou nadaci či nadačním fondem, 

d) rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo fondu, 

e) prohlášením konkursu na majetek nadace nebo fondu, 

f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu v důsledku nedostatku majetku 

nadace či fondu. 



30 

 

Soud zruší nadaci nebo fond na návrh toho, kdo je zřídil, vykonavatele závěti, 

správní rady, ale i osoby, která na zrušení nadace či fondu osvědčila svůj právní zájem. [3]  

 

Likvidace nadace a fondu je v obecné rovině upravena ObchZ, specifika obsahuje 

zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

O likvidaci nadace a fondu rozhodne správní rada, která také jmenuje likvidátora. 

V případě, kdy správní rada sice rozhodla o zrušení nadace či fondu s likvidací, ale 

v dostatečném časovém úseku nejmenovala likvidátora, jmenuje ho soud a to i bez návrhu 

správní rady nadace či fondu. [3] Odměnu likvidátora stanoví ten, kdo likvidátora 

jmenoval. [11] 

Likvidátor stanoví postup likvidace tak, aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro 

splnění závazků nadace nebo nadačního fondu. [3]  

Nestanoví-li nadační listina, že likvidační zůstatek má být převeden na jinou 

nadaci, nabídne likvidátor likvidační zůstatek nadaci nebo nadačnímu fondu, které mají 

shodný nebo obdobný účel. [11] Pokud tato nadace či fond neexistují, nebo nemají o 

nabídnuté prostředky zájem, učiní likvidátor dále nabídku obci, ve které nadace či fond 

sídlí. [3] Nepřijme-li oslovená obec do 60 dní ode dne doručení písemné nabídky 

likvidační zůstatek, přechází tento zůstatek na stát. [3] 

Zrušení a zánik nadace a nadačního fondu se řídí zákonem o nadacích a nadačních 

fondech § 7 – § 9. 

 

6.5 Politické strany a politická hnutí 
Ministerstvo provádí výmaz této právnické osoby ze seznamu politických stran a 

politického hnutí (dále jen strany a hnutí) a tímto dnem strany a hnutí zanikají. Zániku 

předchází jejich zrušení bez likvidace, pokud veškerý majetek a závazky přecházejí na 

právního nástupce, anebo s likvidací. [5]  

Strany a hnutí se zrušují: [4] 

a) vlastním rozhodnutím – dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou 

stranou nebo přeměnou na občanské sdružení, 

b) rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, 

c) z důvodů nepředložení výroční finanční zprávy Poslanecké sněmovně. 
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Ruší-li se strana a hnutí sloučením s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na 

občanské sdružení přechází jejich veškerý majetek a závazky na právního nástupce. [11] 

Jestliže se strana a hnutí ruší rozpuštěním nebo z důvodů nepředložení výroční 

finanční zprávy Poslanecké sněmovně, je orgán, který o rozpuštění nebo zrušení rozhodl, 

povinen současně jmenovat likvidátora. [11] 

Návrh na výmaz podává ministerstvu příslušný orgán strany a hnutí do 10 dnů od 

zrušení strany a hnutí, pokud strana a hnutí byly zrušeny bez likvidace. Jestliže došlo ke 

zrušení strany a hnutí s likvidací, podá tento návrh likvidátor do 10 dnů po skončení 

likvidace. [11]  

Není-li zákonem č. 340/2000 Sb., o sdružování v politických stranách a 

v politických hnutích stanoveno jinak, použijí se na likvidaci majetku a závazků zrušené 

strany a hnutí přiměřeně předpisy o likvidaci majetku a závazků obchodních společností § 

70 ObchZ. Zánik strany a hnutí oznámí ministerstvo do sedmi dnů od výmazu Českém 

statistickému úřadu. 

Zrušení a zánik politické strany a hnutí se řídí zákonem o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutí § 12 – § 13.  

 

6.6 Registrované církve a náboženské spole čnosti 
Registrovaná církev a náboženská společnost (dále jen CNS) zaniká zrušením 

registrace v seznamu církví a náboženských společností na Ministerstvu kultury. Zrušení 

jako obecně u jiných právnických osob se provádí s likvidací nebo bez likvidace. 

