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1. Úvod 
   

V dnešnej modernej a dynamicky sa vyvíjajúcej spoločnosti sa považuje likvidácia 

obchodných spoločností za aktuálnu problematiku nielen z pohľadu práva, ale taktiež aj 

z pohľadu účtovníctva, nakoľko podnikateľský sektor prináša viacero dôvodov prečo sa 

spoločníci rozhodnú ukončiť svoju podnikateľskú činnosť s ktorou sa spája celá plejáda 

daňových , účtovných a právnych povinnosti.  

 V podnikateľskom prostrední je najfrekventovanejšou právnickou osobou práve 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ako najčastejšie sa vyskytujúci podnikateľský subjekt 

vystavený tvrdému konkurenčnému prostrediu v ktorom sa musí presadiť, ak chce vykazovať 

zisk a nebyť zlikvidovaná, zrušená bez likvidácie, alebo vymazaná z obchodného registra ex 

offo.  

 V dôsledku hospodárskej a ekonomickej krízy a zlému manažmentu často krát 

dochádza k zrušeniu obchodnej spoločnosti s ktorým platné právo spája viaceré následky. 

V súčasnosti je likvidácia obchodnej spoločnosti úplne bežným procesom v porovnaní 

s ekonomickým prostredím  pred rokom 1990. Likvidácia štátnych podnikov, družstiev ako aj 

iných organizácií sa pred rokom 1990 vyskytovala len výnimočne, zatiaľ čo dnes môžeme 

vidieť prostredníctvom obchodného vestníka ako aj obchodného registra, že sa likviduje 

veľké množstvo súkromných subjektov. 
1
 

Cieľom diplomovej práce je poukázať na proces a priebeh likvidácie spoločnosti 

s ručením obmedzeným, na postavenie likvidátora, jeho zodpovednosť, ako aj povinnosti 

v procese likvidácie.  

 Zámerom diplomovej práce je uľahčiť pochopenie celého procesu likvidácie 

obchodných spoločnosti v kontexte aplikovania českého občianskeho zákonníka a súvisiacich 

právnych predpisov v podnikateľskom prostredí českej republiky.  

 Z aspektu dôležitosti pre celú spoločnosť je proces likvidácie obchodných spoločností 

významný najmä pre veriteľov spoločnosti, aby ich pohľadávky boli v priebehu likvidácie 

uspokojené z majetku likvidovanej spoločnosti.  

 Prostredníctvom diplomovej práce sa usilujem ozrejmiť teoretickú a praktickú analýzu 

likvidačného procesu s poukazom na jeho výsledky, nakoľko dochádza k zániku subjektu 

                                                 
1
 PILÁTOVÁ J., RICHTER J., SIGMUND, A., TARANDA P.: Likvidace obchodních společností. Vyd.1. 

Olomouc: ANAG, 2014. 229 s. ISBN. 978-80-7263-877-2 
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práva a jeho výmazu z obchodného registra. Výmazom z obchodného registra právnická 

osoba už nie je subjektom práva a nemožno sa voči nej domáhať akýchkoľvek plnení.  

 V prílohe práce pripájam viaceré vzory, ktoré dokumentujú priebeh likvidačného 

procesu ako komplexný a systematický rámec vypracovania predmetnej problematiky. 

2. Právna úprava a priebeh likvidačného procesu spoločnosti 
s ručením obmedzeným a jej právne dôsledky 

 

Významným medzníkom v podmienkach nielen korporátneho práva, ale celého 

súkromného práva na území Českej republiky je rok 2014. Do konca roku 2013 právna úprava 

likvidácie obchodných spoločností bola predmetom úpravy zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka, tak ako je tomu dodnes na území Slovenskej republiky, kde novela súkromného 

práva nebola doposiaľ prijatá, rekodifikačný proces pokračuje a jeho zavŕšenie sa plánuje na 

rok 2016. Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodný zákonník zaraďoval spoločnosť s ručením 

obmedzeným medzi kapitálovú obchodnú spoločnosť, pretože jej spoločníci ručia za záväzky 

spoločnosti len v obmedzenom rozsahu, pri založení sa vytvára základné imanie, spoločníci 

nemajú povinnosť osobne sa zúčastňovať na podnikaní spoločnosti, povinne sa vytvárajú 

štatutárne orgány spoločnosti, prípade aj ďalšie orgány a zmena v osobe spoločníka je 

možná.
2
  

Likvidáciu iných typov právnických osôb ako napríklad nadácií, upravoval zák.č. 40/1964 

Sb. Občiansky zákonník, ktorý odkazoval na aplikáciu zák.č. 513/1991 Sb. Obchodného 

zákonníka. Spolkový zákon, zákon o nadáciách a nadačných fondoch, o štátnom podniku 

o združovaní v politických stranách a politických hnutiach, ako aj ďalšie zákony boli ,,lex 

specialis“, ktoré detailným spôsobom sa zameriavali na likvidáciu majetku a celej spoločnosti 

v osobitných prípadoch právnických osôb.  

