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1 ÚVOD 

Témou diplomovej práce je „Likvidácia obchodných spoločností v ČR a na Slovensku.“ 

Obchodná spoločnosť prechádza v rámci svojho pôsobenia na trhu určitými fázami, od jej 

zaloţenia a vzniku, aţ po úpadok, zrušenie a zánik. Jednou zo spomínaných fáz je práve 

likvidácia obchodnej spoločnosti, pri ktorej nastáva ukončenie činnosti podnikateľského 

subjektu. Spoločnosť sa môţe rozhodnúť vstúpiť do likvidácie aj v prípade, ţe nevykazuje 

ţiadne finančné komplikácie, ako je väčšinou posudzované, len podnikateľ z osobných, 

prípadne z iných dôvodov uţ nemá záujem naďalej pokračovať vo svojej podnikateľskej 

aktivite. Likvidácia teda predstavuje záverečnú etapu v „ţivotnosti“ obchodnej spoločnosti.  

V súčasnosti likvidácia spoločností naberá na význame v dôsledku finančnej 

a ekonomickej krízy. Čas globálnej hospodárskej krízy, kedy sa ekonomika takmer celého 

sveta dostala do recesie,  znamenal pre niektoré ekonomické subjekty  či uţ dobrovoľné alebo 

nedobrovoľné ukončenie podnikateľskej činnosti. Diplomová práca rieši aj problematiku, ako 

sa s ekonomickou a finančnou krízou vyrovnali spoločnosti pôsobiace v ČR a na Slovensku.  

Hlavným cieľom záverečnej práce je analyzovať likvidácie obchodných spoločností na 

Slovensku a v Českej republike za 5-ročné obdobie a skúmať, ako sa počet likvidácií vyvíjal 

v čase hospodárskej krízy a rozvinúť jej príčiny, pretoţe v neľahkej ekonomickej situácií sa 

niektoré subjekty rozhodli ukončiť aktivity spojené s podnikaním, iné zase najhoršie obdobie 

krízy preţili a zanikli aţ potom, keď sa ekonomika začala spamätávať z nepriaznivého štádia. 

Cieľom teoretickej časti je oboznámenie sa s právnou úpravou likvidácie obchodnej 

spoločnosti na Slovensku a v ČR. Cieľom praktickej časti je jednak realizácia analýzy 

makroekonomických ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie spoločností na 

slovenskom a českom trhu a ďalší zámer práce spočíva v analýze likvidácií obchodných 

spoločností v ČR a na Slovensku prostredníctvom štatistickej metódy regresnej a korelačnej 

analýzy a v následnej  komparácií počtu likvidácii v oboch krajinách.  

Práca sa skladá z 5 samostatných kapitol, pričom prvá predstavuje úvod a posledná záver.  

Druhá kapitola  je zameraná na právnu úpravu zrušenia a zániku obchodných spoločností, kde 

je základným poslaním charakterizovanie pojmu likvidácia spoločnosti, ktorú slovenský 

Obchodný zákonník presne nevymedzuje, avšak odborná literatúra ponúka rozmanitosť 

definícií tohto pojmu. Niektorými príčinami likvidácií obchodných spoločností sa zaoberá 

tretia kapitola, pričom hlavnú úlohu zohráva aktuálna  finančná a ekonomická kríza. 

Pozornosť sa sústredí na jej prejavy a dopady na podnikateľské prostredie v Českej republike 

a na Slovensku.  
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Štvrtá kapitola je sústredená uţ na samotnú analýzu likvidácií obchodných spoločností 

pri pouţití metódy regresnej a korelačnej analýzy, ktorá skúma vzťah počtu likvidácií a počtu 

právnických osôb  a silu ich závislosti.  

Na základe získaných teoretických poznatkov, priblíţených v kapitole s názvom Právna 

úprava zrušenia a zániku obchodných spoločností, a prostredníctvom analýzy vybraných 

makroekonomických ukazovateľov, bude priblíţená aktuálna situácia podnikateľského 

prostredia a analýza počtu likvidácií obchodných spoločností v oboch krajinách.  

Hlavným prínosom tejto diplomovej práce je zhodnotenie moţných príčin likvidácií 

spoločností, rozbor za minulé roky a naznačenie, akým  smerom sa pravdepodobne bude 

vývoj likvidácií uberať. Výstupom analýzy by malo byť nájdenie vzťahu medzi činnosťou 

ekonomiky a počtom likvidácií.  

Keďţe slovenský a český Obchodný zákonník majú nielen totoţné číslo, ale upravujú 

likvidáciu spoločností aj zhodnými číslami paragrafov, a podstatná časť náleţitosti právnej 

úpravy likvidácie je zhodná, preto primárnym zdrojom bude slovenský Obchodný zákonník. 

Hlavné je preto slovenské právo a to je aj popísané a aţ v závere kapitoly je komparované 

s českou právnou úpravou. Právna úprava likvidácie obchodnej spoločnosti, ktorej 

zodpovedajú § 70 - § 75 v slovenskom aj v českom Obchodnom zákonníku  je  v podstate 

rovnaká, aţ na pár rozdielov. Znenie niektorých paragrafov je takmer totoţné. Metódou 

komparácie budú v závere 2. kapitoly vymedzené rozdiely  českej a slovenskej právnej 

úpravy. Teoretická časť sa opiera o slovenské právo a následne je podporne  vyuţitá prevaţne 

česká odborná literatúra, týkajúca sa zrušenia a zániku obchodných spoločností, keďţe 

viaceré náleţitosti sú rovnaké a  diplomová práce je zameraná na likvidácie na Slovensku 

a v ČR, preto aj bibliografické zdroje pochádzajú z oboch štátov. Ako uţ bolo spomenuté 

vyššie, slovenský Obchodný zákonník je najdôleţitejší zdroj,  a ďalšími zdrojmi je česká 

odborná literatúra, české právnické časopisy a taktieţ internet ako podstatné informačné 

médium. Údaje v štvrtej kapitole pochádzajú z rôznych štatistík, ako napr. zo štatistických 

ročeniek, databáz a z Obchodného vestníka ČR a SR.  

Diplomová práca je zaloţená na metóde komparatívnej analýzy, kedy sú porovnávané 

likvidácie obchodných spoločností v Českej republike a na Slovensku a rovnako tento postup 

slúţi aj pri zrovnávaní podmienok podnikateľského prostredia v oboch krajinách. O 

komparáciu sa neskôr opiera metóda vlastného výskumu, prostredníctvom  analýzy dát za 5-

ročné obdobie, pričom analýze dát napomáha softwarová podpora aplikácie Microsoft Excel. 

V práci je overovaná pravdivosť alebo nepravdivosť viacerých hypotéz.  
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2 PRÁVNA ÚPRAVA ZRUŠENIA A ZÁNIKU OBCHODNÝCH 

SPOLOČNOSTÍ 

 

2.1 Definovanie základných pojmov 

Podnikom sa podľa slovenského Obchodného zákonníka rozumie „súbor hmotných, 

ako i osobných a nehmotných zloţiek podnikania. K podniku náleţia veci, práva a iné 

majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúţia k prevádzkovaniu podniku alebo 

vzhľadom k svojej povahe majú tomuto účelu slúţiť.“
1
 

„Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť prevádzaná samostatne podnikateľom 

vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.“
2
 

„Základné imanie spoločnosti je peňaţné vyjadrenie súhrnu peňaţných i nepeňaţných 

vkladov všetkých spoločníkov do základného kapitálu spoločnosti.“
3
 

„Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu, ku ktorému je zrušená. Po dobu likvidácie sa 

pouţíva obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.  Vstup spoločnosti do 

likvidácie sa zapisuje do obchodného registra.“
4
 Český Obchodní zákoník uvádza, ţe  

„likvidácia je mimosúdne konanie, ktorého účelom je vyporiadanie majetkových pomerov 

zrušenej spoločnosti, ktorej celé imanie neprešlo na právneho nástupcu.“
5
 Pojem likvidácia 

nie je v slovenskom Obchodnom zákonníku presne vymedzený.  

„Likvidátor činí menom spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. 

Likvidátor je orgánom spoločnosti a za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá rovnakým 

spôsobom ako členovia štatutárnych orgánov.“
6
 

 

2.2 Zrušenie a zánik spoločnosti 

  Proces ukončenia činnosti obchodnej spoločnosti je moţné rozčleniť na 2 etapy, a to: 

a) zrušenie spoločnosti, 

b) zánik spoločnosti. 

                                                             
1
 Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 

2
 Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 

3
 Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 

4
 Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 

5
 Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodní zákoník, v znení pozdějších předpisů 

6
 Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 
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Podmienkou pre zánik právnickej osoby je jej zrušenie. Výsledkom procesu ukončenia 

činnosti podnikateľského subjektu je definitívny  zánik obchodnej spoločnosti, ktorý nastáva 

výmazom z obchodného registra.  

 

2.2.1 Zrušenie obchodnej spoločnosti 

 

Pri zániku obchodnej spoločnosti môţe ísť o dobrovoľné alebo nedobrovoľné 

zrušenie. 

 

Dobrovoľné zrušenie 

Rozhodujúcim činiteľom pre zrušenie sú zakladatelia alebo zriaďovatelia spoločnosti, 

ktorá má byť zrušená.  

Formy zrušenia:  

 Fúzia spoločnosti   a) zlúčenie 

b) splynutie 

 Prevod imania na spoločníka 

 Rozdelenie spoločnosti   a) so vznikom nových spoločností 

b) rozdelenie a zlúčenie 

c) kombinácia oboch predchádzajúcich foriem 

 Likvidácia spoločnosti 

 

Nedobrovoľné (nútené, vynútené) zrušenie 

Rozhodujúcim faktorom pre zrušenie spoločností môţe byť súd, a to na návrh:  

-  zakladateľov či zriaďovateľov, 

-  osôb, ktoré osvedčia právny záujem, 

-  likvidátora, 

-  štátneho orgánu.  

 

Formy zrušenia: 

 likvidácia, 

 konkurz, 
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 zamietnutie návrhu na prehlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
7
 

 

Z naznačených foriem zrušenia obchodných spoločností moţno poukázať na to, ţe 

likvidácia spoločnosti sa týka dobrovoľného, ale i nedobrovoľného zrušenia. To znamená, ţe 

likvidáciu spoločnosti moţno realizovať buď na základe dobrovoľného rozhodnutia 

spoločníkov, alebo na základe rozhodnutia súdu, číţe ide o nedobrovoľné zrušenie 

spoločnosti.  

Čo sa týka zrušenia obchodnej spoločnosti súdom, tak návrh na jej zrušenie sa podáva 

k obecne príslušnému súdu navrhovateľa, nie k obchodnému registru. K OR je podávaný aţ 

samotný výmaz spoločnosti na základe rozhodnutia súdu. Vecne príslušným súdom je na 

prvom stupni krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obecný súd účastníka. O zrušení 

obchodnej spoločnosti rozhoduje súd uznesením.
8
 

 

Charakteristika zrušenia spoločnosti 

 „Zrušenie spoločnosti moţno charakterizovať ako rozhodnutie o tom, ţe spoločnosť 

nebude naďalej existovať a pôsobiť v podobe, v akej bola zriadená a zapísaná v registri.“ 

Avšak rozhodnutie o zrušení spoločnosti ešte neznamená, ţe existencia spoločnosti končí. Aţ 

do svojho zániku naďalej existuje a funguje v zmenených podmienkach.
9
 

„Zrušením sa rozumie právna skutočnosť (právny úkon, individuálny právny akt alebo 

udalosť), ktorá smeruje k ukončeniu existencie subjektu podnikania a je pre toto ukončenie 

nevyhnutná. V záujme toho sa prijíma rozhodnutie nielen o tom, ţe existencia má skončiť, ale 

i o tom, ako majú byť usporiadané majetkové pomery rušeného subjektu.“
10

 

 

K zrušeniu obchodnej spoločnosti dochádza v niekoľkých prípadoch: 

 

 uplynie časové obdobia, pre ktoré bol daný podnikateľský subjekt zaloţený,  

 docieli sa zámer, ktorý mal byť dosiahnutý, 

                                                             
7
 PEŠTUKA, František. Zrušení a zánik společnosti. 1. vyd. Praha: EUROUNION, 2003. 227 s. ISBN 80-7317-

018-3, str. 17 – 21.  
8
 Mgr. MIŠUTKOVÁ, Dagmara. Zrušení obchodní společnosti soudem [online]. 21. júla 2010 [cit. 2012-04-09]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zruseni-obchodni-spolecnosti-soudem-63965.html 
9
 PEŠTUKA, František. Zrušení a zánik společnosti. 1. vyd. Praha: EUROUNION, 2003. 227 s. ISBN 80-7317-

018-3, str. 15. 
10

 JASANSKÝ, Jaroslav. a kol. Ukončení podnikání obchodních společností, druţstev a státních podniků. 1. vyd. 

Ostrava: MONTANEX, 1997. 182 s. ISBN 80-85780-80-1,  str. 9. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/zruseni-obchodni-spolecnosti-soudem-63965.html
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 v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu právnickej osoby sa stanoví deň zrušenia 

obchodnej spoločnosti, alebo je to deň, kedy takéto rozhodnutie bolo prijaté, ak je 

obsahom rozhodnutia o zrušení spoločnosti likvidácia,  

 deň stanoví  v rozhodnutí o zrušení obchodnej spoločnosti príslušný súd, alebo je 

to deň, kedy sa takéto rozhodnutie stáva právomocným,  

 deň stanovia v rozhodnutí spoločníci alebo orgán spoločnosti, v prípade, ţe 

dochádza k zániku podnikateľského subjektu fúziou, prevodom imania na 

spoločníka, alebo v dôsledku rozdelenia, alebo je to deň, kedy  došlo k prijatiu 

tohto rozhodnutia, 

 zrušením konkurzu v prípade, ţe sa splní  rozvrhové uznesenie, 

 zamietne sa  návrh na prehlásenie konkurzu, pretoţe majetok spoločnosti nie je 

postačujúci.  

Na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí svoj právny záujem, o zrušení 

obchodnej spoločnosti rozhodne príslušný súd v nasledujúcich prípadoch: 

 nebolo uskutočnené jednanie valného zhromaţdenia v predchádzajúcich dvoch 

rokoch, alebo nedošlo v predošlom roku k zvoleniu orgánov spoločnosti, ktorým 

skončilo funkčné obdobie pred viac neţ jedným rokom, 

 spoločnosť stratila oprávnenie k prevádzkovaniu ţivnosti, 

 zaniknú poţiadavky, ktoré boli predpísané zákonom pre vznik spoločnosti, alebo 

nastala taká situácia v spoločnosti, ţe právnická osoba nie je schopná naďalej 

vykonávať podnikateľskú činnosť preto, ţe existujú váţne rozpory medzi jej 

spoločníkmi,   

 obchodná spoločnosť nevytvára rezervný fond, 

 odchádza k porušeniu povinnosti zo strany obchodnej spoločnosti tým, ţe 

spoločnosť si neplní povinnosť predať časť podniku alebo sa rozdeliť na základe  

rozhodnutia, ktoré vydal  Úrad pre ochranu hospodárskej súťaţe.  

Kompetentný súd umoţní ešte pred svojim rozhodnutím o zrušení spoločnosti to, ţe  

táto spoločnosť v stanovenej lehote môţe uskutočniť nápravu, ak je to moţné, teda aby 

právnická osoba odstránila príčiny, ktoré vedú k zrušeniu spoločnosti oprávneným súdom.
11

  

Právna úprava vypovedá o tom, ţe súd (vrchný súd) má oprávnenosť rozhodovať aj 

o zrušení rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie, a to na návrh 

                                                             
11

 KRATOCHVÍLOVÁ, Hana. Zrušení firem: likvidace a úpadek. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. 171 s. ISBN 

80-7179-675-1, str. 18 – 19.  
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spoločníkov, prípadne príslušného orgánu obchodnej spoločnosti. V takomto prípade je nutné 

preskúmať, či došlo k zániku dôvodu, pre ktorý súd obchodnú spoločnosť zrušil a či nastalo 

splnenie aj ďalších podmienok dôleţitých k zrušeniu rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej 

vstupe do likvidácie.
12

 

 

2.2.2 Zánik obchodnej spoločnosti 

 

Výmaz spoločnosti z obchodného registra pozostáva z výmazu subjektu a z výmazu 

zapísaných skutočností. Dôvodom vymazania osoby (FO alebo PO), ktorá je zapísaná v OR je 

jej zrušenie bez právneho nástupcu alebo s právnym nástupcom. Návrh na výmaz právnickej 

osoby z evidencie OR podáva štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, prípadne likvidátor. 

Návrh moţno podať len na formulári s úradne overenými podpismi, ak zákon nestanoví 

inak.
13

 

Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie, a to s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak 

prechádza imanie na právneho nástupcu.  

Zánik obchodnej spoločnosti je potrebné rozumieť v dvoch zmysloch: 

a) ako akt  –  je to deň výmazu právnickej osoby z obchodného registra, 

b) ako proces – začína sa okamihom, kedy došlo k rozhodnutiu o zrušení spoločnosti. 

Tento moment je rozhodujúci v spoločnosti, pretoţe počnúc dňom rozhodnutia o zrušení 

obchodnej spoločnosti sú realizované uţ len také kroky v organizácii, ktoré vedú k jej zániku. 

Proces ukončenia existencie podnikateľského subjektu je vymedzený dvoma dňami. Tento 

proces  počína dňom, kedy bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a je ukončený  dňom, kedy 

došlo k zániku spoločnosti.
14

 

„Zánik spoločnosti znamená faktický koniec existencie spoločnosti v podobe i forme, 

v akej bola právne registrovaná.“
15

  Autor chápe zrušením a zánikom spoločnosti objektívny 

ekonomický proces. Ukončenie činnosti akejkoľvek spoločnosti je spojené s procesom 

zrušenia a zániku tejto organizácie. Podľa autora zánik spoločnosti nemoţno chápať ako 

jednorazový akt, ale ako proces, ktorý má dva právne vrcholy, a to rozhodnutie o zrušení 

                                                             
12

 VRCHNÍ SOUD PRAHA. Moţnost soudu zrušit rozhodnutí soudu o zrušení obchodní společnosti s likvidaci. 

Obchodněprávní revue [online]. 2010, č. 6, s. 179 [cit. 2012-04-09]. ISSN 1213-5313. Dostupné z: www.beck-

online.cz 
13

 HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 1488 s. ISBN 978-80-7400-

059-1. Dostupný z: www.beck-online.cz 
14

 PEŠTUKA, František. Zrušení a zánik společnosti. 1. vyd. Praha: EUROUNION, 2003. 227 s. ISBN 80-7317-

018-3, str. 19. 
15

 PEŠTUKA, František. Zrušení a zánik společnosti. 1. vyd. Praha: EUROUNION, 2003. 227 s. ISBN 80-7317-

018-3, str. 19. 

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
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spoločnosti a výmaz spoločnosti z obchodného registra, teda reálny zánik právnickej osoby.  

Zánik spoločnosti je v publikácii chápaný ako obdobie od návrhu na zrušenie spoločnosti aţ 

po jej reálny zánik. Podľa Obchodného zákonníka nastáva zánik obchodnej spoločnosti  dňom 

výmazu z obchodného registra. V publikácii sa však zánikom obchodnej spoločnosti 

nerozumie deň výmazu podnikateľského subjektu z obchodného registra, ale reálny zánik 

právnickej osoby.  

Všetky právne úkony, ktoré sú spojené so zrušením a zánikom obchodnej spoločnosti 

musia byť vyhotovené v písomnej forme a musia disponovať úradne overenými podpismi (v 

niektorých prípadoch, ktoré sú uvedené v zákone, môţe ísť o formu notárskeho zápisu).
16

 

K zániku podnikateľského subjektu dochádza na základe právomocného uznesenia 

registrového súdu o výmaze právnickej osoby z registrácie (obchodného registra). 

Niektorí autori právnickej odbornej literatúry zastávajú názor, ţe aj po zániku 

obchodnej spoločnosti zodpovednosť jej spoločníkov trvá naďalej, a rovnako existuje moţná 

zodpovednosť a ručenie členov štatutárneho orgánu, pokiaľ tieto osoby značným spôsobom 

ovplyvňovali správanie sa spoločnosti bez ohľadu na ich vzťah k spoločnosti.
17

 

 

2.3 Zrušenie spoločnosti bez likvidácie 

Prípady zrušenia obchodných spoločností bez likvidácie sú moţnosti dobrovoľného 

zrušenia právnických osôb, kedy obchodné imanie spoločnosti predchádza na právneho 

nástupcu. 

„Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti sa môţe zároveň rozhodnúť, ţe sa zlúči alebo 

splynie s inou spoločnosťou, prípadne sa rozdelí. Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení 

spoločnosti musí mať zanikajúca spoločnosť a spoločnosť, na ktorú prechádza imanie 

zanikajúcej spoločnosti, rovnakú právnu formu, ak zákon nestanovuje inak.“
18

 

Právna úprava pripúšťa dobrovoľné zrušenie spoločnosti s právnym nástupcom vo 

forme: 

 zlúčenia, 

 splynutia, 

                                                             
16

 PEŠTUKA, František. Zrušení a zánik společnosti. 1. vyd. Praha: EUROUNION, 2003. 227 s. ISBN 80-7317-

018-3, str. 19. 
17

 HAMPEL, Petr. Pohled rejstříkových soudů na likvidace obchodních společností. Právní rádce [online]. 2003, 

č. 8, s. 28 [cit. 2012-04-09]. ISSN 1210-4817. Dostupné z: www.beck-online.cz 
18

 OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 280. 

http://www.beck-online.cz/
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 rozdelenia, 

 prípadne rozdelenia spoločnosti zlúčením. 