Ke zrušení bez likvidace dochází pouze základě žádosti CNS o zrušení její 

registrace, nebo zda přechod všech práv a závazků CNS a práv a závazků jejích 

evidovaných právnických osob je průkazně doložen písemným závazkem jiné CNS o 

převzetí všech těchto práv a závazků. [11]  

Likvidace CNS se provádí po jejím zrušení, pokud zákon č. 3/2002 Sb. nestanoví 

jinak. Do 5 dnů po skončení likvidace je likvidátor povinen tuto skutečnost oznámit 

ministerstvu. Postup likvidace je z části řešen zákonem č. 3/2002 a v obecných krocích se 

použijí příslušná ustanovení § 70 ObchZ, upravující likvidaci obchodních společností. 

CNS podléhá také insolvenčnímu zákonu č. 182/2006 Sb. 

Likvidační zůstatek z likvidace přechází na jinou registrovanou církev a 

náboženskou společnost určenou v jejím základním dokumentu. Pokud toto určení 

základní dokument neobsahuje nebo pokud byla registrovaná církev, které měl být 
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likvidační zůstatek přidělen, zrušena anebo likvidační zůstatek odmítne, připadá likvidační 

zůstatek státu, který jej musí využít ve prospěch registrovaných církví a náboženských 

společností. [11]  

Zákon popisující zánik a zrušení registrované církve a náboženské společnosti: § 24 

- § 26, zákon o církvích a náboženských společnostech. 

 

6.7 Příspěvkové organizace  
Na zrušení příspěvkových organizací platí zvláštní právní předpisy. Zřizovatel 

vydává rozhodnutí o rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace. 

K výše uvedeným právním krokům dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutím, 

jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a povinnosti na nové anebo přejímající 

organizace, při zrušení organizace pak na samého zřizovatele. [5] Zřizovatel je povinen 

skutečnost o zrušení oznámit Ústřednímu věstníku České republiky do 15 dnů ode dne, kdy 

k uvedené skutečnosti došlo. 

 

6.8 Veřejné výzkumné instituce 
Zániku veřejné výzkumné instituce předchází její zrušení bez likvidace nebo 

s likvidací.  

O zrušení veřejné výzkumné instituce bez likvidace rozhoduje zřizovatel 

s předchozím souhlasem rady nebo na její návrh. Ke zrušení bez likvidace dle zákona  č. 

341/2005 Sb. dochází:  

a) sloučením,  

b) splynutím,  

c) rozdělením.  

 

O zrušení a vstupu do likvidace rozhoduje zřizovatel s předchozím souhlasem nebo 

na návrh rady instituce. Ke zrušení s likvidací se použijí zvláštní právní předpisy o 

likvidaci obchodních společností § 70 ObchZ., nestanoví-li zákon o veřejných 

výzkumných institucí jinak. [11] Likvidační zůstatek přejde dnem výmazu z rejstříku 

veřejných výzkumných institucí na zřizovatele. Ten nese úhradu nákladů likvidace včetně 

úhrady nákladů na odměnu likvidátora. [11] O vstupu do likvidace může také rozhodnout 

krajský soud, v jehož obvodu má  veřejná výzkumná instituce sídlo.  
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Samotný zánik veřejné výzkumné instituce nastává ke dni výmazu z rejstříku 

veřejných výzkumných institucí. O výmazu zanikající veřejné výzkumné instituce 

z rejstříku rozhodne ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to bez zbytečného 

odkladu, poté kdy mu je předložen úplný návrh a jsou-li splněny podmínky pro zrušení této 

instituce stanovené zákonem č. 341/2005.  