Zrušenie obchodnej spoločnosti a následne jej zánik môže nastať z viacerých príčin, ako 

príklad je možné uviesť  aj samotné vedenie obchodnej spoločnosti, ktoré  môže iniciovať jej 

zrušenie v súvislosti so splnením poprípade nesplnením stanovených cieľov podnikania, ale 

zrušenie obchodnej spoločnosti môže byť dôsledkom viacerých problémov vo vnútri 

obchodnej spoločnosti, spočívajúcej v platobnej neschopnosti, vysokej zadlženosti, 

nedostatočného prispôsobenia sa obchodnej spoločnosti meniacim sa princípom a 

                                                 
2
 BACHROŇOVÁ, FINGER, HEJDA, PROSSER, VANEČKOVÁ.: Společnosť s ručením omezeným. 1. vyd. 

Olomouc:ANAG,2014. str. 12 a nasl. ISBN:978-80-7263-870-3    
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okolnostiam trhového mechanizmu. Podnikanie v zásade neprináša len zisk, ale aj značné 

riziká a z nich plynúce poruchy finančných vzťahov.
3
  

Zániku obchodnej spoločnosti, ku ktorému dochádza v okamihu výmazu spoločnosti z 

obchodného registra, predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Kým v 

prípade zrušenia bez likvidácie zaniká obchodná spoločnosť s tým, že jej práva a povinnosti 

prechádzajú na právneho nástupcu, pri zrušení s likvidáciou sa obchodná spoločnosť zruší bez 

právneho nástupcu. 

Od 01.01.2014 sa situácia v podmienkach Českej republiky výrazne zmenila nakoľko 

došlo k prijatiu nového občianskeho zákonníka, a to zákona č. 89/2012 Sb. (ďalej aj ako 

,,NOZ“), zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách (ďalej aj ako ,,ZOK“) a nového 

zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom ako zákona č. 91/2012 Sb. V tomto 

smere ide o markantnú rekodifikačnú zmenu v právnej úprave korporátnej agendy a celého 

súkromného práva. Nová právna úprava zaviedla aj používanie pojmu ,,likvidačná podstata“ 

ako synonymum k pojmu ,,majetková podstata“, ktorý používa tzv. insolventný zákon, ako aj 

zákon o bankách. Hlavnou úlohou likvidačného procesu je speňaženie likvidačnej podstaty za 

podmienok a spôsobom stanoveným v zákone č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách. 

4
Likvidačnou podstatou sa rozumie majetok zrušenej ale ešte nezaniknutej obchodnej 

spoločnosti, ktorý má byť speňažený v procese likvidácie prostredníctvom inštitútu 

likvidátora ako osoby oprávnenej vykonávať úkony smerujúce k zániku spoločnosti a jej 

výmazu z verejného registra. 

Z historického hľadiska právny rámec likvidácie podnikov bol vymedzený v obchodnom 

zákonníku č. 513/1991 Sb. v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2014 však nastala účinnosť 

novej a komplexnej úprave, v ktorej nájdeme vymedzenia obchodného a občianskeho zákona, 

celá nová úprava je rozdelená do troch hlavných predpisov do nového občianskeho zákonníka 

ďalej do zákona o obchodných korporáciách a do nového zákona o medzinárodnom práve 

súkromnom a procesnom.  

Na základe vyššie uvedeného sa od 1. januára 2014  likvidácia obchodných spoločností 

riadi jednak všeobecnou právnou úpravou zrušenia právnických osôb a likvidácie obsiahnutej 

v NOZ a ďalej právnou úpravou zrušenia obchodných spoločnosti s likvidáciou podľa ZOK. 

Podľa § 1 ZOK sú obchodnými spoločnosťami verejná obchodná spoločnosť a komanditná 

spoločnosť (ďalej len "spoločnosť") a spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová 

                                                 
3
 PILÁTOVÁ, RICHTER, SIGMUND, TARANDA.: Likvidace obchodní společnosti. 5.vy. Olomouc:ANAG, 

2014. str. 7 ISBN. 978-80-7263-877-2 
4
 [23.2.2015]Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/   

http://www.businessinfo.cz/
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spoločnosť (ďalej len "kapitálovej spoločnosti") a európska spoločnosť a európske 

hospodárske záujmové združenie. Obchodné spoločnosti sú právnickými osobami.
5
  

Zákon č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník upravuje postavenie právnických osôb v tom 

zmysle, že za ,,právnickú osobu sa považuje právna osobnosť od svojho vzniku až do svojho 

zániku.“ V súčasnej a dynamicky sa vyvíjajúcej spoločnosti obchodné spoločnosti, najmä 

spoločnosti s ručením obmedzeným v podmienkach Českej republiky sú najviac zastúpenými 

účastníkmi obchodných záväzkových vzťahov.  

Podľa ust. § 168 NOZ sa ,,právnická osoba zrušuje právnym konaním, uplynutím doby, 

rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo dosiahnutím účelu, pre ktorý bola zriadená, alebo z 

ďalších dôvodov stanovených zákonom.“
6
  

,,Obchodné spoločnosti ako právnické osoby majú teda vlastný právny status, ktorý je 

odlišný od statusu spoločníkov spoločnosti. Obchodná spoločnosť je teda subjektom práva a 

jej právna subjektivita je iná ako subjektivita spoločníkov. Jedným zo spoločných znakov 

obchodných spoločností je aj to, že sa povinne zapisujú do obchodného registra. Ďalší 

podstatný znak obchodnej spoločnosti je, že sa zakladajú na zmluvnom základe. Právnym 

dôvodom vzniku obchodnej spoločnosti je uzavretie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej 

listiny  jej zakladateľmi.“
7
 

Spoločnosť s ručeným obmedzeným sa zaraďuje medzi kapitálové spoločnosti, ktorých 

úprava je zakotvená v ZOK. S poukazom na podnikateľské prostredie ide o najobľúbenejšiu 

formu spoločností u malých ako aj stredných podnikateľoch, ktorá má právnu subjektivitu a je 

založená za účelom podnikania.  