 

Do 1.1.2000 aj zmena právnej formy spoločnosti bola povaţovaná za zrušenie 

spoločnosti bez likvidácie. V prípade, ţe v spoločnosti dôjde k zmene jej právnej formy, 

neznamená to dôvod na zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Táto zmena sa však povaţuje za 

vnútornú právnoorganizačnú zmenu.
19

 

V nasledujúcich riadkoch budú popísané jednotlivé formy dobrovoľného zrušenia 

spoločnosti s právnym nástupcom.  

„Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku 

jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti 

prechádza na inú, uţ existujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom 

zanikajúcich spoločností.“
20

 

K zlúčeniu je potrebná účasť aspoň dvoch podnikateľských subjektov. Pri procese 

zlúčenia dochádza  vţdy k zrušeniu aspoň jednej právnickej osoby a jedna zo zúčastnených 

spoločností je právnym nástupcom. Jedná sa o  univerzálnu sukcesiu
21

, kvôli tomu, ţe 

obchodné imanie jednej alebo viacerých zrušených obchodných spoločností v celistvosti 

prechádza na nástupnícku spoločnosť.
22

 

„Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku 

dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú  

novozaloţenú spoločnosť, ktorá sa svojim vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich 

spoločností.“
23

 

K splynutiu spoločností je vyţadovaná účasť aspoň dvoch právnických osôb. Ich 

obchodné imanie splynie v jeden celok, pretoţe prejde na právneho nástupcu.  Tento celok  

vytvára obchodné imanie novovzniknutej právnickej osoby, ktorá predstavuje právneho 

nástupcu zrušených spoločností.
24

 

                                                             
19

 OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 283. 
20

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN  

978-80-8078-205-4, str. 281. 
21

 Sukcesia – postupnosť, nástupníctvo, postupný prechod.  
22

 OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 284. 
23

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

 978-80-8078-205-4, str. 281. 
24

 OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 285. 
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„Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie 

dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné, uţ 

jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, 

alebo na novozaloţené spoločnosti, ktoré sa svojim vznikom stávajú právnymi nástupcami 

zanikajúcich spoločností.“
25

 

Právna úprava slovenského Obchodného zákonníka rozumie rozdelením spoločnosti 

jej zrušenie. Dôjde k rozdeleniu obchodného imanie zrušenej právnickej osoby. Toto 

obchodné imanie prechádza na viaceré spoločnosti, ktoré vznikajú ku dňu, ku ktorému je 

obchodná spoločnosť rozdelená a sú právnymi nástupcami spoločností, ktoré boli zrušené.  

V prípade, ţe dochádza k rozdeleniu spoločnosti zlúčením, je potrebná účasť aspoň 

troch spoločností. V tomto procese dochádza k zrušeniu jednej spoločnosti a aspoň dve 

zúčastnené spoločnosti sú jej právnymi nástupcami, na ktorých prechádza obchodné imanie 

zrušenej spoločnosti.
26

 

 

2.4 Zrušenie spoločnosti s likvidáciou 

Likvidácia spoločnosti je upravená v Obchodnom zákonníku § 70 aţ § 75, a to pre 

slovenskú právnu úpravu, ako aj pre českú právnu úpravu, ktorá je takmer zhodná, aţ na pár 

rozdielov vymedzených v závere tejto kapitoly.  

Je zrejmé, ţe podnikanie neprináša len moţnosť zaslúţených ziskov, ale i riziká 

a z nich plynúce finančné problémy. Rozhodnutie o likvidácii podnikateľského subjektu môţe 

mať rozmanité dôvody, ktorými sú napríklad splnenie účelu spoločnosti, nemoţnosť 

realizácie podnikateľského zámeru, za ktorým bola spoločnosť zaloţená, nedostatok zakázok 

a následné utlmovanie činnosti a aktuálne i ekonomická kríza postihujúca všetky odvetvia 

priemyslu a obchodu.       

Ku dňu zrušenia obchodnej spoločnosti vstupuje táto právnická osoba do likvidácie. 

Počas procesu likvidácie nesie obchodné meno spoločnosti dodatok „v likvidácii.“ Fyzická 

osoba, ktorá vykonáva proces likvidácie sa nazýva likvidátor. Likvidátor je ustanovený do 

funkcie a  prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti.
27

 

 

                                                             
25

 OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 281. 
26

 OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 285. 
27

  OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár.   2. vyd.  Bratislava:  Iura Edition,  2008. 1079 s.  ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 309. 
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2.5 Právna podstata a význam likvidácie obchodnej spoločnosti 

Právny rámec likvidácie obchodných spoločností a druţstiev je tvorený slovenským 

a českým Obchodným zákonníkom. Likvidáciou sa Obchodným zákonníkom SR a ČR, 

Zákonom o štátnom podniku a inými osobitnými zákonmi chápe postup, prostredníctvom 

ktorého dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov subjektu, ktorý zaniká. 

Pri procese likvidácie ide o vyporiadanie majetkových pomerov obchodnej spoločnosti, 

štátneho podniku, druţstva, nadácie, zdruţenia, banky alebo inej právnickej osoby. Ak 

nastane prípad, kedy majetok zrušovanej spoločnosti neprejde na nový právny subjekt, 

likvidácia prebehne podľa všeobecných ustanovení, ktoré spočívajú v rozdelení likvidačného 

zostatku u jednotlivých foriem obchodných spoločností. 
28

 

Bibliografia uvádza rôzne definície likvidácie obchodnej spoločnosti. V nasledujúcich 

riadkoch budú uvedené niektoré z nich.  

„Likvidácia je definovaná ako zákonom upravený obligatórny postup, pri ktorom 

dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúcich spoločností a ďalej 

k vyporiadaniu ostatných otázok súvisiacich so zrušením spoločnosti, pričom všetka činnosť 

spoločnosti je obmedzená na vyporiadanie doterajších obchodov a ostatných záleţitostí 

spoločnosti. Likvidácia je nevyhnutným krokom pred zánikom spoločnosti.“
29

 

„Likvidácia podniku je súborom organizačných a ekonomických aktivít a právnych 

úkonov, ktoré musia zaistiť úplné vyporiadanie majetkových a právnych pomerov podniku 

pred jeho výmazom z obchodného registra.“
30

 Likvidovaným podnikom autor vo svojej 

publikácii chápe súbor hmotných a nehmotných zloţiek podnikania, práv a majetkové 

hodnoty, ktoré slúţia k podnikaniu.  

„Likvidácia – všeobecne znamená vybavenie, vyporiadanie zloţitej záleţitosti.“
31

 

„Proces smerujúci k zrušeniu firmy bez právneho nástupcu nazývame likvidáciou. 

Rozhodnúť o zrušení firmy likvidáciou môţe sama firma, štát alebo súd.“
32

 Pod pojmom 

„firma“ autorka vyjadruje obchodné spoločnosti a druţstvá. Autorka  v celej publikácii 

pouţíva pojem „firma“ v zmysle obchodných spoločností a druţstiev. „Firmami“ ďalej 

                                                             
28

 OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 310. 
29

ADAMÍK, Petr. a kol. Likvidace obchodních společností. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 231 s. ISBN 978-

80-7263-597-9, str. 90. 
30

PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 169 s. ISBN 978-80-247-3338-

8, str. 15. 
31

PEŠTUKA, František. Zrušení a zánik společnosti. 1. vyd. Praha: EUROUNION, 2003. 227 s. ISBN 80-7317-

018-3, str. 13. 
32

KRATOCHVÍLOVÁ, Hana. Zrušení firem: likvidace a úpadek. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. 171 s. ISBN 

80-7179-675-1, str. 9. 
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označuje malé a stredné obchodné spoločnosti. „Firma“ je tu chápaná ako súhrny názov pre 

rôzne podnikateľské subjekty. Tým sa pojem „firma“ v publikácii odlišuje od výkladu 

Obchodného zákonníku SR a ČR, ktorý hovorí, ţe firma je názov, pod ktorým podniká 

obchodná spoločnosť.  

  „Likvidáciou rozumieme zvláštne, zákonom upravené mimosúdne konanie potom, čo 

bolo rozhodnuté o ukončení podnikateľskej činnosti. Ide o proces rozpredaja majetku 

podnikateľského subjektu, jeho prevod na peňaţné prostriedky, vyporiadanie záväzkov 

a rozdelenie eventuálneho likvidačného zostatku.“
33

 

 

Charakteristika likvidácie: 

 likvidácia spoločnosti predstavuje jednu z alternatív, niekedy však nevyhnutnosť, 

ako vyriešiť proces, ktorý začína zrušením spoločnosti a končí jej zánikom, 

 likvidáciou môţe byť zrušená akákoľvek právna forma obchodnej spoločnosti, 

 na základe dobrovoľného rozhodnutia spoločnosti zrušiť spoločnosť likvidáciou, 

sa vyţaduje potvrdenie príslušného súdu o  zrušení spoločnosti likvidáciou, 

 súd rozhoduje o nútenom zrušení spoločnosti likvidáciou, 

 procesom likvidácie sa mysli nový spôsob existencie právnickej osoby, 

nedochádza však ku vzniku novej obchodnej spoločnosti,   

 vyrovnanie vzťahov a majetkových pomerov je účelom likvidácie v spoločnosti, 

v ktorej sa rozhodlo o jej zrušení likvidáciou, 

 cieľom likvidácie je doviesť spoločnosť k návrhu na jej zánik a činnosť 

spoločnosti musí byť zameraná v tomto období na dosiahnutie cieľa obchodnej 

spoločnosti, ktorým je zánik právnickej osoby, 

 ústrednú postavu v procese likvidácie spoločnosti predstavuje likvidátor, jeho 

činnosť začína momentom, kedy príslušný orgán rozhodne o likvidácii spoločnosti, 

 spoločníci obchodnej spoločnosti, ktorá je v likvidácii, ručia za svoje záväzky do 

výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku.
34

 

Likvidácia vlastne predstavuje záverečnú fázu v existencii obchodnej spoločnosti a jej 

cieľom je zánik likvidovanej spoločnosti. Zrušenie spoločnosti s likvidáciou môţe nastať buď 

                                                             
33

 JASANSKÝ, Jaroslav. a kol. Ukončení podnikání obchodních společností, druţstev a státních podniků. 1. vyd. 

Ostrava: MONTANEX, 1997. 182 s. ISBN 80-85780-80-1, str. 11. 
34

 PEŠTUKA, František. Zrušení a zánik společnosti. 1. vyd. Praha: EUROUNION, 2003. 227 s. ISBN 80-7317-

018-3, str. 33 – 35. 
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ako nedobrovoľné rozhodnutie (súdne),  alebo ako dobrovoľné  rozhodnutie (z rozhodnutia 

spoločnosti).  

 

2.5.1 Nedobrovoľné rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou 

 

V prípade, ţe určitá osoba osvedčí právny záujem (spoločník, veriteľ, konkurenčný 

podnikateľský subjekt a pod.), alebo v prípade, ţe to navrhne štátny orgán, môţe súd vydať 

rozhodnutie o zrušení obchodnej spoločnosti a o jej likvidácii. Jedná sa o tieto zákonom 

stanovené prípady: 

 v období uplynulých dvoch rokov sa nekonalo valné zhromaţdenie, alebo 

v uplynulom roku neboli zvolené orgány spoločnosti, ktorým skončilo funkčné 

obdobie pred viac neţ jedným rokom, alebo ak spoločnosť nevykonáva ţiadnu 

činnosť po dobu dlhšiu ako dva roky, 

 spoločnosť stratí oprávnenie k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti,  

 zaniknú predpoklady pre vznik spoločnosti, ktoré sú vyţadované zákonom alebo 

kvôli neprekonateľným rozporom medzi  spoločníkmi obchodnej spoločnosti 

nemôţe táto spoločnosť vykonávať svoju činnosť (rozdielne názory spoločníkov, 

pri ktorých je ohrozený chod spoločnosti, spoločníci nemôţu prijímať ţiadne 

spoločné rozhodnutia), 

 dochádza k porušeniu povinnosti vytvárať rezervný fond zo strany spoločnosti 

(túto povinnosť majú kapitálové spoločnosti  - akciová spoločnosť a spoločnosť 

s ručením obmedzeným), 

 spoločnosť si neplní svoju povinnosť predať časť podniku alebo sa rozdeliť, ktorá 

jej bola uloţená na základe rozhodnutia Úradu pre ochranu hospodárskej súťaţe, 

súd rozhodne o neplatnosti spoločnosti, ku dňu právnej moci rozhodnutia súdu 

o neplatnosti spoločnosti, vstupuje spoločnosť do likvidácie, 

 spoločník verejnej obchodnej spoločnosti navrhne, aby bola spoločnosť zrušená 

súdom, 

 v spoločnosti s ručením obmedzeným nedôjde k prevodu voľného obchodného 

podielu vylúčeného spoločníka a valné zhromaţdenie nerozhodne do 6 mesiacov 

odo dňa, kedy k vylúčeniu došlo.
35

 

                                                             
35

 ADAMÍK, Petr. a kol. Likvidace obchodních společností. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 231 s. ISBN 978-

80-7263-597-9, str. 90 – 95.  
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2.5.2 Dobrovoľné rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou 

 

Ide o zrušenie spoločnosti na základe vlastného rozhodnutia spoločníkov alebo 

zakladateľov. Jedná sa o tieto zákonom stanovené prípady: 

 obchodná spoločnosť bola zaloţená na určitú dobu a táto doba uplynula,  

 spoločnosť bola zaloţená na dosiahnutie stanoveného účelu a tento účel bol uţ 

dosiahnutý (takýto prípad je v praxi výnimočný), 

 spoločníci alebo orgány spoločnosti rozhodnú o zrušení spoločnosti (tento prípad 

v praxi prevaţuje). 

Spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môţu rozhodnúť tieţ o zrušení 

spoločnosti s právnym nástupcom, avšak súd môţe rozhodnúť len o zrušení spoločnosti 

s likvidáciou. 
36

 

 

2.6 Priebeh likvidácie v spoločnosti 

Vstup spoločnosti do likvidácie a osoba likvidátora sa povinne zapisujú do 

obchodného registra. Vlastníci k rozhodnutiu o zrušenie obchodnej spoločnosti obvykle 

pristupujú po vyhodnotení ekonomickej situácie, po neúspešnosti sanácie, resp. krízového 

riadenia.  

 

Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie 

Zákonnou povinnosťou likvidátora je oznámiť vstup obchodnej spoločnosti do 

likvidácie prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku. 

V ČR bol novelizovaný spôsob zverejnenia vstupu obchodnej spoločnosti do 

likvidácie, a to opakovane, minimálne dvakrát po sebe, aspoň s dvojtýţdenným odstupom. 

Prvé oznámenie sa odporúča zverejniť dňom obdŕţania notárskeho zápisu, ktorý potvrdzuje 

zrušenie spoločnosti s likvidáciou. Druhé oznámenie by sa malo previesť po doručení 

uznesenia o zápise likvidácie obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Na Slovensku 

zatiaľ takáto novela o spôsobe zverejnenia neprebehla, a teda nie je bliţšie charakterizovaný 

spôsob zverejňovania vstupu spoločnosti do likvidácie.  

                                                             
36

 ADAMÍK, Petr. a kol. Likvidace obchodních společností. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 231 s. ISBN 978-

80-7263-597-9, str. 95 – 96.  
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V ČR je zavedený aj nový spôsob zverejňovania vstupu spoločnosti do likvidácie 

prostredníctvom e-mailu na adresu: ov@economia.cz. Pri tomto spôsobe oznámenia je 

potrebné priloţiť naskenovaný notársky zápis preukazujúci vstup spoločnosti do likvidácie.
37

 

Na Slovensku takýto spôsob zverejňovania zatiaľ nebol zavedený.  

 

Rozhodnutie o likvidácii je dokladom, ktorý preukazuje zrušenie spoločnosti s likvidáciou 

a musí obsahovať:   

 presný názov firmy spoločnosti, tak ako je uvedený v obchodnom registri, ďalej 

musí obsahovať sídlo spoločnosti a identifikačné číslo IČ (notársky zápis 

z konania valného zhromaţdenia alebo orgánu, ktorý rozhodol o likvidácii je 

podkladom pre zmenu zápisu v obchodnom registri o vstupe do likvidácie), 

 dátum, ku ktorému bolo učinené rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, 

 ustanovenie o menovaní likvidátora, kde musia byť uvedené základné údaje 

o likvidátorovi (jeho meno, dátum narodenia a adresa bydliska),  

 výška odmeny pre likvidátora, 

 názov novej firmy spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“. 
38

 

 

Likvidáciou obchodnej spoločnosti sa rozumie  proces, ktorý z pohľadu času trvá 

dlhšiu dobu. V tomto procese nastáva niekoľko významných dní, ktoré majú určité právne 

dôsledky. 

Dôleţitými hraničnými momentmi v procese likvidácie sú: 

 deň, kedy spoločnosť vstúpi  do likvidácie (potvrdením je rozhodnutie o zrušení 

obchodnej spoločnosti likvidáciou), 

 deň, kedy je predloţený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, 

 deň, kedy je likvidačný zostatok rozdelený (tým sa rozumie deň, ku ktorému je 

likvidácia ukončená), 

 deň kedy je prevedený výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra. 

Návrh na zápis vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie podáva likvidátor. 

V konaní je vecne a miestne príslušný krajský súd, ktorý vedie obchodný register, a v ktorého 

obvode má spoločnosť sídlo. 
39

 

                                                             
37

 ADAMÍK, Petr. a kol. Likvidace obchodních společností. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 231 s. ISBN 978-

80-7263-597-9, str.14. 
38

 PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 169 s. ISBN 978-80-247-3338-

8, str. 28.  
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Posudzovať likvidáciu obchodnej spoločnosti môţeme z viacerých hľadísk: 

 

1. Podľa vplyvu na podnikateľskú činnosť: 

a)  formálna likvidácia  

Spoločnosť zaniká len právne. Jej podnikateľská aktivita však pokračuje naďalej, ako napr. 

pri zmene právnej formy obchodnej spoločnosti alebo pri fúzii. 

b)  neformálna likvidácia  

Zastaví sa podnikateľská činnosť obchodnej spoločnosti a podnikateľský subjekt zanikne aj 

právne, teda nastane jeho výmaz z obchodného registra.  

2. Podľa rozsahu likvidácie: 

a) čiastočná likvidácia  

Z celkového majetku spoločnosti sa vyčlení časť, ktorá bude speňaţená a zo získaných    

prostriedkov sa uhradia podnikové záväzky. 

b) úplná likvidácia  

Speňaţí sa všetok majetok obchodnej spoločnosti a výsledkom je výmaz podnikateľa 

z obchodného registra.  

3. Podľa toho, kto dáva podnet na likvidáciu: 

a) dobrovoľná likvidácia 

Nastáva za predpokladu slobodného rozhodnutia vlastníkov obchodnej spoločnosti. Dôvodom 

môţe byť smrť vlastníka, výstup spoločníka alebo spoločníkov s rozhodujúcim podielom zo 

spoločnosti, výpoveď úverov zo strany veriteľov a ďalším dôvodom môţe byť vyhnutie sa 

súdnej forme likvidácie, teda konkurzu alebo vyrovnaniu.  

b) nedobrovoľná likvidácia 

Nedobrovoľná likvidácia vzniká napr. v prípade, kedy podnikateľský subjekt získal úver, 

ktorý musel kryť hypotékou na niektoré svoje nehnuteľnosti,  alebo musel poskytnúť 

veriteľom záloţné právo na časť hnuteľných aktív a nie je schopný splácať úver.
40

  

 

 
 

                                                                                                                                                                                              
39

 ADAMÍK, Petr. a kol. Likvidace obchodních společností. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 231 s. ISBN 978-

80-7263-597-9, str. 97. 
40

 SLOVENSKÁ TLAČOVÁ AGENTÚRA. SITA: Aký je rozdiel medzi konsolidáciou, sanáciou, likvidáciou, 

konkurzom a vyrovnaním  [online]. SITA,  07. novembra 2010 [cit. 2012-01-25].  Dostupné z:  

http://www.podnikam.webnoviny.sk/zrusenie/aky-je-rozdiel-medzi-konsolidaciou-sanaciou-likvidaciou-

konkurzom-a-vyrovnanim-/18207 
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2.6.1 Činnosť a predpoklady likvidátora pri zrušení spoločnosti s likvidáciou 

 

 „Likvidátor je osoba prevádzajúca likvidáciu obchodnej spoločnosti, druţstva či inej 

právnickej osoby, pre ktorú stanoví právny predpis povinnosť prevedenia likvidácie.“
41

 

Slovenský Obchodný zákonník charakterizuje osobu likvidátora takto: 

„Likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, ak zákon neustanovuje alebo 

spoločenská zmluva, prípadne zakladateľská listina alebo stanovy neurčujú inak.“
42

 

V prípade, ţe nie je štatutárny orgán ustanovený, alebo ak nemá ustanoveného ţiadneho 

člena, alebo likvidátor nebol vymenovaný bez zbytočného odkladu, vtedy vymenúva osobu 

likvidátora súd, ktorý môţe do funkcie likvidátora vymenovať niektorého zo spoločníkov 

alebo štatutárny orgán, resp. člena štatutárneho orgánu, a to aj bez jeho súhlasu. Tento spôsob 

v súčasnosti funguje uţ len na Slovenku, pretoţe novela českého Obchodního zákoníku 

prináša zmenu, ktorá je popísaná v rozdieloch českej a slovenskej právnej úpravy v závere 

tejto kapitoly. Spoločník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorého vymenoval 

do funkcie likvidátora súd, sa nemôţe tohto postu vzdať.  Jediné, čo môţe urobiť je, ţe podá 

návrh o odvolanie z funkcie likvidátora príslušnému súdu, ktorý ho na post likvidátora 

menoval. Pokiaľ je likvidátorom právnická osoba, v jej mene vykonáva túto funkciu 

štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu spoločne, a to za predpokladu, ţe 

spoločnosť neurčila inú fyzickú osobu, ktorá by za ňu pôsobnosť likvidátora vykonávala.
43

 

Z uvedeného textu vyplýva, ţe funkciu likvidátora môţe vykonávať len fyzická osoba, 

ktorá má právne a odborné predpoklady na zvládnutie všetkých úkonov spojených 

s likvidáciou.  