 

7. Zánik a zrušení státního podniku 
 

Podnik zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku a tomuto zániku předchází 

jeho zrušení s likvidaci, či bez likvidace, podle zvláštního zákona č. 92/1991 – o 

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Rozhodnutí o zrušení podniku 

zakladatelem podléhá předchozímu souhlasu vlády.  Podnik může být zrušen např. 

z důvodů: [11] 

a) podnik ztratí oprávnění k podnikatelské činnosti, za jejímž účelem byl 

zřízen, 

b) zaniknou předpoklady vyžadované zákonem, 

c) založením, splynutím, sloučením či rozdělením podniku, 

d) počet členů dozorčí rady se sníží oproti počtu uvedenému v zakládací 

listině a není doplněn do šesti měsíců ode dne snížení,  

e) podnik porušuje ustanovení zakládací listiny týkající se rozsahu 

podnikatelské činnosti. 

 

O důvodech zrušení podniku výše uvedených je oprávněn rozhodnout také soud na 

návrh osoby, která osvědčí právní zájem.  

V případě, kdy nepřejde působnost statutárního orgánu podniku na likvidátora nebo 

insolvenčního správce, je oprávněn ji statutární orgán podniku nadále vykonávat po zrušení 

podniku jen v rozsahu potřebném k provedení likvidace. [11] 

Likvidace se provede nepřešlo-li celé jmění podniku na právního nástupce. 

Likvidace není třeba v případě, je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut v důsledku 

nedostatku majetku. [3] Likvidátora jmenuje a odvolává zakladatel a stanoví likvidátorovi 

odměnu za výkon funkce. Rozhodne-li o nařízení likvidace soud, pak také soud jmenuje a 

odvolává likvidátora a stanoví jeho odměnu. [3] 
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Likvidátor se zavazuje zakladateli zpracovat a předložit k posouzení: [11] 

a) likvidační účetní rozvahu, 

b) soupis jmění podniku, 

c) účetní závěrku ke dni ukončení likvidace, 

d) závěrečné zhodnocení průběhu likvidace, 

e) případně další zakladatelem vyžadované sdělení. 

 

Případný likvidační zůstatek převede likvidátor zakladateli a ten má povinnost ho 

převést do státních finančních aktiv. [3] Není-li v zákoně o státním podniku uvedeno něco 

jiného, platí pro likvidaci a likvidátora obecná ustanovení uvedená v ObchZ.  

Zrušení a zánik státního podniku se řídí zákonem o státním podniku § 6 – § 10. 

 

Závěr 

 

Aby činnost, která je všeobecně nazývána podnikání, byla ve smyslu zákona, musí 

naplňovat znaky, jako jsou soustavnost, samostatnost, být vykonávána jménem 

podnikatele, a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Pokud některý z těchto 

znaků chybí, nemůže jít o podnikání. Subjekty, které zařazujeme v právním světě mezi 

právnické osoby a zároveň podnikatelé jsou především obchodní společnosti, družstva a 

státní podnik. 

Na území České republiky jsou zřizovány instituce, které se zabývají něčím, co se 

podstatně liší od tradičního výdělečného podnikání, a to tím že nedodávají na trh výrobky 

ani placené služby. Prioritní cíl v podobě dosažení zisku, jako je u podnikání je u těchto 

organizací až na druhém místě. Základním rysem těchto institucí je dosahování 

předpokládaných užitků z poskytovaných služeb. Těmito rysy se vyznačují neziskové 

organizace.  

Právnickou osobou je každý subjekt, který má práva a povinnosti, není fyzickou 

osobou  a je založen písemnou smlouvou nebo zakládací listinou.  

Právnická osoba vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku nebo 

jiného zákonem určeného rejstříku. Výmazem z příslušného rejstříku právnická osoba 

zaniká, jejímu zániku věcně i časově předchází jeho zrušení. 

Zrušení právnické osoby nastává tehdy, kdy už právnická osoba nemůže plnit 

funkce, pro které byla zřízena. Z obecných důvodů se právnická osoba zrušuje dohodou, 
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uplynutím doby, rozhodnutím soudu o zrušení, rozhodnutí společníku, zrušením konkursu 

po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka 

je zcela nedostačující, nebo splněním účelu pro který byla zřízena, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak. Ke zrušení právnické osoby dochází rozhodnutím společníků nebo členů 

právnické osoby. Jde-li o právnické osoby bez společníků (členů) rozhodují o jejich 

zrušení správní rady. 