Obchodná spoločnosť sa často krát označuje v podnikateľskom žargóne aj ako firma, 

ktorá sa však v legálnom ponímaní musí označovať ako “spoločnosť s ručeným 

obmedzeným“, to môže byť nahradené zákonnou skratkou “ spol. s.r.o.“ alebo “s.r.o.“. 

Ustanovenie § 142 ZOK upravuje výšku základného imania spoločnosti s ručením 

obmedzeným, ktorá je tvorená vkladmi spoločníkov, čo je min. 1,-CZK. Výška základného 

imania môže byť aj vyššia, ak tak určí spoločenská zmluva spoločnosti s ručením 

obmedzeným.
8
  

Platná právna úprava rozlišuje nielen medzi založením a vznikom obchodnej spoločnosti, 

ale aj medzi zrušením a zánikom obchodnej spoločnosti. Spoločnosť je založená v okamihu 

podpisu spoločenskej zmluvy u notára, avšak jej vznik nadobúda platnosť až zápisom do 

                                                 
5
 Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) 

6
 Zákon č. 89/2012 Sb. Občansky zákoník (nový občanský zákoník)  

7
 ĎURICA, M.: Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností. Justičná revue -2003. Roč. 55, č. 11, str. 

15. ISSN: 1335-6461 
8
 Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) 
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verejného registra, ktorým je Obchodný register. Pojmy založenie a vznik, ako aj zrušenie 

a zánik je nevyhnutné rozlišovať nakoľko samotným zrušením obchodnej spoločnosti sa 

rozumie len právna skutočnosť, ktorá smeruje k ukončeniu existencie obchodnej spoločnosti, 

zatiaľ čo zánikom obchodnej spoločnosti je ukončenie jej právnej existencie. Zrušením 

obchodnej spoločnosti ešte právny subjekt nezaniká, nakoľko súd v konaní o zrušenie 

spoločnosti najprv zisťuje, či má spoločnosť nejaký obchodný majetok. Túto skutočnosť 

zisťuje dopytom na rôzne štátne orgány, ako napr. na daňový úrad, sociálnu poisťovňu, 

okresný úrad odbor živnostenského podnikania, obvodné oddelenie Policajného zboru- 

evidencia motorových vozidiel, Geodetický a kartografický ústav – databáza katastra 

nehnuteľností a pod.  

Na začiatok si musíme vymedziť základný rozdiel medzi pojmami zrušenie spoločnosti 

a zánikom obchodnej spoločnosti. „K zrušeniu dochádza najčastejšie z rozhodnutia 

zakladateľa, z rozhodnutia valného zhromaždenia, spoločníkov, zrušením konkurzu z dôvodov, 

že majetok nepostačuje k úhrade nákladu konkurzu, zamietnutím insolventného návrhu pre 

nedostatok majetku alebo rozhodnutím súdu. Zapisuje sa to do obchodného registra. Zánik 

podniku nastane až výmazom podniku z obchodného registra.“ 
9
 

Ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje na náhradu 

primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o zrušení 

spoločnosti a nariadi jej likvidáciu. Ak súd zistí, že spoločnosť nemá dostatočný obchodný 

majetok, rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Okrem rozhodnutia o zrušení 

spoločnosti súdom môžu o zrušení spoločnosti rozhodnúť aj jej spoločníci. Ide o dobrovoľné 

zrušenie spoločnosti, pri ktorom môžu zároveň rozhodnúť, že sa spoločnosť zlúči alebo 

splynie s inou spoločnosťou alebo že sa rozdelí na viacero právnych subjektov.  

,,Ak sa teda spoločnosť zrušuje a jej imanie prechádza na právneho nástupcu, spoločnosť 

sa zruší bez likvidácie. Bez likvidácie sa zrušenie spoločnosti uskutoční aj ak: 

• spoločnosť nemá žiaden majetok, 

• sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

• bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok spoločnosti nestačí ani na úhradu odmeny, 

správcu konkurznej podstaty, 

• bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, 

• bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, 

• po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.“
10

 

                                                 
9
 PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku. 7. vyd. Praha :GRADA, 2011, str. 112. ISBN: 978-80-247-3338-8 

10
 OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2.vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2008, str. 268 

ISBN: 978-80-8078-205-4 
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Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na jej právneho nástupcu, ak po ukončení 

konkurzného konania zostane majetok spoločnosti alebo ak súd zistí, že spoločnosť má 

obchodný majetok, vykoná sa likvidácia spoločnosti.  

Likvidácia obchodnej spoločnosti je proces smerujúci k vysporiadaniu imania 

zrušenej/likvidovanej spoločnosti. Do likvidácie vstupuje obchodná spoločnosť odo dňa 

svojho zrušenia a počas celej likvidácie je povinná používať svoje obchodné meno s 

dodatkom „v likvidácii“. 

V praxi je bežným pravidlom tá skutočnosť, že proces likvidácie vykonáva štatutárny 

orgán obchodnej spoločnosti ako likvidátor, ak nemožno ustanoviť inú osobu za likvidátora, 

tak ho vymenuje súd z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu insolventných správcov, ktorý má 

obdobné postavenie ako insolventný správca.  

Skutočnosť, že obchodná spoločnosť vstupuje do likvidácie a osobu likvidátora je 

potrebné zapísať do Obchodného registra. Napriek tomu, že likvidátor vykonáva pôsobnosť 

štatutárneho orgánu spoločnosti, je oprávnený v mene spoločnosti vykonávať len úkony 

smerujúce k likvidácii spoločnosti, t.j. k jej zániku, čo znamená, že  plní záväzky spoločnosti, 

uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a pod. 