Predpokladom pre bezchybné  prevedenie likvidácie sú tieto dispozície osoby 

likvidátora: 

 schopnosť podieľať sa na tímovej práci, 

 umenie jednať s ľuďmi,  

 nadanie pre voľbu vhodných spolupracovníkov, pretoţe vo väčších korporáciách 

nebude likvidátor vykonávať proces likvidácie sám, 

 dispozícia aplikácie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako sú napr. 

Obchodný zákonník, Zákonník práce, Zákon o účtovníctve, daňové zákony a iné.  

                                                             
41

 HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 1488 s. ISBN 978-80-7400-

059-1. Dostupný z: www.beck-online.cz 
42  
43

 OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 314. 

http://www.beck-online.cz/
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Likvidátor je fyzická osoba, ktorá uskutočňuje likvidačné konanie. Jeho pracovnou 

náplňou je zistenie majetku obchodnej spoločnosti v likvidácii (likvidačná podstata), 

speňaţenie jednotlivých zloţiek majetku, z ktorých sú následne uhradené záväzky spoločnosti 

a zvyšok (likvidačný zostatok) je rozdelený medzi spoločníkov. Ďalej do jeho pôsobnosti 

spadá ukončenie pracovných pomerov so zamestnancami spoločnosti, usporiadanie ich 

pracovnoprávnych vzťahov a postaranie sa o uloţenie  a archiváciu dokumentov likvidovanej 

spoločnosti. 
44

 

Úkony likvidátora v likvidovanej spoločnosti majú smerovať k rýchlemu, 

hospodárnemu a efektívnemu speňaţeniu  majetku.  

Ustanovený likvidátor podá návrh na zápis likvidátora do obchodného registra.  V prípade, 

keď likvidátora menuje súd, tak likvidátor je zapísaný do obchodného registra bez návrhu.  

Likvidátor vykonáva svoju funkciu v mene spoločnosti, môţe uzatvárať aj nové 

zmluvy, ale to len v súvislosti s ukončením nevybavených transakcií. Ak nastane prípad, kedy 

likvidátor zistí, ţe likvidovaná spoločnosť je predlţená, urýchlene musí podať návrh na 

vyhlásenie konkurzu. 
45

 

Vzťah likvidátora k likvidovanej spoločnosti sa riadi zásadami obdobne ako vzťah 

spoločnosti k iným jej orgánom. 
46

 

Osoba likvidátora disponuje určitými právomocami v súvislosti s procesom likvidácie, 

z ktorých najdôleţitejšie je uplatňovanie pohľadávok, prijímanie plnení, zástup obchodnej 

spoločnosti pred súdom a uzatváranie nových zmlúv, to je moţné len v prípade, ak ide 

o ukončenie nevybavených transakcií.
47

 

Likvidátor zastáva významnú pozíciu v oblasti činnosti smerujúcej k výmazu 

nefunkčných (tzv. „prázdnych schránok“) alebo zákon porušujúcich spoločností z OR. Tento 

proces je však zdĺhavý a komplikovaný, lenţe likvidátori menovaní z kruhov konkurzných 

správcov môţu jeho dĺţku značným spôsobom skrátiť, a to z dôvodu, ţe likvidátor, realizuje 

likvidáciu z tzv. úradnej moci, kedy nemôţe byť menovaný do funkcie likvidátora niektorý zo 

spoločníkov alebo členov štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti.
48

 

                                                             
44

 JASANSKÝ, Jaroslav. a kol. Ukončení podnikání obchodních společností, druţstev a státních podniků. 1. vyd. 

Ostrava: MONTANEX, 1997. 182 s. ISBN 80-85780-80-1. 
45

 OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1079 s. ISBN 

978-80-8078-205-4, str. 315 – 320. 
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 ŠILER, Vladimír. Právní postavení likvidátora [online]. 04. septembra 2000 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-postaveni-likvidatora-76.html 
47

 EPRAVO.CZ.  Likvidace  [online].  29. apríla 2002 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/likvidace-16636.html 
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  TOBEŠ, Zdeněk. Činnost likvidátora jmenovaného soudem. Právní rádce [online]. 2006, č. 6, s. 28 [cit. 

2012-04-09]. ISSN 1210-4817. Dostupné z: www.beck-online.cz 
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2.6.2 Povinnosti likvidátora 

 

Zákon priamo stanovuje povinnosti likvidátora, kedy do jeho pôsobnosti spadá plnenie 

záväzkov spoločnosti, uplatňovanie pohľadávok a prijímanie plnení, zastupovanie obchodnej 

spoločnosti pred súdmi a inými orgánmi a vykonávanie práv spoločnosti.
49

 

Jednou z najdôleţitejších povinností likvidátora je oznámiť všetkým známym 

veriteľom obchodnej spoločnosti to, ţe spoločnosť vstúpila do likvidácie a súčasne je jeho 

úlohou  zverejniť najmenej dvakrát za sebou aspoň s dvojtýţdenným časovým odstupom 

rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktoré obsahuje výzvu pre veriteľov prihlásiť svoje 

pohľadávky v lehote, ktorá nemôţe byť kratšia ako tri mesiace. Najčastejšie sa rozhodnutie 

o zrušení spoločnosti zverejňuje v Obchodnom vestníku. 
50

 

Likvidátor má postavenie k obchodnej spoločnosti, v ktorej prevádza likvidáciu, 

podobné mandatárovi, takţe pod hrozbou vlastnej majetkovej zodpovednosti má svoju 

funkciu vykonávať zodpovedne a s dostatočnou starostlivosťou tak, aby spoločnosti nevznikla 

ţiadna ujma. Likvidátor realizuje právne úkony v mene spoločnosti, ale nie za spoločnosť, to 

znamená, ţe likvidátor nezastupuje spoločnosť v likvidácii, ale táto likvidovaná spoločnosť 

jedná prostredníctvom osoby likvidátora.
51

  

Ďalšou povinnosťou likvidátora je zostavenie zahájovacej likvidačnej účtovnej súvahy 

a prevedenie súpisu imania v likvidovanej spoločnosti. Účtovnú závierku zostavuje štatutárny 

orgán ku dňu, ktorý predchádza vstupu právnickej osoby do likvidácie. V prípade, ţe 

štatutárny orgán nezostaví účtovnú závierku, potom je to úlohou likvidátora. Ten zároveň 

prevedie inventarizáciu majetku a záväzkov. Likvidátor je povinný predloţiť zostavenú 

a audítorom overenú účtovnú závierku všetkým zákonným príjemcom.  

V nasledujúcom kroku je likvidátor povinný predloţiť zakladateľovi alebo vlastníkom 

podnikateľského subjektu, v dohodnutom časovom termíne po prevzatí spoločnosti, tieto 

dokumenty: 

 likvidačný plán,  

 predbeţný rozpočet likvidácie, 

 inventarizačný zápis o inventarizácii hospodárskych prostriedkov. 
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Medzi ďalšie povinnosti likvidátora patria: 

 dokončenie beţných záleţitostí podniku, 

 speňaţenie majetku podniku spôsobom, ktorý je najhospodárnejší a najrýchlejší 

alebo po dohode s podnikateľským subjektom, pre ktorý likvidáciu vykonáva 

s ním inak disponovať, 

 vyporiadanie daní a poplatkov,  

 vyporiadanie všetkých záväzkov a pohľadávok, 

 predkladanie  pravidelných správ o procese likvidácie podnikateľskému subjektu, 

ktorý mu likvidáciou nariadil, 

 vytriedenie a zaloţenie písomností, 

 pripravenie návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a konečnej správy 

o likvidácii, 

 podanie návrhu na výmaz podnikateľského subjektu z obchodného registra do 30 

dní po ukončení likvidácie.
52

 

Osobe likvidátora prislúcha zo zákona ďalšia povinnosť, a to jednať vo všetkých 

úkonoch procesu likvidácie obchodnej spoločnosti so starostlivosťou riadneho hospodára. Ak 

nastane stav, kedy likvidátor s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam odmietne uznať zjavne 

odôvodnenú pohľadávku veriteľa, vystavuje tým obchodnú spoločnosť riziku súdneho sporu 

o jej vymoţenie. Popísaným jednaním by zreteľne porušil túto zákonom stanovenú povinnosť. 

Avšak likvidátor má právo nezahrnúť do likvidácie takú prihlásenú pohľadávku,  ktorá u neho 

vzbudzuje nedôveru o jej existencii. Vtedy veriteľ môţe svoju pohľadávku uplatniť na súde. 

Treba ale zdôrazniť, ţe osoba likvidátora môţe byť menovaná do funkcie  bez toho, aby mala 

s touto spoločnosťou predtým niečo spoločné. Likvidátor môţe byť totiţ presvedčený, ţe 

uplatnená pohľadávka nie je odôvodnená napr. z dôvodu, ţe neexistuje, bola premlčaná, je 

neplatná a z mnohých iných argumentov. Odôvodnenie uplatnenej pohľadávky tak môţe 

vyplynúť aţ v priebehu súdneho konania. Likvidátor by preto nemal byť v takejto situácii 

trestaný, pretoţe nedošlo k úmyselnému pochybeniu z jeho strany. V prípade, ţe likvidátor 

v rámci svojej práce spôsobí obchodnej spoločnosti alebo spoločníkom škodu, je za ňu 

zodpovedný podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
53
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Právna úprava určuje kompetencie likvidátora na jednej strane, čiţe mieru jeho 

konateľskej právomoci, a na strane druhej vymedzuje jeho povinnosti v rámci prevádzania 

procesu likvidácie. 
54

 

Ak nastane situácia, kedy obchodná spoločnosť disponuje len majetkom, 

nedostačujúcim na úhradu všetkých záväzkov, potom  je postup likvidátora nasledovný. 

Pristúpi sa k speňaţeniu majetku obchodnej spoločnosti a z výnosu z predaja dôjde k 

uhradeniu najskôr  nákladov, ktoré sú spojené s procesom likvidácie, potom k uspokojeniu 

mzdových poţiadavok zamestnancov a aţ neskôr sú uhradené pohľadávky ostatných 

veriteľov, podľa poradia ich splatnosti. V prípade, ak nie je moţné uspokojiť pohľadávky 

všetkých veriteľov v plnej výške, nastáva uhradenie záväzkov spoločnosti v alikvotnej časti. 

V prípade, ţe sa nepodarí likvidátorovi speňaţiť majetok v primeranej dobe, je majetok 

spoločnosti ponúknutý veriteľom k úhrade dlhov. Ak však veritelia tento majetok odmietnu 

prebrať k úhrade dlhov, prechádza  na štát ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného 

registra.
55

 

Vaškovic a Storch vo svojej publikácii Vznik a zánik podniku chápu podnik ako 

podnikateľský subjekt, teda právnickú osobu. Podnikom je organizačná jednotka, ktorá spĺňa 

predstavy a účely podnikania. Podnikom sa v tomto zmysle rozumie organizovaná činnosť, 

ktorá má zabezpečiť kombináciu deľby práce výrobných činiteľov pre uspokojenie nejakej 

ľudskej potreby.  

Ak v spoločnosti, ktorá sa ruší likvidáciou nastane stav, kedy likvidátor zistí, ţe 

nebude schopný z výťaţku predaja majetku vyporiadať alebo uhradiť všetky záväzky, 

likvidátorovi plynie povinnosť bez zbytočného odkladu podať insolvenčný návrh. V takomto 

prípade nastáva úpadkový stav podniku, ktorý sa vyznačuje splnením troch podmienok 

z dôvodu platobnej neschopnosti: 

 spoločnosť má viac veriteľov (najmenej dvoch) a 

 peňaţné záväzky po dobu dlhšiu neţ 30 dní po lehote splatnosti a 

 tieto záväzky nie je schopná plniť. 
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Úpadkom sa teda rozumie „krízový stav, za ktorého má podnik viac veriteľov a nie je 

schopný plniť svoje peňaţné záväzky. V úpadku je podnik tieţ vtedy, ak je predlţený, tzn. ak 

súhrn jeho záväzkov prevyšuje jeho majetok.“ 
56

 

 

Na uvedenú skutočnosť poukazuje nasledujúci príklad z praxe, ktorý uvádza Adamík 

a kol.: 

Likvidátor v likvidačnom procese predá vo verejných draţbách či výberových 

konaniach nehnuteľnosti, z ktorých uhradí tzv. zákonom uprednostnených veriteľov (banky, 

štát a pod.), a ostávajúca hotovosť spolu s ostávajúcim majetkom nestačí na vyporiadanie 

ostatných prihlásených veriteľov. Likvidátor sa pokúsi veriteľom ponúknuť niţšie percento 

plnenia ich pohľadávok a oni s týmto návrhom nesúhlasia. Likvidátorovi nezostane nič iné, 

neţ podať návrh na miestne príslušnom súde na prehlásenie insolvenčného konania (predtým 

konkurzu) na majetok likvidovanej spoločnosti. V praxi je obvyklé, ţe ak je ţiadosť 

likvidátora podloţená reálne zdokladovanými dôvodmi, príslušný súd rozhodne veľmi pruţne 

a insolvenčné konanie na majetok likvidovanej spoločnosti prehlási.
57

 

 

Najvyšší súd ČR sa zaoberal prípadom, či likvidátor prekračuje pôsobnosť svojich 

práv a povinnosti tým, ţe bezplatne poskytol uţívanie nebytových priestorov, ktoré neboli 

inak vyuţívané, osobe, ktorá svojimi návštevami mala chrániť objekt pred moţným 

vandalizmom. Napokon súd vydal uznesenie, v ktorom poukazuje na to, ţe do povinnosti 

likvidátora náleţí chrániť majetok, ktorý je predmetom likvidácie pred zničením, stratou alebo 

poškodením. Preto právny úkon, ktorým likvidátor bezplatne poskytol priestory k uţívaniu 

osobe zabezpečujúcej  bezpečnosť objektu, náleţiaceho do likvidovaného majetku, nie je 

právnym úkonom, ktorým by prekročil rozsah svojho jednateľského oprávnenia.
58

 

 

2.6.3 Odmena likvidátora 

 

Výšku odmeny likvidátora stanovuje orgán spoločnosti, ktorý ho menoval do funkcie. 

Príslušný orgán obchodnej spoločnosti likvidátora menuje, odvoláva a odmeňuje. 
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V kapitálových spoločnostiach ustanovuje likvidátora valné zhromaţdenie. V osobných 

spoločnostiach, ktoré nemajú zákonom predpísané zloţenie orgánov spoločnosti, je oprávnený 

orgán uvedený v ustanoveniach spoločenskej zmluvy. To isté platí, aj keď likvidátora 

menoval do funkcie súd. Odmenu likvidátora je potrebné pripočítať k ostatným záväzkom 

obchodnej spoločnosti, pretoţe pohľadávka likvidátora musí byť  uhradená, prípadne 

zabezpečená ešte pred rozdelením likvidačného zostatku spoločnosti.
59

 

 

2.6.4 Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku 

 

„Likvidačný zostatok je majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie.“
60

 

Po uskutočnení všetkých potrebných záleţitostí, ktoré sú nevyhnutné v procese 

 likvidácie spoločnosti, zostaví likvidátor správu o postupe likvidácie s návrhom na rozdelenie 

čistého majetkového zostatku, vyplývajúceho z likvidácie, ktorý je nazývaný likvidačný 

zostatok. Tento návrh na rozdelenie likvidačného zostatku je predloţený na schválenie 

spoločníkom alebo príslušným orgánom. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku musí 

obsahovať určité náleţitosti, ako napr.: 

 celková výška likvidačného zostatku, ktorá je určená na rozdelenie, 

 výška „hrubého“ likvidačného zostatku, pripadajúca na jednotlivého spoločníka, 

 zráţková daň z rozdielu medzi „hrubým likvidačným zostatkom“, ktorý pripadá na 

spoločníka a daňovou nadobúdajúcou cenou jeho obchodných podielov, v prípade, 

ţe je tento rozdiel kladný, 

 čiastka k výplate, ktorá obsahuje čiastku odpovedajúcu daňovej nadobúdajúcej 

cene podielu a  zvyšok podielu na likvidačnom zostatku, ktorý je zdanený 

zráţkovou daňou.
61

 

Podľa názoru autora článku je moţno vyplatiť podiel na likvidačnom zostatku nielen 

v peňaţnej forme, ale aj v naturálnej podobe. Český Obchodní zákoník však jednoznačne túto 

situáciu nerieši. V spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá je najbeţnejšou právnou formou 

podnikania, má kaţdý spoločník po úspešnom ukončení procesu likvidácie nárok na podiel na 

likvidačnom zostatku, pravdaţe, ak nejaký zostatok existuje. Vtedy likvidátor zostaví uţ 
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spomínanú správu o priebehu likvidácie, ktorá obsahuje návrh na rozdelenie čistého 

majetkového zostatku medzi spoločníkov, ktorý vyplýva z likvidácie. Majetkom sa 

v Obchodnom zákonníku SR a ČR ponímajú nielen finančné prostriedky a beţné veci, ale  aj 

práva. V akciovej spoločnosti vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom 

zostatku vrátením listinných akcií akciovej spoločnosti, ktoré po výzve predloţí likvidátorovi. 

Spôsob rozdelenia likvidačného zostatku český ani slovenský Obchodný zákonník neurčuje, 

pretoţe tento zostatok závisí od štruktúry majetkových hodnôt, ktoré zostanú po ukončení 

procesu likvidácie. Ustanovenie českého Obchodního zákoníku však hovorí, ţe pokiaľ by 

spoločnosť poskytla podiel na likvidačnom zostatku akcionárovi v naturálnej podobe, toto 

plnenie sa potom povaţuje za zdaniteľné z hľadiska DPH, za predpokladu, ţe bol uplatnený 

odpočet dane.  

Likvidátor by mal dbať hlavne na záujem spoločníkov, pre ktorých nemusí byť  

výhodné speňaţenie majetku likvidovanej spoločnosti. Príklad tejto situácie predstavuje malá 

zaniknutá spoločnosť, ktorej jediný spoločník nebude mať záujem o predaj staršieho 

automobilu pod jeho cenu, ale naopak, radšej si ho ponechá.  

Vznikajú polemiky o tom, či môţe byť likvidačný zostatok vyplatený aj v naturálnej 

podobe. Názory sa líšia, pretoţe český Obchodní zákoník to vo svojich ustanoveniach 

jednoznačne neuvádza.
62

 

 

2.6.5 Ukončenie likvidácie 

 

Likvidátor po prevedení všetkých úkonov, potrebných pri likvidácii obchodnej 

spoločnosti, vypracuje správu o priebehu procesu likvidácie a priloţí k nej návrh na 

vyporiadanie likvidačného zostatku. Záverečnú fázu procesu likvidácie je moţné rozdeliť do 

niekoľkých bodov: 

 úhrada záväzkov v priebehu likvidácie, 

 vypracovanie účtovnej závierky ku dňu vypracovania návrhu na rozdelenie 

likvidačného zostatku, 

 spracovanie konečnej správy likvidácie, ktorá je odovzdaná vlastníkovi, 

 udelenie súhlas s výmazom obchodnej spoločnosti u správcu dane, 

 archivácia spisového materiálu,  
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 likvidátor má povinnosť do 30 dní po ukončení  procesu likvidácie podať návrh na 

vymazanie obchodnej spoločnosti z evidencie obchodného registra.
63

 

 

Ku dňu výmazu zrušovanej obchodnej spoločnosti z obchodného registra táto 

spoločnosť zanikne. Ak po skončení procesu likvidácie vyjdú na povrch neuspokojené 

pohľadávky veriteľov, potom za ich splnenie ručia spoločníci, a to do výšky svojho podielu 

na likvidačnom zostatku, najmenej však v rozsahu, v ktorom ručili počas trvania obchodnej 

spoločnosti. 
64

 

Proces likvidácie v spoločnosti končí okamihom, kedy sa pristúpi k  rozdeleniu 

likvidačného zostatku alebo k pouţitiu finančných prostriedkov z trţby predaja majetku 

pre uspokojenie veriteľov alebo k prevzatiu majetku veriteľmi k úhrade ich pohľadávok alebo 

ak nastane odmietnutie zo strany veriteľov prevziať majetok k úhrade dlhov.
65

 

 

2.6.6 Konanie o obnovení likvidácie 

 

 Ak nastane situácia, kedy po vymazaní obchodnej spoločnosti z obchodného registra 

je zistený doposiaľ neznámy majetok, vtedy rozhoduje súd o zrušení zápisu o výmaze 

spoločnosti z evidencie OR a o obnovení likvidácie spoločnosti na návrh štátneho orgánu, 

spoločníka, veriteľa alebo dlţníka alebo rozhodne o vstupe spoločnosti do likvidácie 

a zároveň menuje osobu likvidátora. Registrový súd učiní po právnej moci rozhodnutia zápis 

do OR o obnovení spoločnosti, o tom, ţe obchodná spoločnosť je v likvidácii a osobu 

likvidátora.  