Právnické osoby se zakládají nejen na dobu neurčitou, ale i na dobu určitou, která 

může být určena konkrétním časovým úsekem, anebo bez určení pevného data, ale 

stanovení účelu, jehož má právnická osoba dosáhnout. Má-li být právnická osoba zrušena 

uplynutím času musí být v zakladatelském dokumentu uveden pevný datum zrušení, nebo 

účel, pro který byla založena. 

Jestliže se právnická osoba zrušuje rozhodnutím státního orgánu, je tímto orgánem 

ve většině případu soud. Rozhodnutí soudu je aplikováno například u obchodních 

společností, družstev, nadací a nadačních fondů a dalších. Například u občanského 

sdružení je pravomoc svěřena orgánům státní správy.  

V rámci zrušení právnické osoby bez likvidace existují dvě skupiny případů. 

Především jde o případ zrušení v souvislosti s konkursním řízením, kdy byl zrušen konkurs 

pro nedostatek majetku. Dále se jedná o případy, kdy jmění právnické osoby přechází na 

jejího právního nástupce. U tohoto případu dochází ke zrušení bez likvidace fúzi (sloučení 

nebo splynutí) nebo rozdělením. Pro fúzi i rozdělení právnických osob platí respektování 

zásady stejnosti právní formy.  

Je-li nutné při zrušení právnické osoby vypořádat majetkové vztahy nastupuje 

způsob zrušení s likvidací. Likvidací dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových 

vztahů zanikajících právnických osob. Vzhledem k tomu, že podrobnou likvidaci upravuje 

ObchZ, tak se kromě obchodních společností a družstva těmito postupy řídí i další 

právnické osoby, pokud pro ně neplatí zvláštní úprava zohledněna ve zvláštním zákoně.  

K provedení likvidace se nejprve ustanoví osoba likvidátora, má jim být zpravidla 

fyzická osoba, která je jmenována statutárním orgánem právnické osoby. V případech 

zákonem stanovených jmenuje likvidátora soud. Likvidátor je oprávněn vykonávat jen ty 

právní úkony, které směřují k likvidaci právnické osoby. Odměnu likvidátora stanoví ten, 

kdo jej ustavil do funkce. Prvotní povinnost likvidátora je sestavení likvidační účetní 

rozvahy a zjistit z ní, v jaké majetkové situaci je likvidovaný subjekt. Ocitá-li se 

likvidovaná právnická osoba v úpadku, má likvidátor povinnost podat na ni insolvenční 

návrh. Pokud má právnická osoba dostatek majetku na úhradu svých závazků oznámí 
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likvidátor její vstup do likvidace známým věřitelům a opakovaně tuto událost zveřejní 

v Obchodním věstníku. Z výtěžku prodeje majetku uhradí likvidátor nejprve náklady 

spojené s likvidací, dále uspokojí mzdové nároky zaměstnanců a poté pohledávky ostatních 

věřitelů podle pořadí jejich splatnosti. Po uspokojení všech dluhů předloží likvidátor 

příslušnému orgánu zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního 

zůstatku. Schválením rozdělení likvidačního zůstatku je likvidace ukončena a likvidátor 

zajistí výmaz osoby z příslušné evidence a uvede skutečnost o jejím zániku. 

Některé právnické osoby mají ve zvláštních zákonech upravenou vlastní likvidaci. 

Jedná se o státní podniky, kde je především specifikum v tom, že likvidátora jmenuje 

zakladatel a likvidační zůstatek se převádí do státních finančních aktiv. Likvidace obecně 

prospěšných společností je zvláštní v tom, že pokud likvidační zůstatek nepřijme jiná 

obecně prospěšná společnost, která byla uvedena a schválena ve statutu, tak je likvidační 

zůstatek nabídnut obci a jestliže obec neprojeví o likvidační zůstatek zájem, převádí se na 

úřad pro zastupování státu. Podobně se postupuje při likvidaci nadací a nadačních fondů, 

kdy likvidátoři nejprve nabídnou zůstatek jiné nadaci nebo nadačnímu fondu určeným 

v listině likvidované nadace, nebo nadaci se stejným či obdobným účelem a teprve potom 

příslušné obci nebo úřadu. 