Likvidátorovi vzniká povinnosť oznámiť vstup obchodnej spoločnosti do likvidácie všetkým 

známym veriteľom, ktorých musí  vyzvať, aby prihlásili svoje pohľadávky.  

,,V prípade, ak by v priebehu likvidácie likvidátor zistil predlženie obchodnej spoločnosti, 

je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor 

zostaví účtovnú závierku a predloží ju spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a 

návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku spoločníkom na schválenie. Likvidátor má za 

výkon svojej funkcie právo na odmenu, ktorá sa hradí z prostriedkov spoločnosti. Druhá 

kapitola detailnejším spôsobom analyzuje a špecifikuje inštitút likvidátora ako osoby 

oprávnenej uskutočniť likvidačný proces smerujúci k zániku obchodnej spoločnosti.“
11

  

 

2.1 Príčiny vzniku likvidácie obchodnej spoločnosti 
 

,,Dôvody zrušenia obchodnej spoločnosti môžu byť viaceré, ako napríklad splnenie účelu 

na ktorý bola obchodná spoločnosť zriadená, nemožnosť realizovať podnikateľský zámer za 

                                                 
11

 VAJDOVÁ, I.: Postavenie likvidátora obchodnej spoločnosti. Dane a právo v praxi. 2000, Roč. 5, č. 14 , s. 

20-21. ISSN: 1335-2539 
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ktorým bolo spoločnosť zriadená, nedostatok podnikateľských aktivít, ekonomická kríza 

postihujúca všetky odvetvia priemyslu ako aj obchodu“
12

.  

Jestvujú prípady, kedy takéto rozhodnutie vykoná súd vzhľadom na vážne a zväčša 

pretrvávajúce legislatívne nedostatky podnikateľského subjektu v danom právnom ako aj 

ekonomickom prostredí, v iných prípadoch sa k tomuto rozhodnutiu odhodlá spoločník, ktorý 

v činnosti obchodnej spoločnosti nechce alebo nemôže pokračovať.  

Najvážnejším dôvodom je samozrejme zadlženie spoločnosti a teda jej neschopnosť 

hradiť svoje záväzky voči tretím osobám.  

Zásadnú úlohu v procese likvidácie zohráva otázka, resp. okolnosť, či existuje v 

spoločnosti obchodný majetok, ktorý možno speňažiť a záväzky voči veriteľom, ktoré treba 

splatiť.  

Právna úprava likvidácie sa nachádza v ust. §187 a nasl. NOZ, ktorý upravuje účel 

likvidácie v smere vysporiadania majetku zrušenej obchodnej spoločnosti, tzv. likvidačnú 

podstatu, vyrovnať dlhy veriteľom a naložiť s čistým majetkovým zostatkom podľa zákona. 

Samotné rozhodnutie o zrušení spoločnosti musí schváliť valné zhromaždenie obchodnej 

spoločnosti, čím oficiálne rozhodne o jej vstupe do procesu likvidácie. V dôsledku 

rozhodnutia o zrušení obchodnej spoločnosti likvidáciou nastáva zásadná zmena jej 

„existenčnej pozície“, nakoľko všetky aktivity sa sústredia na ukončenie činnosti, uzatvorenie 

a ukončenie všetkých zmluvných vzťahov smerom navonok ako aj smerom dovnútra 

obchodnej spoločnosti. Ide o početné a rôznorodé procesy a úkony, ktoré musia byť riadené 

poverenou osobou – likvidátorom.
13

  

Tak ako je uvedené vyššie, v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným patrí 

rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou do pôsobnosti valného zhromaždenia len 

vtedy, ak určí tak spoločenská zmluva, pričom podľa ustanovenia § 171 ZOK sa k 

rozhodnutiu o zrušení spoločnosti s likvidáciou tiež vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín 

hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti a podľa ustanovenia § 172 ods. 1 uvedeného zákona 

sa aj toto rozhodnutie osvedčuje verejnou listinou (tj. notárskym zápisom). Podľa ustanovenia 

§ 190 ods. 2 písm. d) ZOK patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia tiež voľba a odvolanie 

likvidátora. Ak neplynie z právneho rokovania o zrušení právnickej osoby, či je zrušená s 

likvidáciou alebo bez likvidácie, potom podľa ustanovenia § 169 ods. 2 NOZ platí, že je 

zrušená s likvidáciou. Podľa § 171 NOZ sa ,,právnická osoba zrušuje s likvidáciou: a) 

                                                 
12

 JURČÍKOVÁ, B.: Postup pri likvidácii obchodných spoločností a družstiev bez právneho nástupcu. Dane a 

účtovníctvo v praxi . 2002, Roč. 7, č. 11, str. 40. ISSN: 1335-7034 
13

 ŠKODA, M.: Likvidácia obchodnej spoločnosti - právne, účtovné a daňové aspekty, Banská Bystrica : 

Univerzita Mateja Bela , 2006. 88 s. ISBN: 8080832463 
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uplynutím doby, na ktorú bola založená, b) dosiahnutím účelu, na ktorý bola založená, c) 

dňom určeným zákonom alebo právnym konaním o zrušení právnickej osoby, inak dňom jeho 

účinnosti, alebo d) dňom právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej moci, ak nestanoví sa v 

rozhodnutí neskorší deň.“
14

 

Podľa ustanovenia § 241 ZOK musí mať dohoda spoločníkov o zrušení spoločnosti s 

ručením obmedzeným formu verejnej listiny t.j. Notárskej zápisnice. Ak spoločenská zmluva 

výslovne stanovuje dôvody, pre ktoré sa môže spoločník domáhať na súde zrušenie 

spoločnosti, je pri vzniku niektorého z týchto dôvodov každý zo spoločníkov spoločnosti s 

ručením obmedzeným oprávnený uplatniť návrh na zrušenie spoločnosti na súde. 