 V praxi je málo prípadov, kedy dôjde k obnoveniu procesu likvidácie obchodnej 

spoločnosti. Zároveň pri obnove likvidácie nastáva obnovenie aj funkcie pôvodného 

likvidátora. Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zastáva názor, ţe osoby, ktoré sú oprávnené 

jednať v konaní o zrušení zápisu o výmaze spoločnosti z OR,  o jej vstupe do likvidácie 

a o menovaní osoby likvidátora za vymazanú právnickú osobu sú tie, ktoré k tomuto boli 
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oprávnené ku dňu jej výmazu z evidencie OR. Touto osobou sa myslí práve osoba pôvodného 

likvidátora.
66

 

 

2.7 Rozdiely procesu likvidácie v slovenskej a českej právnej úprave 

V českom aj v slovenskom Obchodnom zákonníku je likvidácia spoločnosti upravená 

rovnakými číslami paragrafov, teda od § 70 aţ po § 75. Existujú však isté rozdiely 

v slovenskej a českej právnej úprave, ktoré sa vzťahujú na likvidáciu spoločnosti. 

V nasledujúcich riadkoch budú  tieto odlišnosti zachytené.  

Prvý rozdiel je v § 71 odst. 1 slovenského Obchodného zákonníka, ktorý vypovedá 

o tom, ţe ak je do funkcie likvidátora menovaná právnická osoba, potom  jej pôsobnosť 

realizuje štatutárny orgán, prípadne členovia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, a to 

len za podmienky, ţe spoločnosť neurčila inú fyzickú osobu pre výkon pôsobnosti 

likvidátora.
67

  V českom práve je určená aj lehota 10 dní, do ktorej má spoločnosť určiť inú 

fyzickú osobu. Ak tak neučiní, potom funkciu likvidátora vykonáva jej štatutárny orgán alebo 

jeho členovia.  

Ďalší rozdiel právnej úpravy je obsiahnutý v § 72 odst. 2 slovenského Obchodného 

zákonníka, ktorý poukazuje na to, ţe pokiaľ likvidátor objaví predlţenie spoločnosti, v ktorej 

realizuje likvidáciu, je povinný predloţiť návrh na vyhlásenie konkurzu bez zbytočného 

odkladu.
68

 V českom Obchodním zákoníku sa táto skutočnosť nespomína, pretoţe ju rieši 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon) v § 98 odst. 

1, ktorý vypovedá o tom, ţe pokiaľ  dlţník, či uţ ide o fyzickú (podnikateľ) alebo právnickú 

osobu, sa dozvie alebo mal sa pri náleţitej starostlivosti dozvedieť o svojom úpadku, má 

povinnosť predloţiť insolvenčný návrh bez zbytočného odkladu.
 69

 

V slovenskom práve nie je bliţšie upravený spôsob zverejnenia vstupu spoločnosti do 

likvidácie. Český § 73 Obchodního zákoníku hovorí, ţe osoba likvidátora disponuje 

povinnosťou oznámenia  vstupu obchodnej spoločnosti do procesu likvidácie všetkým jej 

známym veriteľom, a súčasne je jeho úlohou zabezpečiť zverejnenie rozhodnutia o zrušení 

spoločnosti, a to najmenej dvakrát za sebou s aspoň dvojtýţdenným časovým odstupom.
 70
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V slovenskom právnom predpise nie je upravený prednostný spôsob vyplatenia 

mzdových nárokov zamestnancov spoločnosti, o ktorom vypovedá § 74 odst. 3 českého 

Obchodního zákoníku.  

Novela Obchodního zákoníku ČR, účinná od 1.1.2012 sa týka zverejnenia návrhu na 

rozdelenie likvidačného zostatku v zbierke listín, ktorá vypovedá o tom, ţe pokiaľ bola 

likvidácia nariadená súdom a likvidátor bol do funkcie  menovaný súdom, nemá tento 

likvidátor povinnosť predkladať spoločníkom alebo orgánom návrh na rozdelenie 

likvidačného zostatku k schváleniu, a rovnako správu o nakladaní s majetkom spoločnosti. 

Jeho povinnosťou je umiestniť tieto dokumenty do zbierky listín, ktorými sa stanoví okamih, 

odkedy začne plynúť lehota 3 mesiacov na prieskum podielu spoločníka na likvidačnom 

zostatku. Toto ustanovenie uľahčuje likvidáciu tzv. „prázdnych spoločností“ a podieľa sa na 

zníţení transakčných nákladov likvidácie. Hlavným prínosom tohto ustanovenia je strata 

povinnosti likvidátora doručovať príslušné doklady spoločníkom.
71

 

Novela je hlavne reakciou na niektoré nedostatky súčasnej právnej úpravy a na 

problémy, ktoré boli v praxi zaznamenané.  Predovšetkým zdôrazňuje zavedenie opatrenia pre 

zjednodušenie procesu likvidácie právnických osôb, ktoré nevykazuj ţiadnu podnikateľskú 

aktivitu, ale napriek tomu sú zapísané v OR. Ďalšiu novinku, ktorú novela prináša je, ţe za 

podmienky, kedy nemoţno do funkcie likvidátora menovať člena štatutárneho orgánu alebo 

spoločníka obchodnej spoločnosti, môţe byť do tejto funkcie zvolená fyzická osoba, ktorá  

musí preukázať súhlas a  predpoklad splnenia všeobecných a kvalifikačných predpokladov 

pre zápis do zoznamu insolvenčných správcov.
72

 

Slovenský Obchodný zákonník zatiaľ podobné ustanovenie neobsahuje, je moţné, ţe 

sa v budúcnosti nechá inšpirovať českou právnou úpravou.  
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2.8 Záver kapitoly 

V tejto úvodnej kapitole diplomovej práce bol načrtnutý právny rámec likvidácie 

obchodných spoločností, vymedzený pojem likvidácia a priblíţený priebeh likvidácie 

v obchodnej spoločnosti. Teraz  bude nasledovať neprávny aspekt likvidácie podnikateľských 

subjektov, a to príčiny, prečo právnické osoby ukončujú svoju podnikateľskú činnosť hlavne 

v období veľkej finančnej krízy, ktorá za posledné roky zasiahla takmer celý svet.  

Likvidácia je proces, ktorý vedie k výmazu obchodnej spoločnosti z obchodného 

registra. Likvidáciou sa vlastne rozumie vyporiadanie majetkových a iných záväzkov. Je to 

vlastne záverečná fáza v ţivotnom cykle ekonomického subjektu, ktorý sa, či uţ dobrovoľne 

alebo nedobrovoľne rozhodol ukončiť existenciu svojej podnikateľskej aktivity. Príčinou 

môţu byť rôzne dôvody, ale so zreteľom na súčasnú hospodársku situáciu, je to práve 

finančná kríza, ktorá pravdepodobne podnietila obchodné spoločnosti k zahájeniu procesu 

likvidácie. 

Keďţe v súčasnosti je hospodárstvo oboch štátov – Slovenska aj Českej republiky 

ovplyvňované dopadmi hospodárskej krízy, ďalšie časti diplomovej práce sa budú sústrediť 

práve na tieto dopady krízy na ekonomiku obidvoch krajín, kde bude prevedená analýza 

vybraných makroekonomických ukazovateľov a rozbor, ako sa kríza prejavila na postavení 

obchodných spoločností. V krízovom období mnoho právnických osôb  ukončilo  

podnikateľskú činnosť, a preto sa budú nasledujúce kapitoly zaoberať likvidáciou 

podnikateľských subjektov. Práca bude skúmať, či v krízovom období došlo k nárastu 

likvidácii obchodných spoločností.  

V poslednej kapitole bude prevedený výskum likvidácii právnických osôb a zrovnanie 

rozsahu likvidácií obchodných spoločností na Slovensku a v Českej republike.  
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3  NIEKTORÉ PRÍČINY LIKVIDÁCIÍ OBCHODNÝCH 

SPOLOČNOSTÍ 

 

3.1 Finančná kríza a jej dôsledky 

Táto kapitola diplomovej práce bude zameraná na moţné príčiny likvidácie 

obchodných spoločností. Kedy sa vlastne dostáva spoločnosť do likvidácie? Je to v prípadoch, 

kedy nie je spoločnosť schopná splácať svoje záväzky, nie je schopná vytvárať zisk, dostane 

sa do nepriaznivej finančnej situácie, nemá potrebné finančné prostriedky a je tak zadlţená, ţe 

banka odmieta poskytnúť ďalší úver, pretoţe spoločnosť pre ňu nie je spoľahlivým klientom. 

Jednou z najväčších moţných príčin likvidácie spoločnosti v súčasnosti je svetová 

hospodárska kríza, ktorá zasiahla ekonomiky po celom svete.  

„Roky 2007, 2008 a 2009 sa iste zapíšu do dejín svetovej ekonomiky ako časy prvej 

naozaj globálnej hospodárskej krízy. Všetci sme pocítili, ţe sa zrodila ekonomická recesia 

s vlastnosťou počítačového vírusu. Menové a finančné krízy sa stali nedeliteľnou súčasťou 

svetovej ekonomiky.“
73

 

Globálna finančná kríza v roku 2008 bola spustená americkou hypotekárnou krízou 

z roku 2007. Kríza rýchlo prispela k zvýšeniu počtu rozhodcovských konaní po celom svete. 

V roku 2009 väčšina hlavných rozhodcovských inštitúcii zaznamenala značný nárast počtu 

rozhodcovských konaní v súvislosti so zaisťovacími fondmi, investičnými fondmi a bankami. 

Švajčiarska komora zaregistrovala nadmerný počet nových prípadov podaných v prvej 

polovici 2009. To sa odráţa v podobe zvýšeného počtu prípadov LCIA
74

 v roku 2008, kedy 

riaditeľ LCIA vyhlásil, ţe je to určite, alebo aspoň čiastočne spôsobené dôsledkom svetovej 

hospodárskej situácie, ktorú v súčasnosti preţívame.
75

 

Kríza v spoločnosti predpokladá zlyhanie alebo odchýlku od beţného stavu. Kríza 

indikuje predpoklady, ktoré preukazujú nie normálny stav. Recesia sa tak zdá byť prejavom 

viac či menej viditeľných odlišností medzi existujúcimi okolnosťami a rozhodujúcimi 

tendenciami v určitom politickom spoločenstve.
76
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Hospodárska kríza sa začala prejavovať uţ v začiatkoch roku 2007  a na konci augusta 

2007 zasiahla finančné trhy na celom svete.  

Impulzom svetovej hospodárskej krízy bola kríza trhu s realitami v USA, ktorá bola 

zapríčinená poskytovaním rizikových hypoték skupine obyvateľstva s niţším ţivotným 

štandardom. Banky ponúkali pôţičky s nízkym úrokom. Tu spravili chybu nielen banky, ale aj 

ratingové spoločnosti, ktorých hlavnou úlohou je posudzovať platobnú schopnosť klientov. 

Tieto posudky brali banky na ľahkú váhu a údaje o dlţníkoch si uţ ďalej nepreverovali. 

V priebehu dvoch rokov tieto nízke úroky začali rásť a dlţníci neboli schopní splácať úvery 

so zvýšeným úrokom. Finančné trhy sa začali rúcať. Hypotekárne ústavy nemali prostriedky 

na poskytovanie ďalších úverov, pretoţe návratnosť poskytnutých pôţičiek bola takmer 

nulová. Obrovským šokom bolo to, ţe najväčšia francúzska banka BNP Paribas oznámila, ţe 

nebude viac poskytovať finančné prostriedky na rizikové hypotéky pre nízku likviditu. 

Investori sa zbavovali rizikových podielov a akciové trhy v Európe, Ázii a USA sa začali 

prepadať.  

Európa najskôr kríze nevenovala dostatočnú pozornosť. Prvej vlne finančnej krízy na 

jeseň v roku 2007  sa ekonomika EÚ dokázala vyhnúť bez väčších ťaţkostí. Európska 

komisia kritizovala hlavne nezodpovedné poţičiavanie, neopatrné investičné praktiky a zlý 

management likvidity. V otázke potreby väčšej transparentnosti trhu komisári neboli jednotní 

a preto nedošlo k ochranným opatreniam.  

Vplyv krízy v eurozóne sa začal prejavovať aţ v prvom štvrťroku 2008. Spomalila sa 

globálna ekonomika a Komisia upozornila, ţe v roku 2008 je potrebné očakávať niţší rast 

a vyššiu infláciu. EÚ v tomto období zaţila najvyšší rast cien za posledných 14 rokov. Bola tu 

hrozba, ţe ceny ropy sa odrazia vo vyšších mzdách a EÚ sa ocitne v inflačnej špirále.
 77

  

V druhom štvrťroku 2008 sa zlé hospodárske predtuchy ešte viac prehĺbili. Najviac ich 

ovplyvnila oficiálna recesia v USA a rastúce ceny ropy a energií. Európska ekonomika začala 

strácať istotu. Dôvody zhoršujúcej sa ekonomickej situácie spôsobila globálna úverová kríza 

a zvyšujúce sa svetové ceny potravín a ropy. Najväčšie problémy zaznamenala Veľká Británia 

a Španielsko v súvislosti s realitnými trhmi.  

V pondelok 15. septembra 2008 začala kríza naberať otáčky. Burza Wall Street zaţila 

najväčší pokles od teroristický útokov v septembri 2001. Americká vláda oznámila, ţe 

odmieta zachraňovať verejnými peniazmi veľké finančné spoločnosti a v tom čase investičná 
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banka Lehmann Brothers vyhlásila krach. Situácia na trhu mimoriadne negatívne ovplyvnila 

európsky priemysel a EÚ dospela k  technickej recesii.
 78

  

História je dôkazom toho, ţe vo svetovej ekonomike nastáva cyklické striedanie 

obdobia ekonomického rastu a obdobia recesie. Toto cyklické striedanie má tvar sínusoidy. 

Po recesii prichádza rast, ktorý trvá niekoľko rokov alebo aţ desaťročí. Otázkou ostáva, kedy 

nastane obdobie trvalého rastu.
79

 

Hospodárska kríza zasiahla celý svet a neexistuje odvetvie, ktorého by sa netýkala. 

S tým súvisí aj počet likvidácii obchodných spoločností v tomto krízovom období.  

  

3.1.1 Príznaky krízy v obchodnej spoločnosti 

 

Medzi hlavné príznaky krízy podnikateľského subjektu sa radia: 

 pokles zisku  obchodnej spoločnosti,  

 ťaţkosti s cash-flow, 

 nespokojnosť na strane zamestnancov, 

 nespokojnosť na strane zákazníkov, 

 nespokojnosť na strane vlastníkov spoločnosti, 

 problémy s predajom produkcie spoločnosti, 

 odmietnutie banky poskytnúť úver, poţiadavka banky predčasne splatiť 

poskytnutý úver, 

 zbavovanie akcií zo strany akcionárov, 

 súdne spory.
 80

 

 

Ak má obchodná spoločnosť niektorý alebo viacero z týchto príznakov, treba začať 

riešiť vzniknutú situáciu. Na počiatku problémov podnikateľského subjektu je potrebné 

vyuţiť konsolidáciu alebo sanáciu. Konsolidáciou chápeme vnútorné ozdravenie spoločnosti 

a zniţovanie finančných rizík. Sanácia je súbor opatrení, ktoré sú zamerané na prekonanie 
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trvalejšej nelikvidity alebo nebezpečne klesajúcej rentability spoločnosti. Cieľom sanácie je 

záchrana ekonomického subjektu pred likvidáciou. Pokiaľ konsolidácia alebo sanácia 

nevyriešia problémy v spoločnosti, je potrebná likvidácia právnickej osoby.
81

 

 

3.2 Prejavy finančnej krízy na podnikateľské prostredie na Slovensku 

 „Podnikateľské prostredie definujeme ako súhrn podstatných vplyvov pôsobiacich 

ako na podnikateľov, tak i na podnik a na podnikanie. Zahŕňa vplyvy, ktoré pôsobia na 

sústavnú činnosť prevádzanú podnikateľom alebo podnikom vlastným menom a na jeho 

vlastnú zodpovednosť za účelom zhodnotenia podnikateľského potenciálu.“
 82

  

Podnikateľské prostredie je na Slovensku hodnotené úrovňou kvality prostredníctvom 

Podnikateľskej aliancie Slovenska, ďalej len PAS. PAS monitoruje a hodnotí podnikateľské 

prostredie pomocou vlastného indexu podnikateľského prostredia. Tento index sa označuje 

ako IPP. IPP zobrazuje, ako sa mení vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a pohyby 

v kvalite jednotlivých zloţiek podnikateľského prostredia, ako sú napr. zmeny hospodárskej 

politiky vlády, legislatívy, úrovne infraštruktúry. IPP udáva, ţe v súčasnosti sa podnikateľské 

prostredie Slovenska stále zhoršuje.
 83

  

 

V  diplomovej práci bude sledovaný vývoj likvidácii obchodných spoločností za 

obdobie piatich rokov, preto je uvedený aj vývoj IPP za päťročnú dobu. Hodnota IPP je 

vyjadrená v bodoch a v grafickom prevedení je IPP udávaný za jednotlivé štvrťroky.  

Ako uţ bolo vyššie spomenuté, dochádza k zhoršeniu podnikateľského prostredia na 

Slovensku. Lepšiu názornosť tohto vývoja poskytne nasledujúci Graf č. 3.1. 
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Graf č. 3.1: Vývoj indexu podnikateľského prostredia (IPP) na Slovensku za obdobie piatich rokov  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z  Podnikateľskej aliancie Slovenska 

 

Základné obdobie pre získanie výpočtu IPP reprezentoval 1. júl 2001, kedy bola 

stanovená  referenčná hodnota indexu 100 bodov. Vtedy bola po prvýkrát zverejnená hodnota 

IPP.  

Ako moţno z grafického zobrazenia vyčítať, kvalita podnikateľského prostredia do 

druhého štvrťroku  2006 rástla a odvtedy sa hodnota IPP zniţuje, aţ na 1 výnimku 

zaznamenanú v treťom štvrťroku 2010. Čím je niţšia hodnota ukazovateľa, tým viac sa 

zhoršuje podnikateľské prostredie v danom štvrťroku. Je zrejmé, ţe tento stav zapríčinila 

hlavne hospodárska kríza. V štvrtom štvrťroku 2009 sa hodnota IPP prvýkrát dostala pod 

referenčnú hranicu 100 bodov a odvtedy aţ doposiaľ neprekonala túto líniu, práve naopak, 

kaţdý ďalší štvrťrok je  zaznamenaný čoraz väčší pokles hodnoty IPP. V súčasnosti je situácia 

podnikateľského prostredia čoraz horšia, o čom svedčí aj naposledy zverejnená hodnota 90,4 

(júl 2011), ktorá predstavuje historicky najniţšiu kvalitu podnikateľského prostredia na 

Slovensku.  

Táto situácia vypovedá o tom, ţe kríza  čoraz viac vplýva na slovenské podniky, a tým 

sa spoločnosti dostávajú do neľahkých pomerov, pretoţe nemajú vhodné podmienky na svoj 

rozvoj a mnohým z nich nezostáva nič iné, ako ukončiť podnikateľskú činnosť.  

 

V slovenskom hospodárstve hrajú dôleţitú úlohu malé a stredné podniky (ďalej len 

MSP), ktorá sa prejavuje hlavne v ich podiele na celkovej zamestnanosti štátu. Tieto podniky 
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sú veľmi zraniteľné výkyvmi podnikateľského prostredia a náhlymi zmenami. Súčasná 

hospodárska kríza ohrozuje existenciu malých a stredných podnikov na Slovensku.  

Jedným z mnohých prejavov finančnej krízy je pokles dopytu, trţieb a niţšia 

návratnosť investíc, ktorá spôsobuje ťaţkosti so splácaním úverov. V konečnom dôsledku sa 

jedná o platobnú neschopnosť obchodných spoločnosti, ktorá zasahuje ďalšie podniky 

a ohrozuje ich existenciu. Prístup MSP k financovaniu je komplikovanejší, pretoţe banky 

poskytujú úvery so zvýšenou opatrnosťou.  