Jestliže se  fyzická nebo právnická osoba dostane do situace, kdy není schopná plnit 

své závazky, dostává se do úpadku. Takovýto stav se obecně označuje jako insolvence a 

stanovuje způsoby řešení úpadku konkursem, reorganizace nebo oddlužením. Insolvenční 

zákon definuje úpadek zásadně dvěma způsoby, platební neschopnosti a předlužením. 

Dlužníkovi se u insolvenčního zákona nabízí možnost, aby svou nepříznivou ekonomickou 

situaci řešil  ještě předtím, než se dostane do úpadku (hrozící úpadek). To znamená, že 

dlužník může podat návrh na insolvenční řízení ještě předtím než se dostane do úpadku. 

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

návrh dojde věcně příslušnému soudu. Právo podat insolvenční návrh má jak dlužník, tak 

věřitel. U insolvenčního zákona se dlužníkům nabízí možnost požádat soud o pozastavení 

řízení (moratorium) a tím poskytuje dlužníkům možnost, aby se s věřiteli vyrovnali ještě 

před proběhnutím celého insolvenčního řízení. Jedním ze způsobu řešení úpadku je 

konkurs. Tento způsob řešení úpadku spočívá, v tom že majetek dlužníka je insolvenčním 

správcem zpeněžen a zjištěné pohledávky věřitelů jsou poměrně uspokojeny z výnosu 

zpeněžení majetkové podstaty. Neuspokojené pohledávky po skončení konkursního řízení 

nezanikají. Druhým možným způsobem řešení úpadku je reorganizace. Princip 

reorganizace je založený na postupném uspokojování pohledávek věřitelů z výnosů 
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pokračující podnikatelské činnosti dlužníka a zachování jeho podniku. U právnické osoby, 

která je v procesu likvidace není přípustné řešení úpadku reorganizací. Reorganizací lze 

řešit úpadek pouze u dlužníka, který je podnikatelem a jeho celkový obrat za poslední 

účetní období dosáhl alespoň 100 000 000 Kč nebo zaměstnává-li dlužník alespoň 100 

zaměstnanců v pracovním poměru. Třetí způsob řešení úpadku oddlužení je přípustné 

pouze u dlužníka nepodnikatele. Zpeněžením majetkové podstaty je první varianta, jakou 

lze oddlužení provést. Zde se postupuje obdobně jako je tomu při zpeněžování majetkové 

podstaty v konkursu. Druhá možnost oddlužení je plnění splátkového kalendáře, kde se 

dlužník zavazuje po dobu pěti let splácet určitou částku ze svých příjmů nezajištěným 

věřitelům. Výhodou této formy je, že dlužník není zbaven všech příjmů. Po splnění 

splátkového kalendáře rozhodne soud o ukončení insolvenčního řízení. 

U kapitoly právnické osoby a jejich právní prostředí byla větší pozornost věnována 

obchodním společnostem, družstvu a státnímu podniku. Bohužel není v možnostech 

rozsahu této práce specifikovat právní prostředí u každé právnické osoby, proto jsem pro 

tuto bakalářskou práci vybral pouze některé neziskové organizace, u kterých jsem jen 

poukázal na zákon upravující danou neziskovou organizaci, ve kterém jsou specifikovány 

veškeré právní náležitosti.  

U kapitoly zánik a zrušení právnické osoby popisuji možnosti jejich zrušení bez 

likvidace, s likvidací a insolvenční řízení. V následující kapitole byly popsány jednotlivé 

právnické osoby, jimiž  se práce zabývá, a u kterých jsou popsány možnosti jejich zrušení 

a zánik. Je možné konstatovat, že při likvidaci právnických osob se víceméně použijí 

zvláštní předpisy pro obchodní společnosti, pokud zvláštní zákon dané právnické osoby 

nestanoví jinak.  
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