V § 113 ZOK sú špeciálne vymedzené dôvody, pre ktoré sa ruší obchodná spoločnosť 

a to tým spôsobom, že Spoločnosť sa zrušuje a) výpoveďou spoločníka podanou najneskôr 6 

mesiacov pred uplynutím účtovného obdobia, a to posledným dňom účtovného obdobia, ibaže 

spoločenská zmluva určí lehotu inú, b) dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým ruší 

spoločnosť, c) smrťou spoločníka, ibaže spoločenská zmluva pripúšťa dedenie podielu, d) 

zánikom spoločníka právnickej osoby, ibaže spoločenská zmluva pripúšťa prechod podielu na 

právneho nástupcu, e) dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok 

niektorého zo spoločníkov alebo zamietnutie návrhu na začatie konkurzného konania pre 

nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že je spoločníkov majetok úplne 

nepostačujúci, f) dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení oddlženie niektorého zo 

spoločníkov, g) právoplatným nariadením výkonu rozhodnutia postihnutím podielu niektorého 

spoločníka v spoločnosti, alebo právoplatnosťou exekučného príkazu k postihnutiu podielu 

niektorého spoločníka v spoločnosti po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na splnenie 

vymáhanej povinnosti podľa osobitného predpisu a, ak bol v tejto lehote podaný návrh na 

zastavenie exekúcie, právoplatnosťou rozhodnutia o tomto, h) dňom, v ktorom žiadny zo 

spoločníkov nebude spĺňať požiadavky podľa § 46, i) vylúčením spoločníka podľa § 115 ods. 

1, alebo j) z iných dôvodov určených v spoločenskej zmluve.“
15

 

Podľa § 171 NOZ zruší súd na návrh toho, kto o tom osvedčí právny záujem, 

právnickú osobu a nariadi jej likvidáciu, ak: 

a) právnická osoba vyvíja nezákonnú činnosť v takej miere, že to závažným spôsobom 

narušuje verejný poriadok, 

b) právnická osoba už nespĺňa predpoklady vyžadované pre vznik právnickej osoby 

zákonom, 

c) právnická osoba nemá dlhšie ako dva roky štatutárny orgán schopný uznášať sa, 
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 Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový občanský zákoník) 
15

 Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) 
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d) tak ustanovuje zákon.
16

 

V § 93 ZOK sú uvedené ďalšie dôvody, pre ktoré zruší súd na návrh toho, kto má na 

tom právny záujem, alebo na návrh štátneho zastupiteľstva, ak na tom zistí závažný verejný 

záujem, obchodné korporácii a nariadi jej likvidáciu, a to: 

a) ak obchodné korporácie stratila všetky podnikateľské oprávnenia (to neplatí, ak bola 

obchodná korporácia založená aj za účelom správy vlastného majetku alebo za iným účelom 

ako je podnikanie), 

b) ak obchodné korporácie nie je schopná po dobu dlhšiu ako jeden rok vykonávať 

svoju činnosť a plniť tak svoj účel, 

c) ak obchodné korporácie nemôže vykonávať svoju činnosť pre neprekonateľné 

rozpory medzi spoločníkmi, 

d) ak obchodné korporácie prevádzkuje činnosť, ktorú podľa iného právneho predpisu 

môžu vykonávať len fyzické osoby, bez pomoci týchto osôb. 

Podľa ustanovenia § 308 ods. 3 ZOK môže súd aj bez návrhu zrušiť akciovú 

spoločnosť a nariadiť jej likvidáciu, ak spoločnosť nesplní povinnosť ustanovenú zákonom t.j. 

ak spoločnosť neprevedie do jedného roka akcie nadobudnuté v rozpore so zákonom a ani ich 

nezruší a nezníži o ich menovitú alebo účtovnú hodnotu základné imanie). 

Na vymedzenie likvidácie neexistuje žiadny osobitný právny predpis, ako je to 

napríklad pri úpadku , ktorý je vymedzený v insolventnom zákone.  

,,Samotný zánik spravidla predstavuje deň, ktorým dochádza k výmazu spoločnosti z 

obchodného registra. Avšak samotnému zániku spoločnosti predchádza zrušenie spoločnosti 

s likvidáciou alebo bez likvidácie. Do nežiaducej situácie sa obchodná spoločnosť môže 

dostať z viacerých príčin, či už nerešpektovaným ekonomických zákonov a zákonitosti, alebo 

môže byť príčinou aj aktuálna ekonomická kríza, nedostatok objednávok alebo nemožnosť 

realizácie podľa podnikateľského zámeru.“
17

  

Obchodná spoločnosť sa zrušuje : 

 spoločnosť môže byť založená na určitú časovú dobu, a táto lehota uplynula 

 spoločnosť už dosiahla stanoveného zámeru, pre ktorý bola založená 

 dnom ustanoveným v rozhodnutí spoločnosti alebo orgánu spoločnosti 

 dnom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušený spoločnosti, a to dnom keď rozhodnutie 

nadobudne právnej moci 

 zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia 

                                                 
16

 Zákon č. 89/2012 Sb. Občansky zákoník (nový občanský zákoník) 
17

 KALETOVÁ, V.: Likvidácia obchodných spoločností. Daňový a účtovný poradca podnikateľa .2007, Č. 15. s. 