Tretí štvrťrok 2008 je posledným kvartálom, ktorý ešte nie je výraznejšie ovplyvnený 

hospodárskou krízou. Prvé prejavy krízy pocítili MSP v septembri 2008. 

MSP sú na Slovensku pod tlakom dvoch strán, pričom jednou zo strán je strana dopytu 

a druhou stranou je strana financovania. Dopad krízy na MSP je treba starostlivo monitorovať 

a zabezpečiť aktivity na  zmiernenie tohto dopadu a rýchle ozdravenie podniku.  

Kríza zasiahla MSP v dvoch kľúčových faktoroch. Prvým faktorom sú finančné trhy. 

Napriek dobrej pozícii slovenského bankového systému nastala zvýšená opatrnosť pri 

poskytovaní úverov, čo zapríčinilo zhoršený prístup MSP k cudziemu kapitálu. Boli sprísnené 

úverové štandardy a zvýšili sa náklady na splácanie úveru. Druhým faktorom bol expanzívnou 

politikou motivovaný globálny ekonomický rast. Ťaţkosti v podobe splácania úverov sa 

prejavili zníţeným globálnym dopytom, ktorý zasiahol aj slovenské MSP. Zníţenie dopytu sa 

prejavilo v poklese počtu objednávok a zhoršením odbytu, čo v konečnom dôsledku viedlo 

k zníţeniu trţieb.  

Kríza sa slovenských podnikov dotkla najmä kvôli vysokej naviazanosti na zahraničné 

trhy. Firmy, ktoré sú exportovo orientované teda pocítili krízu vo väčšom rozsahu, ako firmy 

orientované na domáci trh. Nastáva vyššia neistota na trhu a rastúca nezamestnanosť. 
84

 

MSP majú ťaţší prístup k zdrojom financovania. Výkyvmi prostredia 

a neočakávanými zmenami sú zraniteľné. Preto aj dopady globálnej hospodárskej krízy na 

MSP sú väčšie ako na veľké podniky.  
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3.2.1 Dopady finančnej krízy na makroprostredie podnikov na Slovensku 

 

Finančná kríza zasiahla vývoj makroekonomických ukazovateľov, ako je napr. hrubý 

domáci produkt, nezamestnanosť, zahraničný obchod, tvorba zisku, inflácia a pod. Na 

vybraných ukazovateľoch ekonomického vývoja v Slovenskej republike bude poukázané na 

dopady finančnej krízy v sledovanom päťročnom období 2006 - 2010.  

 

Vývoj HDP  

Dopad spomalenia hospodárstva sa prejavil aj veľkosťou objemu hrubého domáceho 

produktu, a to najmä v rokoch 2008, 2009 a začiatkom roku 2010, kedy hodnota HDP 

dosahovala úroveň od 15 601,74 mil. €  do 17 019,6 mil. € v beţných cenách, o čom 

vypovedá aj nasledujúce zobrazenie vývoja HDP v Grafe č. 3.2.  

V druhom štvrťroku 2006 bol zaznamenaný v sledovanom časovom období najniţší 

objem HDP s hodnotou 13 469,6 mil. € a najvyššia hodnota HDP bola vyprodukovaná 

v treťom štvrťroku 2008.
85

 

Ako moţno z Grafu č. 3.2  vyčítať, tak vo vývoji makroekonomickej veličiny 

dochádza k určitým pravidelným ročným výkyvom. 

 

Graf č. 3.2: Vývoj HDP v rokoch 2006 – 2010 na Slovensku 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu SR 
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Vývoj miery nezamestnanosti 

Jedným z najväčších dopadov finančnej krízy na Slovensku bol nárast miery 

nezamestnanosti zapríčinený vlnou prepúšťania zamestnancov podnikov. Viaceré MSP na 

Slovensku boli nútené v tomto období zníţiť stav svojich pracovníkov, a tak skracovali 

pracovnú dobu, zniţovali počet zmien alebo, v tom horšom prípade, zniţovali počty 

zamestnancov.  

V Grafe č. 3.3 moţno vidieť, ţe miera nezamestnanosti bola v  štvrtom štvrťroku 2008 

najniţšia, dosahovala hodnotu 9,0 %. Najvyššia miera nezamestnanosti v sledovanom období 

nastala v prvom štvrťroku 2010, kedy jej hodnota vyrástla aţ na 15,1 %.
86

 

 

Graf č. 3.3: Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2006 – 2010 na Slovensku 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu SR 

 

Vývoj zahraničného obchodu 

Finančná kríza doľahla aj na vývoz a dovoz slovenských podnikov zo zahraničia.  Na 

Slovensku poklesol vývoz i dovoz, ktorý je zapríčinený pretrvávajúcou krízou,  takisto aj 

šetrnosťou spotrebiteľov a oslabením priemyselnej aktivity. V Grafe č. 3.4 sú zobrazené ročné 

údaje celkového dovozu a celkového vývozu v mil. €. 
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Graf vývoja zahraničného obchodu vypovedá o tom, ţe v roku 2008 bol najvyšší 

celkový dovoz aj celkový vývoz a naopak, v roku 2009 bol zaznamenaný najniţší celkový 

dovoz s hodnotou 38 775,1 mil. € a takisto aj celkový vývoz v objeme 39 721,2 mil. €.
87

 

Zistené hodnoty naznačujú, ţe podniky na Slovensku v roku 2009 za sledované obdobie 

najmenej vyprodukovali, ale aj najmenej doviezli. Od roku 2006 do pribliţne polovice roku 

2008 slovenské podniky viac dováţali ako vyváţali. Od polovice roku 2008 sa situácia 

v zahraničnom obchode mierne zmenila k lepšiemu, pretoţe celkový vývoz krajiny prevyšuje 

celkový dovoz.  

 

Graf č. 3.4: Vývoj zahraničného obchodu v rokoch 2006 – 2010 na Slovensku 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov  zo Štatistického úradu SR 

 

Vývoj vybraných  makroekonomických ukazovateľov je dôkazom toho, ţe finančná 

kríza zasiahla slovenské hospodárstvo najmä v období rokov 2007 aţ 2009. V týchto rokoch 

bol preukázaný najhorší dopad na zamestnanosť v slovenských podnikoch. V roku 2009 

zaznamenal najväčší pokles zahraničný obchod, a to celkový dovoz aj celkový vývoz 

z krajiny.  

Prevedená analýza vybraných makroekonomických ukazovateľov poukazuje na 

dopady hospodárskej krízy na slovenské podniky.  
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3.2.2 Vnímanie krízy z pohľadu slovenských podnikov 

 

Hospodárska kríza sa negatívne dotýka takmer všetkých MSP na Slovensku. V druhej 

polovici roku 2008 sa začali objavovať v slovenských podnikoch správy o ich problémoch, 

ktoré boli zapríčinené svetovou hospodárskou krízou, o potrebe reštrukturalizácie 

a o prepúšťaní zamestnancov. Na počiatku roku 2009 bola situácia v slovenských podnikoch 

najhoršia. Najväčšie postihy zaznamenal strojársky a automobilový priemysel. V tomto 

období bola frekvencia prepúšťania zamestnancov čoraz väčšia a dokonca spoločnosti hlásili 

aj hromadné prepúšťanie.
88

 

Najväčšie dopady boli zaznamenané začiatkom roku 2009. Slovenské podniky pocítili 

nesmierny pokles objednávok, ktorý zapríčinil zníţenie ich príjmov a v niektorých prípadoch 

aţ zhoršenie ich platobnej disciplíny.  

Obchodné spoločnosti vnímajú finančnú krízu väčšinou negatívne. Podnikatelia začali 

škrtať svoje výdavky a nepúšťajú sa do väčších projektov. Sú viac opatrní, čo sa týka kontroly 

výrobných a prevádzkových nákladov, dôkladnejšie zvaţujú investičné príleţitosti a hľadajú 

moţnosti zvyšovania efektívnosti. Niektoré spoločnosti tvrdia, ţe existuje jediný spôsob, ako 

si upevniť pozíciu na trhu v krízovom období, a tým sú inovácie. Kaţdá spoločnosť si ich 

však nemôţe dovoliť. Prípadné inovácie by mali byť jednoduché a musia byť uvedené vo 

vhodnom časovom okamihu. Niektoré podniky tvrdia, ţe dlhovú krízu vnímajú z pohľadu 

výzvy, čo im umoţňuje získať odlišný pohľad na krízu. 
89

 

Významné postavenie v slovenských podnikoch momentálne zohráva rozváţnosť, 

podrobné sledovanie nákladov a rozumné zvaţovanie investičných príleţitostí.  

Slovenský prieskum CEO, ktorý uskutočnila poradenská spoločnosť PwC Slovensko, 

vypovedá o tom, ţe kríza mala vplyv na pokles trţieb podnikateľských subjektov, úsporu 

osobných nákladov, na zmenu štýlu riadenia v podobe krízového managementu a na prísnu 

kontrolu vstupných nákladov.
90
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3.3 Prejavy finančnej krízy na podnikateľské prostredie v Českej 

republike 

Stav podnikateľského prostredia v ČR je základným kritériom pri rozhodovaní 

o zahájení podnikateľskej činnosti, prípadne o jej pokračovaní a tieţ o rozhodnutí vloţiť 

investície do danej ekonomiky. Úroveň podnikateľského a investičného prostredia je hlavnou 

návnadou pre prosperitu podnikateľských činností a taktieţ pre vstup zahraničných 

investorov.
91

 

Kvalita podnikateľského prostredia v Českej republike nie je hodnotená indexmi IPP 

ako je to na Slovensku.  

Vypuknutím hospodárskej krízy na konci roku 2008 sa podnikateľské prostredie ČR 

len zhoršilo. Za posledné tri roky (2008-2010) sa kvalita podnikateľského prostredia v ČR 

nezlepšila, dokonca v niektorých atribútoch došlo k jej zhoršeniu. Faktory, ktoré najviac 

zaťaţujú podnikanie na území Českej republiky sú korupcia, byrokracia,  zlá platobná 

morálka a zostrujúca sa konkurencia. Z prieskumu Svazu průmyslu a dopravy ČR vyplýva, ţe 

obchodným spoločnostiam sa zvýšili náklady, a to hlavne v podobe stúpajúcich cien energií. 

V ČR existuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
92

 

Rovnako, ako aj na Slovensku, tak aj v ČR,  malí a strední podnikatelia hrajú 

rozhodujúcu úlohu pri vytváraní nových pracovných príleţitostí a pôsobia ako faktor sociálnej 

stability a ekonomického rozvoja. MSP sú citlivé na kvalitu podnikateľského prostredia. 

Najviac zraniteľné segmenty v ČR predstavuje automobilový priemysel, stavebníctvo 

a pridruţená výroba. Hospodárska kríza poznačila najmä české spoločnosti exportovo 

orientované.  

Prvá fáza hospodárskej krízy, ktorá sa prejavila v období od augusta 2007 do 

septembra 2008, mala na českú ekonomiku minimálne dopady, pretoţe Česká republika bola 

na krízu dostatočne pripravená. Čo sa týka druhej fázy krízy (september – november 2008), 

tak tá uţ má podstatne rozsiahlejšie dopady na českú ekonomiku. Zvyšuje sa nezamestnanosť, 

klesajú počty objednávok, zakázok, klesá dopyt a dochádza k celkovému spomaleniu 

ekonomiky.
93
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Vďaka hospodárskej kríze mnohé obchodné spoločnosti v ČR ukončili svoju 

podnikateľskú činnosť, ale zároveň počas krízového obdobia aj viaceré spoločnosti vyrástli. 

Z dôvodu veľkej otvorenosti českej ekonomiky, rovnako ako aj slovenskej, sa kríza prejavila 

hlavne vo finančnom sektore, čo postupne viedlo k prepadu ekonomiky ako celku. Situácia na 

českom trhu v období pred krízou bola nesmierne dobrá a banky poskytovali výhodné úvery. 

Celkovo spomalené hospodárstvo ČR  núti české podniky hľadať nových odberateľov alebo 

prenikať na nové trhy. V spoločnostiach dochádza k utlmeniu investíc a k zmierneniu rastu 

miezd.  

Na strane spotrebiteľov sa hospodárska kríza prejavila tým, ţe ľudia radšej šetria 

a menej míňajú v obchodoch, a tým pádom nakupujú len najnutnejšie statky pre uspokojenie 

svojich potrieb.
94

 

 

3.3.1 Dopady finančnej krízy na makroprostredie podnikov v Českej republike 

 

Dopady finančnej krízy v sledovanom období budú preukázané na vybraných 

makroekonomických ukazovateľoch v českom hospodárstve, ako sú hrubý domáci produkt, 

miera nezamestnanosti a vývoj zahraničného obchodu.  

Finančná kríza poznačila ekonomiky takmer celého sveta. Výnimkou nie je ani Česká 

republika. Na vybraných makroekonomických ukazovateľoch za päťročné sledované obdobie 

budú zobrazené dopady finančnej krízy na české podnikateľské subjekty.  

 

Vývoj HDP 

Objem hrubého domáceho produktu v ČR v rokoch 2008, 2009 a 2010 dosahoval niţší rast, 

v porovnaní s rokmi 2006 a 2007. Tento niţší rast HDP môţe byť zapríčinený práve 

pretrvávajúcou hospodárskou krízou.  

Od 4. štvrťroku 2007 po 4. štvrťrok 2008, teda počas celého roku  sa rast HDP zastavil 

a jeho hodnota dosahovala objem od 930 424 mil. Kč do 931 682 mil. Kč v beţných cenách. 

Najniţší objem HDP za sledované obdobie bol vyprodukovaný v prvom štvrťroku 2006 

s hodnotou 748 832 mil. Kč, a naopak, najvyššia hodnota HDP 937 627 mil. Kč bola 
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dosiahnutá v druhom štvrťroku 2008.
95

 Dôkazom toho je aj nasledujúce vyobrazenie Grafu č. 

3.5. 

 

Graf č. 3.5: Vývoj HDP v rokoch 2006 – 2010 v Českej republike 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Českého statistického úřadu 

 

 

Vývoj miery nezamestnanosti 

Hospodárska kríza doľahla na český trh práce aţ neskôr (rok 2009), ale o to mala 

silnejší dopad. 

Jedným z váţnych dopadov finančnej krízy na Českú republiku je nárast miery 

nezamestnanosti najmä v období od 1. štvrťroku 2009 do 1. štvrťroku 2010, kedy miera 

nezamestnanosti prudko narastala a zastavila sa aţ v 2. štvrťroku 2010 na úrovni 7,2 % 

a takmer celý rok 2010 stagnovala na tejto hodnote.
96

 To by mohlo signalizovať, ţe česká 

ekonomika sa spamätáva z recesie. V sledovanom 5-ročnom období miera nezamestnanosti 

od 1. štvrťroku 2006 do 4. štvrťroku 2008 zaznamenala vţdy pokles oproti predchádzajúcemu 

kvartálu a dokonca v druhom a treťom štvrťroku  2008 dosiahla najniţšiu úroveň od roku 

1996, a to 4,3 %.  
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Najvyššia miera nezamestnanosti bola preukázaná v spracovateľskom priemysle, ktorý 

bol postihnutý najmä stratami zahraničných zakázok. Lepšiu názornosť poskytne Graf č. 3.6. 

 

Graf č. 3.6: Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2006 – 2010 v Českej republike 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Českého statistického úřadu 

 

 

Vývoj zahraničného obchodu 

Pribliţne v rovnakom časovom období (rok 2009) bol na Slovensku, ako aj v Českej 

republike zaznamenaný najniţší pokles v zahraničnom obchode, čiţe v celkovom dovoze aj 

v celkovom vývoze.  

Oproti roku 2008 nastal výrazný pokles ako na strane dovozu, tak na strane vývozu. 

Rok 2009 bol poznamenaný najniţším celkovým dovozom s hodnotou 1 989 036 mil. Kč, 

a rovnako aj najniţšou hodnotou celkového vývozu, ktorá činila 2 138 623 mil. Kč.
97

 České 

podniky v spomínanom časovom úseku disponovali najniţšou vlastnou produkciou, ale aj 

najniţším dovozom zo zahraničia. 

Graf č. 3.7 vypovedá o tom, ţe počas 5-ročného sledovaného obdobia, teda počas 

rokov 2006 aţ 2010, vţdy prevyšoval v ČR celkový vývoz nad celkovým dovozom. 
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V porovnaní s pomermi zahraničného obchodu na Slovenku, má Česká republika lepšie 

postavenie, pretoţe dokáţe uskutočniť väčší objem vývozu produkcie z krajiny do zahraničia.  

 

Graf č. 3.7: Vývoj zahraničného obchodu v rokoch 2006 – 2010 v Českej republike 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Českého statistického úřadu 

 

Podľa tohto vývoja vybraných  makroekonomických ukazovateľov je moţné 

preukázať, ţe finančná kríza zasiahla hospodárstvo Českej republiky najmä v roku  2009. 

V priebehu tohto roku bol graficky zobrazený najhorší dopad na zamestnanosť v českých 

podnikoch, a rovnako v tomto časovom období bol zaznamenaný aj najväčší pokles 

zahraničného obchodu, ktorý sa prejavil úbytkom celkového dovozu aj celkového vývozu 

z krajiny.  

 

3.3.2 Vnímanie krízy z pohľadu českých podnikov 

 

V oblasti dopadu finančnej krízy sú české obchodné spoločnosti zraniteľné, hlavne vo 

svojej trhovej pozícii. Jedná sa o také podnikateľské subjekty, ktoré sa na trhu drţia iba za 

cenu nízkej marţe a vďaka svojej cenovej politike. Ďalšou kategóriou sú spoločnosti 

väčšinovo závislé na cudzích zdrojoch, ktoré boli silno zasiahnuté dôsledkami finančnej krízy 

a neochotou bankových subjektov financovať ich produkciu. 
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Reakcie českých podnikov na recesiu, ktorá v strednej Európe začala pribliţne 

v novembri 2008, sú charakteristické niektorými jasnými a typickými znakmi. Jedná sa o tieto 

konkrétne atribúty: 

 Podnikateľské subjekty hospodársku krízu pomerne dlho podceňovali, jej 

významnosť začali analyzovať vo väčšine prípadov aţ na počiatku roku 2009. 

Najvýhodnejším spôsobom riešenia dôsledkov krízy bolo pochopiteľne prijímať 

kroky  na riešenie recesie uţ oveľa skôr, pribliţne v októbri aţ decembri 2008. 

 Podniky disponujú nedostatočným systémom vyhodnocovania rizík. Z tohto 

dôvodu sú na krízu upozornené aţ vtedy, keď pocítia, ţe ich vlastný odbyt má 

problémy. Keďţe objednávky poklesli o 10 %, spoločnosti začali následne 

reagovať a pristúpili k opatreniu, ako sú napr. úspory v marketingu alebo v iných, 

ľahko obmedziteľných  oblastiach. Aţ úbytok produkcie o 20 aţ 30 % spôsobil to, 

ţe spoločnosti začali prepúšťať svojich zamestnancov alebo dochádzalo k inej 

variante úspor na mzdových nákladoch.  

 Spoločnosti sa omeškali vo viacerých krokoch – v prvom rade pristúpili 

k neskorému  prepúšťaniu zamestnancov a k zniţovaniu ostatných nákladov a 

nedostatočne jednali s odbormi a so zástupcami zamestnancov.  

 Organizácie neboli na krízu pripravené, o čom svedčia viaceré argumenty. 

Predovšetkým sa prejavilo to, ţe české podniky sú silno naviazané na cudzie 

zdroje, a to aj cez skutočnosť, ţe v predchádzajúcich rokoch zaznamenali obdobie 

dobrej konjunktúry, a teda mali byť dostačujúco finančne zaistené. Rezervy 

obchodných spoločností v dobe krízy sa ukázali ako príliš nízke a podnikateľské 

subjekty sa čoskoro po vypuknutí krízy ocitli vo váţnych problémoch s cash-

flow.
98

 

Z pohľadu českých podnikov moţno podotknúť, ţe kríza sa prejavila takmer vo 

všetkých organizáciách na území Českej republiky. Počiatkom súčasnej ekonomickej krízy 

bola kríza úverová, ktorá sa naďalej prejavuje v obmedzených zdrojoch financovania.  

Rada českých obchodných spoločností uţ stihla pocítiť nepriaznivé dopady finančnej 

krízy. V podnikoch dochádza k úbytku zakázok, a preto sú spoločnosti nútené vyhľadávať 

nové odbytové kanály. V niektorých organizáciách nastáva obmedzovanie pracovných zmien 

alebo, ak je to nevyhnutné, aj k zniţovaniu počtu zamestnancov. Banky obmedzujú získanie 

prevádzkových úverov. Vyskytujú sa aj také obchodné spoločnosti, ktoré nemajú na výber v  
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krízovej situácii a zvaţujú ukončenie podnikateľskej činnosti, dokonca niektoré subjekty tak 

uţ  aj urobili.
99

  

„Riešenie ekonomickej krízy z pohľadu podnikateľov a firiem by sa malo zamerať na 

stabilizáciu financií, a to ako na strane príjmov, tak na strane výdajov.“
100

 

 

3.4 Záver kapitoly 

 V tejto kapitole diplomovej práce bol načrtnutý neprávny aspekt likvidácii 

obchodných spoločností, ktorým sú príčiny ukončenia podnikateľskej aktivity právnických 

osôb najmä v období hospodárskej krízy, ktorá poznačila Slovensko a Českú republiku 

predovšetkým v rokoch 2008 a 2009.  Nepriaznivá ekonomická situácia, ktorá sa do celého 

sveta dostala z USA, mala negatívny vplyv na hospodárstvo štátov, ako aj na postavenie 

obchodných spoločností.  

 Ďalej bola  kapitola venovaná dopadom hospodárskej krízy na podnikateľské 

prostredie obchodných spoločností a analýze vybraných makroekonomických ukazovateľov, 

ktoré indikujú ekonomickú situáciu na Slovenku a v Českej republike.  Vývoj 

makroekonomických ukazovateľov bol sledovaný za 5-ročné obdobie, od roku 2006 do roku 

2010 a bolo preukázané, ţe ČR pocítila hospodársku krízu hlavne v roku 2009. Na Slovensku 

sa kríza prejavila o niečo skôr, a to na jeseň 2008. Okrem toho bol prevedený rozbor, ako 

spoločnosti pôsobiace na slovenskom a českom trhu vnímajú finančnú krízu.  

 Počas hospodárskej krízy dospeli niektoré obchodné spoločnosti k záveru, ţe bude pre 

nich lepšie, ak svoju ekonomickú činnosť ukončia, a preto sa nasledujúca kapitola bude 

zaoberať rozsahom vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov a analýzou 

likvidácii obchodných spoločností na Slovensku a v Českej republike. Budú porovnávané 

a skúmané štatistické údaje za obdobie predchádzajúcich piatich rokov. Diplomová práca 

bude zameraná na likvidácie právnických osôb najmä počas pôsobenia hospodárskej krízy 

a bude skúmať, či v tejto dobe nastal  ich nárast. Na záver kapitoly bude prevedené 

porovnanie rozsahu likvidácii obchodných spoločností na Slovenku a v Českej republike.  
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4 ANALÝZA LIKVIDÁCII OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 

NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE 
 

Táto kapitola diplomovej práce bude zameraná na analýzu likvidácií obchodných 

spoločností na Slovensku a v Českej republike. Prvá časť kapitoly bude venovaná analýze 

likvidácií podnikateľských subjektov na Slovensku a v druhej časti  bude  analýza sústredená 

na likvidácie právnických osôb v Českej republike.  

4.1 Informačné zdroje pre realizáciu analýzy likvidácií  

Keďţe vplyvy hospodárskej krízy boli v rokoch 2008 a 2009 najrozsiahlejšie, ako uţ 

bolo spomenuté v závere tretej kapitoly, analýza bude sústredená najmä na obdobie pred 

vypuknutím krízy a na etapu počas jej pôsobenia.  

Skôr, ako bude prevedená samotná analýza počtu likvidácií obchodných spoločností 

za 5-ročné časové obdobie, je potrebné zistiť, koľko podnikateľských subjektov pôsobí na 

území Slovenska, a koľko na území ČR, či uţ fyzických osôb – podnikateľov alebo 

právnických osôb. Z celkového počtu podnikateľských subjektov sa vyčlenia práve právnické 

osoby (obchodné spoločnosti – a.s., s.r.o., k.s., v.o.s., druţstvá, neziskové organizácie, 

neinvestičné fondy, rôzne zdruţenia a asociácie a iné), pretoţe, čo sa týka procesu likvidácie, 

tak ten môţe byť realizovaný len u právnických osôb (ďalej len PO).  

Z celkového počtu PO sa ďalej zistí mnoţstvo vzniknutých a zaniknutých obchodných 

spoločností ročne v sledovanom časovom úseku.  

Na záver bude prevedená analýza počtu likvidácií obchodných spoločností, a to 

spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, pretoţe ostatné formy 

podnikania právnických osôb sa podieľajú na likvidáciách len zanedbateľným percentom. 

V rámci realizácie analýzy likvidácií bude vyuţitá štatistická metóda s názvom regresná 

a korelačná analýza, ktorá charakterizuje závislosť počtu likvidácií obchodných spoločností 

na počte PO. Cieľom regresnej a korelačnej analýzy je nájsť ideálnu regresnú funkciu, ktorá 

čo najlepšie vyjadruje charakter závislosti dvoch skúmaných veličín. Pri skúmaní závislosti 

počtu likvidácií obchodných spoločností na počte PO bude pouţitá jednoduchá lineárna 

regresia, ktorej výsledkom je priamka preloţená bodmi. Čím sú body bliţšie k priamke, 

znamená to, ţe sa jedná o silnú lineárnu závislosť, a naopak, čím sú body ďalej od priamky, 

pôjde o slabú lineárnu závislosť skúmaných veličín. K realizácií regresnej a korelačnej 

analýzy sa podporne vyuţijú nástroje programu Microsoft Excel. Následne bude skúmané, či 
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sa dopady hospodárskej krízy prejavili na zvýšenom mnoţstve likvidácií obchodných 

spoločností.  

Prv, neţ sa prikročí k samotnému priebehu analýzy, je potrebné zmieniť ešte pár 

podstatných informácií o dostupnosti údajov dôleţitých pre analýzu. Hlavným informačným 

zdrojom zberu dát bol internet.  

 Pri výbere dát dôleţitých pre realizáciu analýzy počtu likvidácií na Slovensku boli na 

začiatku zisťované štatistické údaje o celkovom mnoţstve podnikateľských subjektov 

(fyzických aj právnických osôb) zo štatistických ročeniek za jednotlivé roky, ktoré sú 

dostupné na stránkach Štatistického úradu Slovenskej republiky: www.statistics.sk v sekcii 

produkty / elektronické publikácie na stiahnutie. Ďalšou sekciou, z ktorej boli čerpané údaje 

pre účely analýzy sú organizačné štatistiky jednotlivých pracovísk Štatistického úradu SR 

online v podskupine preddefinované tabuľky, kde bolo moţné získať počty fyzických osôb – 

podnikateľov a právnických osôb za jednotlivé kraje na Slovensku.   

 Následným informačným zdrojom pre získavanie údajov o počte vzniknutých 

a zaniknutých obchodných spoločností a o mnoţstve likvidácií právnických osôb za jednotlivé 

roky na Slovensku bola paradoxne Česká kapitálová investičná agentúra (ČEKIA, a.s.), ktorá 

sa zaoberá poskytovaním databáz obchodných spoločností a ekonomických informácií. 

ČEKIA, a.s. pôsobí na českom trhu a v roku 2009 vstúpila uţ aj na Slovensko.  Zameriava sa 

na získavanie hospodárskych informácií o podnikoch pôsobiacich v ČR a na Slovensku.  

Jedným z najvýznamnejších produktov tejto agentúry je databáza MagnusWeb, ktorej 

súčasťou sú údaje o všetkých českých a slovenských podnikateľských subjektoch. Databáza si 

však vyţaduje platený vstup.  

 Jedným z najdôleţitejších zdrojov pre získanie potrebných údajov o likvidáciách PO 

bol Obchodný vestník, vydávaný v elektronickej podobe a uverejnený na webových stránkach 

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý v kapitole Výzvy likvidátorov obsahuje oznámenia 

o vstupe obchodných spoločností do likvidácie, a samozrejme štatistiky publikované 

Ministerstvom spravodlivosti SR na webových stránkach www.justice.gov.sk. 

 Podstatnú časť informačnej základne pre dáta o českých obchodných spoločnostiach 

tvoril rovnako,  ako aj pre SR, uţ zmienený server Českej kapitálovej investičnej agentúry, na 

ktorom boli získané ročné informácie o vznikoch, zánikoch a likvidáciách obchodných 

spoločností.  

 Takisto dôleţitý zdroj tvorili štatistické ročenky vydávané Českým štatistickým 

úradom, ktoré okrem mnohých iných zaujímavých údajov obsahujú dáta o počte 

podnikateľských subjektov na území ČR (fyzických osôb – podnikateľov a právnických 

http://www.statistics.sk/
http://www.justice.gov.sk/
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osôb). Štatistické ročenky sú voľne prístupné na stránkach www.czso.cz v sekcii vydávame / 

ročenky.  

 Ministerstvo spravodlivosti ČR zabezpečuje publikovanie Obchodného vestníka nie na 

svojom portáli, ale prostredníctvom nakladateľstva Economia. Internetovú verziu OV moţno 

získať na stránkach tohto nakladateľstva na adrese: http://ov.ihned.cz/. OV v rubrike 

Likvidácie ponúka zoznam obchodných spoločností, ktoré k danému dátumu vstúpili do 

likvidácie.  

 Pri analýze likvidácií obchodných spoločností sa vychádza predovšetkým z údajov 

štatistických ročeniek a z dát zverejnených agentúrou ČEKIA, a.s. na svojich webových 

stránkach. Rozsah informácií je prevaţne spracovaný a štruktúrovaný za daný rok.  

 

4.2 Vývoj podnikania na Slovensku  

Slovensko disponuje  menším mnoţstvom podnikateľských subjektov v porovnaní 

s Českou republikou, ale na Slovensku pribúdajú podniky rýchlejšie, o čom svedčí aj 

nasledujúca výpoveď analytičky agentúry ČEKIA, a.s. Petry Štěpánkovej: v SR pôsobí na 

100 000 obyvateľov 3 483 podnikateľov, zatiaľ čo v ČR je ich o 2 % viac, teda 3 554.
101

 

 Najviac podnikateľov má sídlo v Bratislavskom kraji, ktorý je aj v rámci SR 

najväčším, a naopak, najmenej sa podniká v Banskobystrickom kraji, o čom vypovedá aj 

nasledujúca Tabuľka č. 4.1. 

 

 

Tabuľka č. 4. 1: Vývoj počtu podnikateľských subjektov  na Slovensku podľa krajov  

rok 
Banskobystrický kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj 

PO FO  PO FO PO FO PO FO 

2006 11 903 41 118 12 313 42 733 12 428 43 002 13 254 48 849 

2007 12 842 43 513 13 396 43 768 13 973 44 251 14 425 50 088 

2008 13 953 45 045 15 135 45 570 15 486 46 461 16 811 52 830 

2009 14 723 44 538 16 223 45 470 15 796 45 942 17 711 52 552 

2010 16 096 44 573 17 754 44 493 16 733 45 604 19 880 51 637 
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rok 
Prešovský kraj Ţilinský kraj Košický kraj Bratislavský kraj 

PO FO PO FO PO FO PO FO 

2006 16 013 52 329 14 482 55 293 16 769 40 321 37 360 62 906 

2007 17 134 55 741 15 324 57 121 17 829 42 213 41 019 63 101 

2008 18 968 61 168 17 217 59 830 19 575 43 744 48 648 63 573 

2009 19 741 60 066 17 921 59 213 20 098 42 859 52 884 63 227 

2010 21 082 59 808 19 393 58 939 21 823 42 705 59 965 62 549 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistickej ročenky ŠÚ SR  

 

V Tabuľke č. 4.1 moţno pozorovať vývoj počtu podnikateľských subjektov za 

jednotlivé kraje, ktorá obsahuje ročné údaje fyzických osôb – podnikateľov a právnických 

osôb.  

Ako uţ bolo vyššie spomenuté, hospodárska kríza najviac poznačila slovenskú 

ekonomiku najmä v rokoch 2008 a 2009, ale z Tabuľky č. 4.2 môţeme vidieť, ţe podnikanie 

na území SR dopadmi krízy bolo dotknuté menej, ako by sa moţno dalo čakať v tomto 

ťaţkom krízovom období,  pretoţe kaţdým rokom pribúdajú PO, len mnoţstvo FO - 

podnikateľov rokoch 2009 a 2010  oproti predchádzajúcim rokom zaznamenalo úbytok. 

Vývoj počtu PO nebol nijakým spôsobom ovplyvnený, dokonca v rokoch 2008 a  2010 bol 

zaznamenaný nadmerný prírastok PO oproti predchádzajúcim časovým obdobiam. Dôkazom 

toho je aj mierne rastúca funkcia  v Grafe č. 4.1, do ktorého bola prenesená Tabuľka č. 4.2. 

Sledujú sa celkové počty FO – podnikateľov a PO za jednotlivé časové etapy.   

 Stĺpec FO v Tabuľke č. 4.2 za rok 2009 a 2010 signalizuje, ţe hospodárska kríza 

ochromila vývoj podnikania na Slovensku, pretoţe je zaznamenaný podstatný úbytok 

fyzických osôb – podnikateľov.  

 

Tabuľka č. 4.2: Vývoj počtu podnikateľských subjektov na Slovensku 

Rok 
Podnikateľské subjekty 

PO FO 

2006 134 522 386 551 

2007 145 942 399 796 

2008 165 793 418 221 

2009 175 097 413 867 

2010 192 726 410 308 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistickej ročenky ŠÚ SR 

 

Prenesenie Tabuľky č. 4.2 do Grafu č. 4.1. 
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Graf č. 4.1: Vývoj počtu podnikateľských subjektov na Slovensku 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistickej ročenky ŠÚ SR 

   

Dôsledky svetovej hospodárskej krízy poznačili slovenské podnikateľské subjekty 

tým, ţe ich vzrastajúci vývoj sa spomalil. Najvýraznejší efekt sa prejavil v klesajúcom 

mnoţstve FO – podnikateľov v období rokov 2009 a 2010, pretoţe dovtedy ich počet vzrastal 

o viac ako 10 000. Tieto 2 roky boli poznamenané úbytkom FO – podnikateľov o viac ako 

5 000 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Na druhej strane moţno však podotknúť, ţe 

finančná kríza záujem o podnikanie nejako výraznejšie neovplyvnila, čoho dôkazom je 

optimistický vývoj počtu právnických osôb, a to najmä v krízových rokoch 2008 a 2009.  

 Najlukratívnejšie oblasti podnikania na Slovensku sú podľa štatistických ročeniek ŠÚ 

SR veľkoobchod a maloobchod, odborné, vedecké a technické činnosti, priemyselná výroba, 

stavebníctvo a prvú päťku uzatvárajú administratívne a podporné sluţby.
102

 Ekonomické 

zameranie podnikateľských subjektov je členené podľa NACE (klasifikácia ekonomických 

činností). Je to štandardizovaný klasifikačný systém európskeho priemyslu pouţívaný od roku 

2008. Najviac podnikateľských subjektov pôsobí v Bratislavskom, Nitrianskom a Ţilinskom 

kraji. Banskobystrický kraj disponuje najmenším objemom podnikateľov v rámci SR.  

 Keďţe likvidácie obchodných spoločností sa nebudú týkať fyzických osôb – 

podnikateľov, v nasledujúcich častiach tejto podkapitoly budú vyuţívané uţ len údaje 

o právnických osobách, ako sú vzniknuté a zaniknuté PO a likvidácie obchodných 

spoločností.  
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4.2.1 Vzniknuté a zaniknuté obchodné spoločnosti v rokoch 2006 – 2010 v SR 

 

Celosvetová hospodárska kríza mala vplyv na vývin slovenského podnikania len 

minimálne, pretoţe aj cez nepriaznivé krízové obdobie, akým globálna ekonomika prechádza 

je viditeľné, ţe Slováci nemajú strach z podnikania.
103

 Hospodárska kríza pravdepodobne 

prispela k tomu, ţe  v roku 2009 vzniklo najmenej obchodných spoločností, a zároveň bolo 

zaznamenaných najviac zánikov obchodných spoločností za posledné 4 roky, o čom vypovedá 

aj nasledujúca Tabuľka č. 4.3 a jej grafické prevedenie č. 4.2, avšak pokles vzniknutých 

právnických osôb nebol aţ taký rapídny, ako by sa moţno dalo očakávať.  

 

Tabuľka č. 4.3: Vývoj počtu vzniknutých a zaniknutých obchodných spoločností na Slovensku 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 

PO vzniky zániky vzniky zániky vzniky zániky vzniky zániky vzniky zániky 

s.r.o. 15 754 2 017 16 059 1 824 17 631 2 510 15 842 3 026 17 542 2 218 

a.s. 328 72 428 164 406 98 288 70 260 81 

Celkom 16 082 2 089 16 487 1 988 18 037 2 608 16 130 3 096 17 802 2 299 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z agentúry ČEKIA (databáza MagnusWeb) 

 

Prenesenie Tabuľky č. 4.3 do Grafu č. 4.2. 

 

Graf č. 4.2: Vývoj počtu vzniknutých a zaniknutých obchodných spoločností na Slovensku 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z agentúry ČEKIA (databáza MagnusWeb) 
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Štatistika zahŕňa len kapitálové obchodné spoločnosti, ako sú s.r.o. a a.s., pretoţe 

osobné obchodné spoločnosti v.o.s. a k.s. a iné, ako napr. spoločenstvá vlastníkov predstavujú 

zanedbateľné percento. Najvyšší počet právnických osôb predstavujú spoločnosti s ručením 

obmedzeným, pretoţe aţ 96 % obchodných spoločností je zakladaných práve ako s.r.o. Je to 

najobľúbenejšia a najčastejšia právna forma podnikania na Slovensku aj v Českej republike. 

Dôvodom je stabilita podnikania a prístup k finančným zdrojom. S.r.o. je podnikateľský 

subjekt typický pre niţšie alebo stredne náročné kapitálové podnikanie.
104

 

V porovnaní s ČR, na Slovensku je registrovaných menej obchodných spoločností,  ale 

zato tu počet právnických osôb rýchlejšie pribúda.  

Štatistiky ŠÚ SR preukazujú, ţe dlhodobo najviac  novovzniknutých právnických osôb 

pôsobí v Bratislave, hlavnom meste SR. Je to spôsobené vysokou koncentráciou obyvateľov 

a najvyššou kúpnou silou v rámci celého Slovenska. V Bratislavskom kraji z tohto dôvodu 

pôsobí aj najviac obchodných spoločností.  Ďalej za Bratislavským krajom v objeme 

pôsobiacich PO nasleduje Košický a Banskobystrický kraj. Najmenej obchodných spoločností 

sídli v Trnavskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji.  

Ako moţno vidieť z Grafu č. 4.2, ktorý vypovedá o vývoji vzniknutých a zaniknutých 

obchodných spoločností na Slovensku, počet novovzniknutých PO ani zďaleka nedosahuje 

počet zánikov, z toho vyplýva, ţe mnoţstvo podnikateľských subjektov sa neustále zväčšuje. 

Kaţdoročne vznikne v priemere okolo 16 900 PO. Počet zánikov obchodných spoločností sa 

pohybuje priemerne okolo 2 400 ročne. Tento priemer bol vypočítaný za 5-ročné sledované 

obdobie vznikov a zánikov PO. Najväčší počet vzniknutých obchodných spoločností bol 

zaznamenaný v roku 2008, a naopak, najmenej vznikov PO preukazuje rok 2009, teda počas 

obdobia recesie. Moţno si všimnúť, ţe finančná a ekonomická kríza sa v oblasti zakladania 

nových obchodných spoločností prejavila práve v kritickom roku 2009. Najväčší počet 

zánikov PO nastal práve v roku 2009, čo je pravdepodobne jeden z nepriaznivých dopadov 

hospodárskej krízy, a najmenej zaniknutých obchodných spoločností bolo v roku 2007, ešte 

v predkrízovom roku.  

Počas vypuknutia hospodárskej krízy nebolo preukázané, ţe by sa v roku 2008 počet 

vzniknutých alebo zaniknutých PO nejako výrazne zmenil, práve naopak, vzniklo najviac 

obchodných spoločností za sledovaných 5 rokov. Je zrejmé, ţe dôsledky krízy sa prejavili 

o niečo neskôr, pretoţe v nasledujúcom roku uţ bol zaznamenaný najniţší objem vznikov PO 
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za posledné 3 roky, a rovnako došlo aj k podstatnej zmene zánikov obchodných spoločností, 

pretoţe rok 2009 vykazuje najviac zaniknutých právnických osôb za uplynulé 4 roky.  

 

4.2.2 Likvidácie obchodných spoločností v rokoch 2006 – 2010 na Slovensku 

  

 Pretoţe je na Slovensku registrovaných menej právnických osôb ako v ČR, dá sa  

predpokladať, ţe v SR bude dochádzať k menšiemu počtu likvidácií obchodných spoločností. 

V krajoch, v ktorých sídli najviac PO bude pravdepodobne zaznamenaný väčší počet 

likvidácií obchodných spoločností.  

 Tabuľka č. 4.4 a jej následné prenesenie do grafického zobrazenia č. 4.3 vykazujú, ţe 

v roku 2010 prebehlo najviac likvidácií za posledných 5 rokov, čo môţe signalizovať určité 

oneskorené dopady finančnej a ekonomickej krízy v oblasti likvidácií PO. Najmenej likvidácií 

bolo prevedených v predkrízovom období, teda v  roku 2007. Hospodárskou krízou dotknuté 

roky 2008 a 2009 nezaznamenali nejaké podstatné výkyvy v ročnom počte likvidácií PO, aj 

keď v roku 2009 prebehlo o niečo viac likvidácií oproti roku 2008. Značný nárast likvidácií 

vystihuje rok 2010, kedy sa ekonomika uţ pomaly spamätáva z otrasov ekonomickej a 

finančnej krízy. Príčinou môţu byť uţ spomínané oneskorené dopady krízy na oblasť 

likvidácií obchodných spoločností.  