37. ISSN: 1335-0897 
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 alebo zamietnutím návrhu na prehlásenie o konkurze z dôvodu nepostačujúceho 

majetku spoločnosti.  

 

2.2  Zrušenie obchodnej spoločnosti a jej vstup do likvidácie 
 

Prijatím rozhodnutia o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie možno 

rozumieť postup, pri ktorom dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov 

zanikajúceho tzv. likvidujúceho subjektu.  

Samotná likvidácia obchodnej spoločnosti je z hľadiska právneho, ekonomického, 

účtovného ako aj daňového veľmi zložitý a náročný proces, predstavujúci prirodzenú súčasť 

trhovej ekonomiky. Problematika zrušenia spoločnosti s likvidáciou je legislatívne upravená, 

avšak v legislatívnej úprave nie sú taxatívne vymenované kroky, respektíve všeobecný 

postup, ktorý by mala obchodná spoločnosť dodržať v procese jej likvidácie, s ktorým je 

potrebné sa vysporiadať. 

Likvidácia je už záverečnou etapou činnosti obchodnej spoločnosti pred ich zánikom, 

ktorým je nesporne výmaz z obchodného registra. Právny systém Českej republiky rozlišuje 

dva druhy zrušenia obchodných spoločnosti , t.j. dobrovoľné a nedobrovoľné. Takýto postup 

platí aj na území Slovenskej republiky. Obchodná spoločnosť sa môže zrušiť rozhodnutím 

spoločníkov, alebo príslušného orgánu, alebo na základe rozhodnutia súdu. 

Vzhľadom na vyššie uvedené zrušenie obchodnej spoločnosti je prvá etapa smerujúca 

k ukončeniu jej podnikateľskej činnosti na ktorú chronologický nadväzuje druhá etapa, ktorou 

sa rozumie zánik obchodnej spoločnosti. Je nevyhnutné rozlišovať to či  obchodná spoločnosť 

natrvalo ukončuje svoju činnosť bez právneho nástupcu, alebo s právnym nástupcom. 

V prípade, ak celé imanie zrušenej spoločnosti prechádza na právneho nástupcu ide o zrušenie 

spoločnosti bez likvidácie. V tomto prípade možno hovoriť o zlúčení, splynutí, alebo 

rozdelení obchodnej spoločnosti, tzv. fúzií obchodnej spoločnosti. Účinky zlúčenia, splynutia 

alebo rozdelenia spoločností nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. V takýchto 

prípadoch sa nevyžaduje, aby sa vykonala likvidácia nakoľko imanie zanikajúcej spoločnosti 

prechádza na právneho nástupcu. Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia do 

obchodného registra podávajú všetky zanikajúce ale aj nástupnícke spoločnosti.  

,,Ak spoločnosť nemá právneho nástupcu zruší sa s likvidáciou, čo znamená, že 

prostredníctvom likvidačného procesu sa speňaží majetok obchodnej spoločnosti, uspokoja sa 
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pohľadávky veriteľov a rozdelí sa likvidačný zostatok medzi spoločníkov zrušenej obchodnej 

spoločnosti.“
18

  

Konanie o zrušenie spoločnosti sa začína buď na návrh alebo aj bez návrhu. Návrh 

môže podať ktorýkoľvek štátny orgán, iná fyzická osoba alebo právnická osoba. Štátny orgán 

nemusí osvedčiť právny záujem o podanie návrhu na rozdiel od iných osôb. Inou osobou 

môže byť napr. veriteľ spoločnosti alebo jej spoločník. Tu však musí navrhovateľ zverejniť aj 

dôvod, prečo požaduje zrušenie spoločnosti. Existenciu tohto dôvodu musí preukázať. 

V tomto smere je podstatné poukázať na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 

13. decembra 1996, sp. zn. 6 Obo 250/96., kedy krajský súd v Košiciach napadnutým 

uznesením zamietol návrh žalobcov, ktorý sa domáhali zrušenia obchodnej spoločnosti a 

určenia jej vstupu do likvidácie z dôvodov, že čisté obchodné imanie pokleslo pod stanovenú 

hodnotu základného imania a teda spoločnosť nespĺňa základný zákonný predpoklad pre 

svoju existenciu. Krajský súd vo svojom uznesení odkázal na ustanovenia § 200e ods. 3 a § 

94 OSP s tým, že žalobcovia neoznačili ako žalovaných všetky legitimované osoby a je 

nepochybné, že zrušenie spoločnosti sa dotýka všetkých spoločníkov, preto bolo ich 

povinnosťou označiť na strane žalovaných dve právnické osoby, ktoré v konaní nevystupovali 

ako žalobcovia. Proti uzneseniu krajského súdu podali v zákonnej lehote odvolanie 

žalobcovia s návrhom, aby bolo napadnuté uznesenie zrušené a vec vrátená súdu prvého 

stupňa na ďalšie konanie. Najvyšší súd SR prejednal odvolanie žalobcov a dospel k záveru, že 

odvolanie žalobcov je dôvodné. Napadnuté uznesenia krajského súdu v Košiciach zrušil a vec 

mu vrátil na ďalšie konanie. V tomto prípade žalobcovia, ako spoločníci spoločnosti s 

ručením obmedzeným, ktorej zrušenia sa domáhali, osvedčili právny záujem a v návrhu 

uviedli skutočnosti, ktoré zodpovedali dôvodom stanovených v zákone pre zrušenie 

spoločností. V návrhu však neuviedli, všetkých spoločníkov spoločnosti, ktorých by sa dotklo 

prípadné zrušenie spoločnosti.
19

 

Zrušiť spoločnosť možno dvomi spôsobmi, a to dobrovoľne alebo nedobrovoľne.  