 Kaţdoročne vstúpi do likvidácie priemerne 4 300 obchodných spoločností. 

Likvidáciou je zrušených pribliţne 225 a.s. a takmer  4 070 s.r.o. ročne.  Tento priemer bol 

vypočítaný za 5-ročné sledované obdobie  rokov 2006 – 2010. Dlhodobo najviac likvidácií 

PO je realizovaných v Bratislavskom kraji,  ktorý je sídlom najväčšieho počtu obchodných 

spoločností v rámci SR. Za nim v objeme likvidácií nasleduje Košický, Banskobystrický 

a Nitriansky kraj, ktoré vykazujú takmer vyrovnané ročné údaje likvidácií PO. V Trnavskom, 

Trenčianskom a Prešovskom kraji prebieha kaţdoročne najmenší počet likvidácií. Preukázalo 

sa tvrdenie, ţe v krajoch, kde pôsobí najviac PO je realizovaných aj viac likvidácií, a naopak, 

kraje, ktoré sú sídlom menšieho počtu obchodných spoločností, vykazujú aj menšie objemy 

likvidácií PO. Graf č. 4.3 zobrazuje od roku 2007 rastúci trend likvidácií s.r.o. Takisto od 

tohto roku rastie počet likvidácií ročne. Najvyšší ročný prírastok likvidácií celkom bol 

zaznamenaný z roku 2009 na 2010, kedy v roku  2009 bolo o 298 likvidácií menej ako v roku 

nasledujúcom, dôkazom čoho je Tabuľka č. 4.4. 
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Tabuľka č. 4.4: Vývoj počtu likvidácií obchodných spoločností na Slovensku  

Kraj 
2006 2007 2008 2009 2010 

s.r.o. a.s. celkom s.r.o. a.s. celkom s.r.o. a.s. celkom s.r.o. a.s. celkom s.r.o. a.s. celkom 

Banskobystrický 465 48 513 470 19 489 498 40 538 432 28 460 479 31 510 

Trnavský 240 17 257 106 4 110 137 7 144 213 17 230 272 15 287 

Trenčiansky 269 18 287 268 15 283 283 12 295 279 14 293 296 17 313 

Nitriansky 462 49 511 451 37 488 465 27 492 458 31 489 504 21 525 

Prešovský 320 13 333 304 16 320 313 16 329 313 18 331 339 14 353 

Ţilinský 336 16 352 318 20 338 328 21 349 335 10 345 350 16 366 

Košický 477 10 487 417 33 450 464 34 498 506 15 521 527 35 562 

Bratislavský 1424 74 1 498 1479 59 1 538 1523 68 1 591 1597 75 1 672 1 625 98 1 723 

Celkom 3993 245 4 238 3813 203 4 016 4011 225 4 236 4133 208 4 341 4 392 247 4 639 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Obchodného vestníka (Ministerstvo spravodlivosti)                                                   

                                                      Graf. č. 4.3: Vývoj počtu likvidácií obchodných spoločností na Slovensku 

                                             

                                                     Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Obchodného vestníka (Ministerstvo spravodlivosti)                                  
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4.2.3 Vzťah počtu likvidácií obchodných spoločností a právnických osôb v SR 

 

 Vývoj počtu likvidácií obchodných spoločností zaznamenáva Tabuľka č. 4.4 a jej 

následná transformácia do grafického prevedenia č. 4.3. Počet likvidácií sa od roku 2007 

neustále zvyšuje, o čom svedčí aj rastúca krivka v grafe. Vývoj počtu právnických osôb 

charakterizuje Tabuľka č. 4.2 a jej grafické zobrazenie č. 4.1, ktoré vypovedajú, ţe objem 

právnických osôb sa neustále zväčšuje. Pretoţe mnoţstvo právnických osôb stále rastie, dá sa 

predpokladať aj rastúci počet likvidácií subjektov. 

 Regresnou a korelačnou analýzou bude preskúmaná závislosť počtu likvidácií 

obchodných spoločností na počte právnických osôb. Závislosť týchto dvoch skúmaných 

veličín určuje hodnota koeficientu korelácie. 

 

4.2.4 Regresná a korelačná analýza  

 

Regresná a korelačná analýza je jednou z najznámejších metód matematickej 

štatistiky. Prostredníctvom tejto štatistickej metódy budú skúmané vzťahy medzi štatistickými 

znakmi X a Y. Hlavným cieľom regresnej a korelačnej analýzy je stanoviť mieru závislosti 

medzi dvoma znakmi X a Y. Najprv je potrebné charakterizovať si tieto štatistické znaky.  

Počet právnických osôb predstavuje nezávislú premennú X a počet likvidácií obchodných 

spoločností reprezentuje závislú premennú Y.  Základ korelačnej analýzy spočíva v zistení 

súvislostí javu X s javom Y.  

Regresná a korelačná analýza má dve úlohy. Prvou z nich je nájsť vhodnú regresnú 

funkciu a určiť jej parametre a druhou povinnosťou je zistenie sily skúmanej závislosti 

(koeficient korelácie). V našom prípade budeme uvaţovať jednoduchú závislosť, pretoţe 

skúmame vzťah medzi nezávislou premennou X a závislou premennou Y. Výsledkom 

lineárnej závislosti medzi znakmi X a Y je priamka.  Najdôleţitejšou charakteristikou tejto 

štatistickej metódy je koeficient korelácie, ktorý určuje, do akej miery sa pribliţujú hodnoty 

znaku X k hodnotám znaku Y. Jeho hodnota sa pohybuje v intervale <-1;1>. Koeficient 

korelácie môţe vykazovať buď kladné alebo záporné hodnoty. Ak je koeficient kladný, ide 

o priamu lineárnu závislosť, ak bude  koeficient záporný, pôjde o nepriamu lineárnu závislosť 

medzi skúmanými znakmi. Rozlišujú sa tri kategórie lineárnej závislosti (malá, mierna 

a silná). Čím viac sa koeficient korelácie blíţi k číslu 1, tým bude závislosť silnejšia. Miernu 
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lineárnu závislosť určuje hodnota koeficientu korelácie v rozsahu od |0,8|
105

 do |0,3|. Ak je 

hodnota koeficientu korelácie v rozmedzí od 0 do |0,3| pôjde o malú lineárnu závislosť. 

V prípade, ţe koeficient korelácie dosahuje hodnotu 1, znamená to, ţe hodnoty leţia na 

priamke.
106

 

Pri riešení regresnej a korelačnej analýzy budú pouţité analytické nástroje programu 

Microsoft Excel. Najskôr bude analýza aplikovaná na likvidácie obchodných spoločností na 

Slovensku a v ďalšej podkapitole sa zameria na likvidácie v Českej republike.  

 V Tabuľke č. 4.5 sú uvedené vstupné dáta, s ktorými sa bude ďalej pracovať pri 

realizácií regresnej a korelačnej analýzy. Počet právnických osôb predstavuje nezávislú 

premennú X a počet likvidácií obchodných spoločností zase závislú premennú Y.   

   

Tabuľka č. 4.5: Počet právnických osôb a likvidácií obchodných spoločností na Slovensku 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet právnických osôb  134 522 145 942 165 793 175 097 192 726 

Počet likvidácií 

obchodných spoločností 
4 238 4 016 4 236 4 341 4 639 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z tabuliek č. 4.2 a č. 4.4 

 

Zmyslom regresnej a korelačnej analýzy je vyjadriť mieru závislosti medzi počtom 

právnických osôb a počtom likvidácií obchodných spoločností. Pri analýze sa vychádza 

z údajov z predošlých 5 rokov, teda za obdobie 2006 – 2010.  

 Po prevedení analýzy prostredníctvom funkcií programu Microsoft Excel moţno 

konštatovať, ţe medzi dvoma skúmanými veličinami existuje silná aţ mierna lineárna 

závislosť. Túto závislosť preukazuje koeficient korelácie v Tabuľke č. 4.6, ktorý dosahuje 

hodnotu 0,8116. Koeficient je kladný, tým pádom pôjde o priamu miernu aţ silnú  lineárnu 

závislosť medzi počtom likvidácií a počtom právnických osôb.  

 Tabuľka č. 4.6 obsahuje potrebné ukazovatele pre určenie závislosti skúmaných 

štatistických znakov. V tabuľke je vyjadrený tvar regresnej priamky y = a + bx, 

posun, smernica, kovariancia a samozrejme najdôleţitejší ukazovateľ, ktorým je koeficient 

korelácie.  
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Tabuľka č. 4.6: Závislosť počtu likvidácií obchodných spoločností na počte  právnických osôb (ukazovatele)  

Regresná a korelačná analýza 

Ukazovateľ Hodnota ukazovateľa Funkcia EXCELU 

Tvar regresnej priamky: y = a + bx y = 0,079x + 3000,4   

Smernica (b) b = 0,007945 SLOPE 

Posun (a) a = 3000,427 INTERCEPT 

Rovnica spoľahlivosti R² R² = 0,6588   

Kovariancia cov (x,y) = 3399785 COVAR 

Koeficient korelácie rxy = 0,811637 CORREL 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe funkcií Microsoft Excel 

 

 V Grafe č. 4.4 vidieť, ţe body, ktoré spájajú hodnoty nezávislej premennej X 

a hodnoty závislej premennej Y svojim rozptýlením sú podobné priamke, preto ju moţno nimi 

preloţiť. Táto priamka, ktorá je preloţená bodmi  predstavuje regresnú priamku. Z grafu 

potom vyplýva, ţe medzi počtom likvidácií  a počtom právnických osôb existuje silná aţ 

mierna závislosť, pretoţe niektoré body sú v tesnej blízkosti regresnej priamky. To znamená, 

ţe medzi skúmanými javmi existujú súvislosti.  

 

Graf č. 4.4: Závislosť počtu likvidácií obchodných spoločností na počte právnických osôb  

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z tabuľky č. 4.5 

 

 Regresná a korelačná analýza preukázala, ţe medzi nezávislou premennou X 

a závislou premennou Y existuje silný vzťah. To znamená, ţe počet likvidácií obchodných 

spoločností je mierne aţ silne závislý na počte právnických osôb. S rastúcim počtom 

právnických osôb budú narastať aj likvidácie subjektov, teda za skúmané 5-ročnom obdobie 

sa to potvrdilo.  
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 Na základe výskumu bolo dokázané, ţe v rokoch 2008 a 2009 mierne narástol počet 

likvidácií obchodných spoločností, avšak v roku 2010 bol nárast likvidácií uţ podstatne vyšší. 

Metóda matematickej štatistiky preukázala, ţe existuje silná aţ mierna väzba medzi počtom 

právnických osôb a počtom likvidácií. Keďţe rastie počet PO, narastá aj objem likvidácií.  

 

4.3 Vývoj podnikania v Českej republike 

 Ako uţ bolo uvedené v  podkapitole 4.2, v ČR pôsobí viac podnikateľských subjektov 

ako na Slovensku. Najviac podnikateľov celkom (PO aj FO) má svoje sídlo umiestnené 

v Prahe, hlavnom meste ČR. Z Tabuľky č. 4.7 vyplýva, ţe Praha si drţí ohromný náskok  

predovšetkým objemom PO oproti ostaným krajom. Silné postavenie má aj Stredočeský 

a Juhomoravský kraj. Karlovarský kraj, Pardubický kraj a Vysočina disponujú najmenším 

mnoţstvom ekonomických subjektov, dôkazom čoho je Tabuľka č. 4.7, ktorá obsahuje vývoj 

podnikateľských subjektov na území ČR podľa krajov za 5-ročné obdobie. Zahŕňa ročné 

objemy právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,  pôsobiacich v jednotlivých 

vyšších územných samosprávnych celkoch.   

 Finančná a ekonomická kríza zasiahla svojimi nepriaznivými vplyvmi hospodárstvo 

ČR najmä v rokoch 2008 a 2009, čo sa však na vývoji počtu podnikateľských subjektov 

prejavilo aţ s odstupom času, pretoţe z roka na rok rastie mnoţstvo PO aj FO – podnikateľov, 

ako vyplýva z Tabuľky č. 4.8 a rovnako z Grafu č. 4.5, v ktorom moţno pozorovať rastúci 

trend obidvoch kriviek. Tabuľka č. 4.8 vypovedá o tom, ţe do roku 2007 boli ročné prírastky 

PO pravidelne okolo 21 000, avšak od roku 2008 nastal mierny pokles na hranicu 18 000. 

Takmer 60 000-ový prírastok FO bol zaznamenaný paradoxne z roku 2008 na 2009, dovtedy 

boli ročné prírastky pribliţne 30 000 FO. 

Z uvedeného pozorovania sa moţno domnievať, ţe ekonomické subjekty v rokoch 

2008 a 2009 neboli účinkami hospodárskej krízy priamo dotknuté, ale jej prejavy pocítili aţ 

o niečo neskôr, pravdepodobne v roku 2011. 

Agentúra ČEKIA, a.s. podľa svojich prepočtov zverejnila stanovisko, ţe v ČR roku 

2011 vzniklo najmenej právnických osôb za posledných 5 rokov.
107
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Tabuľka č. 4.7: Vývoj počtu podnikateľských subjektov v Českej republike podľa krajov 

Rok 
Hl. mesto Praha Stredočeský kraj Juhočeský kraj Plzeňský kraj 

PO FO  PO FO PO FO PO FO 

2006 96 283 271 263 22 543 201 210 12 125 103 819 11 089 90 147 

2007 105 998 272 846 24 294 205 260 12 681 105 261 11 696 91 106 

2008 116 651 275 254 26 065 211 123 13 098 106 637 12 353 92 730 

2009 126 280 279 692 27 488 220 240 13 645 110 216 12 986 96 425 

2010 136 997 284 138 28 742 227 297 13 977 112 220 13 575 98 824 

         
Rok 

Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj 

PO FO  PO FO PO FO PO FO 

2006 6 528 53 018 14 631 120 512 9 015 81 362 8 115 71 319 

2007 6 948 54 281 15 089 121 672 9 492 83 985 8 482 75 795 

2008 7 743 55 179 15 818 122 547 9 869 84 463 8 840 77 464 

2009 8 226 56 872 16 373 126 147 10 099 87 492 9 189 81 069 

2010 8 616 57 584 16 874 128 151 10 278 89 233 9 559 83 228 

         
Rok 

Karlovohradecký kraj Vysočina Juhomoravský kraj Olomoucký kraj 

PO FO  PO FO PO FO PO FO 

2006 10 112 88 310 6 549 66 310 33 918 180 973 8 015 94 874 

2007 10 531 90 764 6 828 68 479 35 329 183 044 9 819 96 992 

2008 10 974 92 652 7 127 70 136 37 463 186 702 10 447 98 572 

2009 11 284 96 886 7 378 73 236 39 007 192 875 10 852 102 263 

2010 11 600 99 072 7 621 75 078 40 743 195 743 11 336 104 365 

         
Rok 

Moravskoslezský kraj Zlínsky kraj 
    PO FO  PO FO 
    2006 18 321 172 722 11 518 93 410 
    2007 20 658 174 605 12 373 95 453 
    2008 22 021 176 591 12 840 96 970 
    2009 23 188 182 369 13 105 100 588 
    2010 24 422 185 892 13 413 102 140 
    Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistickej ročenky ČSÚ 

 

 

Podľa štatistických ročeniek ČSÚ sa najviac podniká v oblasti nehnuteľností, 

veľkoobchodu a maloobchodu, sluţieb (napr. účtovníctvo, poradenstvo, reklama) 

a v stavebníctve. Zameranie podnikateľských subjektov je členené podľa klasifikácie 

ekonomických činností NACE, ktoré bolo bliţšie popísané v podkapitole 4.2. 
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V ČR je vyššia ţivotná úroveň ako na Slovensku, preto aj kúpyschopnosť 

obyvateľstva je väčšia,
108

 a tak sa moţno domnievať, ţe v ČR existujú lepšie a výhodnejšie 

podmienky pre podnikanie. Pravdepodobne z tohto dôvodu je v ČR registrovaných viac 

podnikateľských subjektov oproti Slovensku.  

Najväčšie mnoţstvo podnikateľov sa sústreďuje v hlavnom meste ČR a v jeho blízkom 

okolí. V Prahe sa vyskytuje najviac obchodných partnerov, a rovnako najviac potenciálnych 

zákazníkov, ktorí predstavujú kúpyschopné obyvateľstvo.
109

 Podobnú situáciu si moţno 

všimnúť aj v slovenskom hlavnom meste.  

 

Tabuľka č. 4.8: Vývoj počtu podnikateľských subjektov v Českej republike 

Rok 
Podnikateľské subjekty 

PO FO 

2006 268 762 1 689 249 

2007 290 218 1 719 543 

2008 311 309 1 747 020 

2009 329 100 1 806 370 

2010 347 753 1 842 965 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistickej ročenky ČSÚ 

 

Prenesenie Tabuľky č. 4.8 do Grafu č. 4.5. 

 

Graf č. 4.5: Vývoj počtu podnikateľských subjektov v Českej republike 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistickej ročenky ČSÚ 
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Do procesu likvidácie smie vstúpiť len obchodná spoločnosť, ktorá je právnickou 

osobou, nie FO – podnikateľom. Z tohto dôvodu budú v nasledujúcich častiach podkapitoly 

vyuţívané  uţ len údaje, týkajúce sa právnických osôb, ako napr. počet vzniknutých 

a zaniknutých PO a likvidácie obchodných spoločností. Informácie o PO budú rovnako 

pouţité  v záverečnej regresnej a korelačnej analýze. 

 

4.3.1 Vzniknuté a zaniknuté obchodné spoločnosti v rokoch 2006 - 2010 v ČR 

  

Štatistika v Tabuľke č. 4.9 zahŕňa údaje o právnických osobách dvoch najčastejších 

právnych foriem podnikania (s.r.o. a a.s.), pretoţe ostané obchodné spoločností (v.o.s., k.s. 

a iné) sa na celkovom mnoţstve PO podieľajú len minimálnym percentom. 

Najfrekventovanejšou právnou formou v ČR je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá 

predstavuje účasť na výslednom rozsahu obchodných spoločností aţ 94 %.  

Hospodárska kríza preukázala svoje negatívne dopady aj v oblasti zakladania nových 

obchodných spoločností. Zo štatistík agentúry ČEKIA, a.s. vyplýva, ţe  rok 2007 bol 

posledným obdobím, v ktorom bolo zaznamenané vysoké percento ročného prírastku (viac 

neţ 41 %, čo predstavuje medziročný prírastok 7 310 PO). V tomto roku vzniklo najviac 

obchodných spoločností za posledné 4 roky. Odvtedy objemy novovzniknutých PO klesajú, 

ale zato tieto ročné údaje vznikov PO nepredstavujú zvlášť výrazné úbytky oproti roku 2007. 

Z tohto tvrdenia moţno konštatovať, ţe finančná kríza sa prejavila na zakladaní nových 

subjektov aţ s určitým oneskorením. Výpočty agentúry ČEKIA, a.s. dokazujú, ţe 

pravdepodobne je to rok 2011, ktorý sa nesie v znamení najmenšieho objemu zaloţených 

obchodných spoločností za posledných 5 rokov.
110

 

Od roku 2008 do 2010 je klesajúci vývoj vzniknutých subjektov pribliţne na rovnakej 

hladine, pretoţe nastáva spomalenie dynamiky rastu vzniknutých obchodných spoločností. 

Priemerný ročný prírastok v tomto období dosahoval hodnotu pribliţne  23 500 PO. Tu 

moţno spozorovať, ţe práve krízou najviac dotknuté roky 2008 a 2009 nevykazujú výrazné 

úbytky v mnoţstve vzniknutých alebo zaniknutých obchodných spoločností oproti 
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predchádzajúcim rokom. Ako bolo spomenuté vyššie, tento stav je spôsobený časovým 

oneskorením dopadov finančnej a ekonomickej krízy na české hospodárstvo.  

 

Tabuľka č. 4.9: Vývoj počtu vzniknutých a zaniknutých obchodných spoločností v Českej republike 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

PO vzniky zániky vzniky zániky vzniky zániky vzniky zániky vzniky zániky 

s.r.o. 16 418 3 713 21 063 3 651 22 638 4 229 21 756 4 626 22 460 4 014 

a.s. 1 302 256 3 967 381 1 336 294 1 095 270 1 174 311 

Celkom 17 720 3 969 25 030 4 032 23 974 4 523 22 851 4 896 23 634 4 325 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z agentúry ČEKIA (databáza MagnusWeb) 

 

Prenesenie Tabuľky č. 4.9 do Grafu č. 4.6. 

 

Graf č. 4.6: Vývoj počtu vzniknutých a zaniknutých obchodných spoločností v Českej republike 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z agentúry ČEKIA (databáza MagnusWeb) 

 

 V Grafe č. 4.6 moţno spozorovať, ţe rozsah vzniknutých obchodných spoločností ani 

zďaleka nedosahuje objem zaniknutých subjektov, preto moţno konštatovať, ţe počet PO  

v ČR neustále narastá, avšak so zniţujúcou sa rýchlosťou. Toto konštatovanie potvrdzuje aj 

rastúca krivka v grafickom zobrazení č. 4.5. Ročne vznikne priemerne 22 600 PO a počet 

zánikov dosahuje v priemere 4 300 PO za rok. Tento priemer bol vypočítaný za obdobie 

rokov 2006 – 2010, kedy bol skúmaný vývoj počtu vzniknutých a zaniknutých obchodných 

spoločností v ČR. Paradoxne najviac vznikov obchodných spoločností bolo zaznamenaných v  

roku 2008, teda počas obdobia recesie, a najmenej ich vzniklo v roku 2006. Najvyšší objem 

zánikov PO nastal v roku 2009, čo môţe odráţať nepriaznivý dopad finančnej a hospodárskej 
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krízy, avšak počet týchto zánikov nie je aţ tak rozsiahly, ako by sa moţno dalo očakávať. 