 

2.3 Dobrovoľné a nedobrovoľné zrušenie obchodnej spoločnosti s 
likvidáciou 
 

K dobrovoľnému zrušeniu obchodnej spoločnosti dochádza v prípade ak uplynie čas, 

na ktorý bola obchodná spoločnosť založená. Obchodná spoločnosť môže byť založená na čas 
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 PILÁTOVÁ J., RICHTER J., SIGMUND, A., TARANDA P.: Likvidace obchodních společností. 1.vyd. 

Olomouc: ANAG,2014. s.65. ISBN: 978-80-7263-877-2 
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 PILÁTOVÁ J., RICHTER J., SIGMUND, A., TARANDA P.: Likvidace obchodních společností. 1.vyd. 

Olomouc: ANAG,2014. s.65. ISBN: 978-80-7263-877-2 
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určitý alebo neurčitý. Platná právna úprava preferuje skôr založenie obchodnej spoločnosti na 

neurčitý čas. Spoločnosť, ktorá je založená na čas určitý, sa zrušuje uplynutím času, na ktorý 

bola založená bez toho, aby bolo potrebné rozhodovať o zrušení spoločnosti, čo znamená, že 

je určená doba jej trvania. Zákonodarca však nevylučuje, aby sa obchodné spoločnosti 

zakladali na neurčitý čas. Takéto rozhodnutie možno prijať do skončenia lehoty, na ktorú bola 

spoločnosť založená. 

 Ďalší prípad, ktorý patrí k dobrovoľnému zrušeniu spoločnosti je rozhodnutie 

spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti. V spoločnosti s ručením 

obmedzeným je nevyhnutné konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré rozhodne 

o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie. Ak by spoločnosť s ručením obmedzeným 

mala len jedného spoločníka, tak tento rozhodne o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do 

likvidácie. Vtedy platí, že jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia 

spoločnosti.  

V zásade platí, že založenie obchodnej spoločnosti je dobrovoľné a je prejavom vôle 

jej zakladateľov. Zákonná právna úprava stanovuje všetky náležitosti pri zakladaní 

spoločnosti a zároveň umožňuje spoločníkom rozhodnúť o zrušení spoločnosti. Všetky právne 

úkony, ktoré sa týkajú založenia, vzniku, zmeny zrušenia alebo zániku spoločnosti musia mať 

písomnú formu.  Orgány spoločnosti, spôsobilosť mať práva a povinnosti nemajú. Nemá ju 

ani valné zhromaždenie spoločnosti, ani predstavenstvo či dozorná rada. Je  nepochybné, že z 

uznesenia valného zhromaždenia vznikajú právne následky. Právne následky vznikajú nie len 

z právnych úkonov, ale aj z iných skutočností, s ktorými zákon následky spája. Uznesenie 

valného zhromaždenia je takouto skutočnosťou. Právny úkon musí byť urobený slobodne a 

vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný.
20

 

K nútenému, alebo nedobrovoľnému zrušeniu obchodnej spoločnosti dochádza v 

dôsledku rozhodnutia príslušného registrového alebo konkurzného súdu. Prípady kedy 

dochádza k zrušeniu spoločnosti súdom: - Ak sa valné zhromaždenie nekonalo v príslušnom 

kalendárnom roku alebo v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti. 

Spoločnosť nemôže vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať riadne, ak nemá 

žiadne orgány, ktoré má zo zákona povinnosť vytvoriť. Tento dôvod sa týka len kapitálových 

spoločností. - Ak spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie. Takúto stratu treba skúmať vo 

vzťahu k zapísanému predmetu podnikania. Ak zaniknú predpoklady, ktoré ustanovuje zákon 

pre vznik spoločnosti. Ide o situáciu, keď všetky zákonom stanovené predpoklady na vznik 

spoločnosti boli splnené a po zápise do obchodného registra počas trvania spoločnosti 
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niektoré predpoklady alebo jeden z nich zaniknú. Medzi tieto požiadavky patrí napríklad 

minimálna výška základného imania a počet spoločníkov. Ak by niektorý z týchto 

predpokladov neexistoval už pri vzniku spoločnosti, registrový súd by nemal povoliť zápis do 

obchodného registra. Ak však predsa len dôjde k pochybeniu registrového súdu a spoločnosť 

by bola zapísaná, súd rozhodne o neplatnosti spoločnosti. V dôsledku zavedenia inštitútu 

neplatnosti spoločnosti novela vypustila ako dôvod zrušenia spoločnosti porušenie predpisov 

pri jej založení. 
21

 

Ak obchodná spoločnosť nevie preukázať vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorej 

adresu ako jej sídlo má zapísané v obchodnom registri. Ak nedôjde k odstráneniu dôvodu a 

súd nariadi likvidáciu, ako sídlo spoločnosti sa do obchodného registra zapíše adresa bydliska 

alebo sídla likvidátora. Za možnosti, ak sa súd dozvie o dôvode zrušenia spoločnosti, je 

povinný pred rozhodnutím o zrušení stanoviť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa 

navrhlo zrušenie obchodnej spoločnosti.
22

  

Jednou z možnosti, ak sa súd dozvie o dôvode zrušenia spoločnosti, je povinný ešte 

pred rozhodnutím o zrušení obchodnej spoločnosti stanoviť lehotu na odstránenie dôvodu, pre 

ktorý sa navrhlo jej zrušenie.  