Najmenej zaniknutých obchodných spoločností zaznamenal ešte predkrízový rok 2007.  

4.3.2 Likvidácie obchodných spoločností v rokoch 2006 – 2010 v ČR 

  

Keďţe je v ČR registrovaných viac PO ako na Slovensku, existuje predpoklad, ţe aj 

mnoţstvo likvidácií spoločností bude väčšie. Kraje, v ktorých pôsobí najviac obchodných 

spoločností, budú pravdepodobne vykazovať aj vyššie počty subjektov, ktoré vstúpili do 

likvidácie, a naopak, v krajoch, kde pôsobí najmenej PO, bude rozsah likvidácií obchodných 

spoločností oveľa menší.  

Najväčší počet likvidácií obchodných spoločností bol zaznamenaný v roku 2009, 

o čom svedčí aj Tabuľka č. 4.10, ktorá zobrazuje vývoj mnoţstva likvidácií PO v ČR za 5-

ročné obdobie, a jej následné prenesenie do Grafu č. 4.7, v ktorom moţno spozorovať rastúci 

trend kviky celkových likvidácií práve do roku 2009.  V roku 2009 prebehlo najviac likvidácií 

PO za posledné 4 roky, čo môţe signalizovať negatívny vplyv finančnej a ekonomickej krízy. 

Mnoţstvo likvidácií spoločností od roku 2006 neustále narastá a ich počet v roku 2009 

vyvrcholil na čísle 5 673. Za 5-ročné sledované obdobie rok 2006 vykazuje najmenší rozsah 

likvidácií PO. V čase značného pôsobenia hospodárskej krízy na českú ekonomiku počet 

likvidácií obchodných spoločností rástol a táto stúpajúca tendencia likvidácií spoločností sa 

zastavila aţ v období, kedy sa ekonomika ČR spamätávala z otrasov krízy, teda v roku 2010. 

Kaţdoročne vstúpi do procesu likvidácie priemerne 5 500 subjektov, z toho pribliţne 

5 180 spoločností s ručením obmedzeným a okolo 320 akciových spoločností. Tento priemer 

bol vypočítaný za 5-ročné obdobie 2006 – 2010. Z dlhodobého hľadiska je najviac likvidácií 

PO realizovaných v Prahe, kde je sústredený aj najvyšší počet ekonomických subjektov 

v rámci celej ČR. Za Prahou ročným rozsahom likvidácií spoločností nasleduje 

Juhomoravský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. V Karlovarskom, Libereckom, Plzeňskom 

kraji a vo Vysočine je kaţdým rokom realizovaných najmenej likvidácií PO. Potvrdil sa 

predpoklad, ţe v krajoch, kde pôsobí najviac obchodných spoločností, prebieha aj viac 

likvidácií PO, a naopak, kraje, ktoré disponujú najmenším počtom PO zaznamenali najmenej 

likvidácií spoločností. V Grafe č. 4.7 moţno pozorovať rastúcu krivku likvidácií celkom ako 

aj likvidácií s.r.o. od roku 2006 aţ do roku 2009.  Zmenu priniesol aţ rok 2010, kedy sa počet 

likvidácií PO oproti minulému roku zníţil o takmer 180 obchodných spoločností.
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Tabuľka č. 4.10: Vývoj počtu likvidácií obchodných spoločností v Českej republike 

Kraj 
2006 2007 2008 2009 2010 

s.r.o a.s. celkom s.r.o a.s. celkom s.r.o a.s. celkom s.r.o a.s. celkom s.r.o a.s. celkom 

Hl. mesto Praha 1973 101 2074 1724 118 1842 1 774 122 1 896 1 711 117 1 828 1 721 117 1 838 

Stredočeský 266 14 280 322 17 339 330 15 345 345 19 364 333 16 349 

Juhočeský 317 19 336 306 12 318 314 18 332 335 22 357 315 23 338 

Plzeňský 68 6 74 145 14 159 158 15 173 182 13 195 164 9 173 

Karlovarský 46 2 48 66 2 68 56 11 67 71 9 80 63 8 71 

Ústecký 121 10 131 453 19 472 465 26 491 454 24 478 452 17 469 

Liberecký 54 2 56 117 9 126 116 6 122 131 8 139 118 4 122 

Pardubický 135 15 150 238 9 247 235 10 245 247 15 262 228 11 239 

Karlovohradecký 194 16 210 182 14 196 190 18 208 191 21 212 181 13 194 

Vysočina 95 10 105 109 4 113 108 7 115 109 10 119 99 7 106 

Juhomoravský 580 68 648 661 40 701 637 46 683 678 57 735 640 51 691 

Olomoucký 210 9 219 201 8 209 194 10 204 199 9 208 192 11 203 

Moravskoslezský 732 41 773 442 19 461 460 27 487 463 20 483 464 21 485 

Zlínsky 210 19 229 213 6 219 214 12 226 206 7 213 209 8 217 

Celkom 5001 332 5333 5179 291 5470 5 251 343 5594 5 322 351 5673 5 179 316 5495 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z  agentúry ČEKIA (databáza MagnusWeb) 
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Graf č. 4.7: Vývoj počtu likvidácií obchodných spoločností v Českej republike 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z agentúry ČEKIA (databáza MagnusWeb) 

 

4.3.3 Vzťah počtu likvidácií obchodných spoločností a právnických osôb v ČR 

   

 Pri analýze sa bude vychádzať z predchádzajúcich údajov, teda z Tabuľky č. 4.8, ktorá 

predstavuje vývoj počtu právnických osôb v ČR za 5-ročný časový horizont a z Tabuľky č. 

4.10, ktorá hovorí o vývoji počtu likvidácií obchodných spoločností za predchádzajúcich 5 

rokov. Objem likvidácií PO sa od roku 2006 neustále zväčšuje, výnimku reprezentuje náhly 

úbytok likvidácií v roku 2010. Počet registrovaných právnických osôb kaţdým rokom narastá, 

takţe dochádza k neustálemu zväčšovaniu objemu PO.   

 Vďaka tomu, ţe mnoţstvo právnických osôb z roka na rok rastie, existuje ţiaľ 

predpoklad, ţe bude dochádzať aj k nárastu počtu likvidácií, pretoţe na viac subjektov 

pripadá aj viac likvidácií.  

 Vzťah počtu likvidácií obchodných spoločností a počtu právnických osôb bude 

v nadchádzajúcej časti práce riešiť metóda matematickej štatistiky, ktorá sa nazýva regresná 

a korelačná analýza. Metodika tejto analýzy bola popísaná uţ vyššie, v podkapitole 4.3.1 

 

4.3.4 Regresná a korelačná analýza 

  

 Predpokladom regresnej a korelačnej analýzy sú 2 súbory štatistických znakov X a Y. 

Štatistický znak X predstavuje nezávislú premennú, v našom prípade je to počet právnických 

osôb a štatistický znak Y charakterizuje závislú premennú, teda počet likvidácií obchodných 
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spoločností. Podstatou tejto štatistickej metódy je zistenie koeficientu korelácie, ktorý udáva 

mieru závislosti medzi skúmanými znakmi. Pri realizácií regresnej a korelačnej analýzy budú 

podporne vyuţité analytické nástroje aplikácie Microsoft Excel.  

 Vstupné dáta, resp. 2 štatistické súbory (závislú a nezávislú premennú) obsahuje 

Tabuľka č. 4.11. Pri analýze sa bude pracovať s údajmi za 5-ročné obdobie.  

 

Tabuľka č. 4.11: Počet právnických osôb a likvidácií obchodných spoločností v Českej republike 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet právnických osôb  268 762 290 212 311 309 329 100 347 753 

Počet likvidácií 

obchodných spoločností 
5 333 5 470 5 594 5 673 5 495 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe predchádzajúcich údajov 

 

Údaje z Tabuľky č. 4.11 boli prevedené do excelovskej funkcie analýzy dát 

a vypočítané potrebné ukazovatele (Tabuľka č. 4.12), prostredníctvom ktorých bol určený tvar 

regresnej priamky a zistený koeficient korelácie rxy. Jeho hodnota je rovná 0,668252; a preto 

moţno konštatovať, ţe pôjde o priamu miernu lineárnu závislosť medzi znakmi X a Y, teda 

medzi počtom likvidácií obchodných spoločností a počtom právnických osôb v ČR. Regresná 

a korelačná analýza preukázala existenciu súvislostí medzi skúmanými javmi.  

 

Tabuľka č. 4.12: Závislosť počtu likvidácií obchodných spoločností na počte právnických osôb (ukazovatele)  

Regresná a korelačná analýza 

Ukazovateľ Hodnota ukazovateľa Funkcia EXCELU 

Tvar regresnej priamky: y = a + bx y = 0,0028x + 4655,7   

Smernica (b) b = 0,002771 SLOPE 

Posun (a) a = 4655,711 INTERCEPT 

Rovnica spoľahlivosti R² R² = 0,4466   

Kovariancia cov (x,y) = 2151240 COVAR 

Koeficient korelácie rxy = 0,668252 CORREL 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe funkcií Excelu (analýza dát)
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 Jednotlivé body v Grafe č. 4.8 znamenajú spojenie hodnôt nezávislej premennej X 

a závislej premennej Y. Tieto body svojim rozloţením pripomínajú priamku, preto ju moţno 

nimi preloţiť. Body, aţ na jednu výnimku, sú od priamky o kúsok vzdialené, nie sú v jej 

tesnej blízkosti. To dokazuje, ţe ide o miernu lineárnu závislosť a nie o silnú lineárnu 

závislosť, ako v prípade skúmania závislosti počtu likvidácií obchodných spoločností na počte 

právnických osôb na Slovensku.  

 

Graf č. 4.8: Závislosť počtu likvidácií obchodných spoločností na počte právnických osôb 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z tabuľky č. 4.11 

  

 Regresnou a korelačnou analýzou bolo dokázané, ţe medzi nezávislou premennou X 

a závislou premennou Y existuje mierna závislosť, teda nachádza sa tu určitý vzťah. Z toho 

vyplýva, ţe počet likvidácií obchodných spoločností je mierne závislý na počte právnických 

osôb, pôsobiacich na území Českej republiky. Ďalej sa moţno domnievať, ţe rastúci počet 

právnických osôb môţe znamenať zvýšené mnoţstvo spoločností, ktoré vstúpia do procesu 

likvidácie.  

  

Prevedeným výskumom bolo zistené, ţe objem likvidácií sa v  rokoch 2006 – 2009 

neustále zvyšoval a aţ v roku 2010 bol zaznamenaný pokles likvidácií subjektov.   
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4.4 Záver kapitoly 

 Záverečná kapitola diplomovej práce bola sústredená na analýzu likvidácií 

obchodných spoločností na Slovensku a v Českej republike.  

 Základom bolo prevedenie vlastného výskumu likvidácií právnických osôb v oboch 

krajinách a porovnanie ich rozsahu. Výskum bol prevádzaný za obdobie rokov 2006 aţ 2010 

a bolo skúmané, či v rokoch, ktoré boli najviac zasiahnuté finančnou a ekonomickou krízou, 

dochádzalo k nárastu likvidácií spoločností, pretoţe v krízovom období mnohé podnikateľské 

subjekty riešili situáciu práve ukončením činnosti podnikania. Prieskum sa ďalej zameral na 

vývoj počtu podnikateľských subjektov a na objemy vznikajúcich a zanikajúcich subjektov za 

jednotlivé roky. Prvá časť kapitoly bola venovaná analýze likvidácií spoločností na území 

Slovenska a druhá časť kapitoly bola sústredená na likvidácie v Českej republike.  

 V diplomovej práci bola vyuţitá metóda matematickej štatistiky s názvom regresná 

a korelačná analýza, ktorá skúmala závislosť počtu likvidácií obchodných spoločností na 

počte právnických osôb. Analýza bola realizovaná prostredníctvom funkcií aplikácie 

Microsoft Excel v sekcii Analýza dát.  

 Došli sme k záveru, ţe na Slovensku je registrovaných menej podnikateľských 

subjektov ako v Českej republike, a z tohto dôvodu je aj počet likvidácií v ČR o niečo vyšší. 

Nepotvrdil sa predpoklad, ţe v čase vypuknutia hospodárskej krízy, kedy oba štáty utrpeli jej 

nepriaznivé dopady, bol objem likvidácií spoločností najvyšší, ale tieto dôsledky krízy sa 

prejavili s určitým oneskorením. Na Slovensku to bol rok 2010, kedy počet likvidácií rapídne 

stúpol a v ČR rok 2009, kedy bolo zaznamenané najvyššie mnoţstvo likvidácií obchodných 

spoločností. S tým súvisí aj rozsah vzniknutých subjektov. Na Slovensku v roku 2009 vzniklo 

najmenej právnických osôb za posledné 3 roky a v Českej republike aţ v roku 2011 vzniklo 

najmenej spoločností za posledných 5 rokov. Moţno sa  domnievať, ţe hospodárska kríza 

mala podstatný vplyv na oblasť vznikov a zánikov subjektov. Podľa zistených skutočností 

môţeme konštatovať, ţe mnohé spoločnosti krízu preţili a aţ potom zanikli.  

Výsledky regresnej a korelačnej analýzy preukazujú, ţe vzťah medzi počtom likvidácií 

obchodných spoločností a počtom právnických osôb na Slovensku je silne závislý. Dôkazom 

tohto tvrdenia je veľkosť koeficientu korelácie, ktorý udáva hodnotu 0,811637. Medzi počtom 

likvidácií obchodných spoločností a počtom právnických osôb v Českej republike sa prejavila 

mierna závislosť, pretoţe koeficient korelácie má niţšiu hodnotu, a to 0, 668252.  

Hospodárska kríza zasiahla svojimi negatívnymi vplyvmi ekonomiky oboch štátov, čo 

sa odrazilo aj na situácií podnikateľských subjektov, avšak záujem o podnikanie neodradila. 
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5 ZÁVER 

Podstatná časť ekonomických subjektov ukončuje svoje podnikateľské aktivity práve 

likvidáciou. Priebeh procesu likvidácie je rýchly s účelom zachovania majetku, obchodného 

spojenia a zamestnanosti. Existuje predpoklad, ţe obchodná spoločnosť vstupujúca do 

likvidácie nie je v úpadku a disponuje dostatkom majetku k úhrade svojich záväzkov. 

Štatistiky svedčia o tom, ţe po roku 2000 sa  mnoţstvo likvidácií spoločností pohybovalo 

okolo 3 500 za rok. Dnešná situácia je však odlišná, pretoţe s príchodom hospodárskej krízy 

ich objemy narastajú.  O 10 rokov neskôr uţ likvidácie spoločností dosahujú okolo 4 000 aţ 

5 500 prípadov ročne.  

 Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať likvidácie obchodných spoločností na 

Slovensku a v Českej republike za predošlých 5 rokov a skúmať vývoj ich počtu v období 

hospodárskej krízy. Stanovený cieľ bol v práci dosiahnutý.  

 Prvá kapitola predstavila právny rámec likvidácie obchodných spoločností. Proces 

zániku spoločnosti pozostáva z 2 etáp. Prvou z nich je zrušenie spoločnosti a druhou je jej 

fyzický zánik, číţe výmaz z obchodného registra.  

 Druhá kapitola pojednáva o neprávnom aspekte likvidácie spoločností, a tým sú 

príčiny, prečo ekonomické subjekty ukončujú svoju podnikateľskú aktivitu, a hlavne sa 

sústredila na obdobie ekonomickej a finančnej krízy. Skúmala dopady krízy na podnikateľské 

prostredie a popísala, ako tieto vplyvy vnímajú obchodné spoločnosti na území ČR a SR. 

Slovenská ekonomika pocítila prvé prejavy krízy v závere roku 2008. Analýza vybraných 

makroekonomických ukazovateľov vypovedá o spomalení ekonomického rastu krajiny, ktoré 

sa prejavilo najmä poklesom objemu hrubého domáceho produktu v rokoch 2008 a 2009 

a nárastom miery nezamestnanosti na úroveň viac ako 15 % začiatkom roku 2010. Zahraničný 

obchod výrazne poklesol v roku 2009, kedy bol zaznamenaný najniţší objem dovezenej aj 

vyvezenej produkcie. Česká republika zaznamenala prvé prejavy hospodárskej krízy rovnako 

koncom roku 2008, kedy nastalo spomalenie rastu HDP a pretrvalo aţ do roku 2010, takmer 

celý rok 2008 stagnoval na rovnakej úrovni a prudký nárast miery nezamestnanosti 

v poslednom štvrťroku 2009 na viac ako 8 %. Objem zahraničného obchodu zaznamenal 

výrazný pokles, ako na strane dovozu, takisto na strane vývozu. Rovnako ako v SR, bol 

v roku 2009 najniţší objem vývozu aj dovozu.  

Posledná kapitola diplomovej práce skúmala objemy likvidácií spoločností v oboch 

štátoch za predchádzajúcich 5 rokov a sledovala, či v krízovom období narastali likvidácie.  
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Výskumom v praktickej časti bolo zistené, ţe aj napriek rozlohovej a inej podobnosti 

oboch štátov, pôsobí v ČR viac podnikateľských subjektov ako na Slovensku, preto je 

mnoţstvo likvidácií obchodných spoločností v ČR väčšie. Hlavné mestá Bratislava a Praha 

disponujú najvyšším objemom podnikateľských subjektov v rámci štátov, preto vykazujú aj 

vyššie počty likvidácií spoločností.  V čase najnepriaznivejších dopadov hospodárskej krízy 

neboli zistené rapídne nárasty likvidácií spoločností. Výskum preukázal, ţe hospodárska kríza 

sa v oblasti vznikov a zánikov právnických osôb prejavila s určitým časovým odstupom. 

Na Slovensku sa vzrastajúci vývoj právnických osôb v čase recesie spomalil. Počas 

vypuknutia hospodárskej krízy vzniklo najviac obchodných spoločností počas sledovaných 5 

rokov. Negatívne dôsledky boli prejavené o niečo neskôr, lebo uţ  nasledujúci rok 2009 

signalizoval najviac zánikov za posledné 4 roky, a zároveň najmenej vznikov subjektov. 

Najviac likvidácií prebehlo v roku 2010, kedy sa ekonomika uţ pomaly spamätávala 

z nepriaznivých dopadov krízy, najmenší objem likvidácií zaznamenal predkrízový rok 2007. 

Hospodárska kríza mala na oblasť likvidácií určitý vplyv, ale značný nárast predstavoval aţ 

rok 2010. 

V oblasti zakladania spoločností znamenal rok 2008 v Českej republike mierny pokles 

ročných prírastkov PO. Ekonomické subjekty v krízových rokoch 2008 a 2009 neboli priamo 

dotknuté, ale jej prejavy pocítili oneskorene, aţ v roku 2011, kedy bol avizovaný najmenší 

počet vzniknutých spoločností za posledných 5 rokov. Najviac obchodných spoločností 

vzniklo ešte pred krízou, a odvtedy objemy vznikov klesajú. Nepriaznivé dôsledky recesie sa 

najviac prejavili v oblasti zánikov PO v roku 2009, kedy bol zaznamenaný aj najvyšší počet 

likvidácií spoločností za sledované roky.   

Regresná a korelačná analýza dokázala, ţe medzi počtom likvidácií a počtom 

právnických osôb existuje mierna aţ silná závislosť. Bude zaujímavé sledovať, akým smerom 

sa uberie budúci vývoj likvidácií, či budú mať rastúcu alebo klesajúcu tendenciu. 
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Zoznam skratiek a symbolov 

 

a.s. – akciová spoločnosť 

BNP Paribas – francúzska banka 

CEO – Chief Executive Officer ( výkonný predseda akciovej spoločnosti) 

ČEKIA, a.s. – Česká kapitálová investičná agentúra, akciová spoločnosť 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DPH – daň z pridanej hodnoty 

EÚ – Európska únia 

FO – fyzická osoba 

HDP – hrubý domáci produkt 

IČ – identifikačné číslo 

IPP – index podnikateľského prostredia 

k.s. – komanditná spoločnosť 

LCIA – The London Court of International Arbitration (Súd medzinárodnej arbitráţe 

v Londýne) 

mil. – milión  

MSP – malé a stredné podniky 

NACE – Statistical  Classification of Economic Activities in the European Community 

(štatistická klasifikácia ekonomických aktivít v Európskom spoločenstve) 

OR – obchodný register 

OV – Obchodný vestník 

PAS – Podnikateľská aliancia Slovenska 

PO – právnická osoba 

PWC – Price Waterhouse Coopers 

SR – Slovenská republika 

s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným 

ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 

v.o.s. – verejná obchodná spoločnosť 

1Q – prvý kvartál, štvrťrok 

€ - euro 
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