Smrť spoločníka ako objektívna právna skutočnosť môže mať taktiež za následok 

zrušenie spoločnosti.  

Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku je taktiež dôvodom na zrušenie obchodnej spoločnosti, 

ktorý platí s istými modifikáciami.  

O likvidácii spoločnosti je oprávnený rozhodnúť príslušný súd v prípade ak: 

 v priebehu dvoch rokov sa neuskutočnilo konanie valného zhromaždenia, alebo 

v uplynulom roku nedošlo k zvoleniu orgánu spoločnosti, ktorému napríklad už 

skončilo funkčné obdobie už  viac ako pred rokom, 

 spoločnosť už nemá oprávnenie k vedeniu živnosti, 

 zaniknú požiadavky predpísane v zákone pre vznik spoločnosti, alebo spoločnosť už 

nemôže ďalej fungovať, kvôli vážnym nezhodám medzi jednotlivými spoločníkmi, 

 spoločnosť netvorí rezervný fond, 

 spoločnosť nesplní povinnosť predať časť spoločnosti alebo sa rozdeliť na základe 

rozhodnutia vydaného Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže.  

                                                 
21
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Spoločníci alebo príslušný organ spoločnosti môže vziať späť svoje rozhodnutie o zrušení 

spoločnosti, ale iba do doby kým sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku. Účinkom 

takéhoto rozhodnutia je ukončenie práce likvidátora, ktorý musí bezodkladne odovzdať 

štatutárnemu orgánu spoločnosti všetky doklady o priebehu likvidácie. Ak došlo k zrušeniu 

likvidácie je spoločnosť povinná ku dnu účinnosti zostaviť priebežnú účtovnú závierku.  

 

2.4 Priebeh procesu likvidácie 
 

Obchodná spoločnosť vstupuje do likvidácie dňom, kedy je zrušená alebo vyhlásená za 

neplatnú. Podľa ustanovenia § 187 ods. 2 NOZ používa obchodná spoločnosť po dobu 

likvidácie názov s dodatkom "v likvidácii". Po vstupe obchodnej spoločnosti do likvidácie 

navrhne likvidátor bez zbytočného odkladu zápis tejto skutočnosti do obchodného registra. 

Ako príklad možno uviesť tú skutočnosť, že spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom 

XYZ sro bude dňa 01. 01. 2014 zrušená a týmto dňom vstúpi do likvidácie. Od tohto dátumu 

bude spoločnosť používať názov XYZ sro v likvidácii. 

Po vstupe do likvidácie je konanie obchodnej spoločnosti obmedzené podľa § 188 NOZ, 

tj. Nesmie za ňou nikto právne konať k inému účelu, než aký zodpovedá povahe a cieľu 

likvidácie. Podľa ustanovenia § 187 NOZ je účelom likvidácie:  

,,a) vysporiadať majetok zrušenej právnickej osoby (likvidačný podstatu), 

b) vyrovnať dlhy veriteľom a 

c) naložiť podľa zákona s čistým majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie 

(likvidačný zostatok).“
23

 

  Notársky zápis valného zhromaždenia je podklad o vstupe spoločnosti do likvidácie a pre 

zmenu zápisu v obchodnom registri. Rozhodnutie o likvidácii obsahuje nasledovné 

náležitosti: 

 dátum, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušený spoločnosti s likvidáciou 

 ustanovenie o menovaní likvidátora s uvedeným jeho mena, dátumu narodenia a jeho 

adresy 

 mala by byť stanovená výška jeho odmeny 

 nová firma spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“ 

Valné zhromaždenie rozhodne o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Samotný proces 

likvidácie obchodných spoločnosti môžeme definovať ako spôsob ukončenia existencie 

a následného vysporiadania majetku právnickej osoby za predpokladu, že nedochádza 
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k právnemu nástupníctvu ako aj za podmienky, že dotknutá právnická osoba nie je v úpadku, 

nie je predlžená a ani netrpí inou kvalifikovanou platobnou neschopnosťou. 

Ďalej dôjde k vymenovaniu likvidátora a k určeniu jeho odmeny. "Určenie odmeny 

likvidátora,  sa odporúča zahrnúť do zápisu z valného zhromaždenia s ohľadom na doposiaľ 

neupravené vzťahy medzi spoločnosťou a likvidátorom a v súvislosti s praxou overenou 

malou0 akceptovateľnosťou rôznych odporúčaných mandátnych, príkazných alebo aj iných 

typov zmlúv.“ 

Je nevyhnutné, aby sa vyhotovilo nové znenie zakladateľskej listiny kde obchodné meno 

spoločnosti s ručením obmedzeným bude už obsahovať dodatok „v likvidácii“.  

Na podanie návrhu na zápis zmeny v spoločnosti, konkrétne s dodatkom v likvidácií je 

možné nájsť formuláre na https://or.justice.cz/ias/ui/podani 
24

.  

Medzi základné informácie v podaní je názov a sídlo spoločnosti, IČO – identifikačné 

číslo spoločnosti, dátum zrušenia spoločnosti, ustanovenie o likvidácii, dátum zahájenia 

likvidácie, doplnenie názvu o doplnok „v likvidácií“, ustanovenie o likvidátorovi spoločnosti 

musí obsahovať dátum narodenia a bydlisko.  

K návrhu sa musí priložiť zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti a overený 

podpisový vzor likvidátora. Za zápis zmeny v obchodnom registri sa musí zaplatiť súdny 

poplatok 1.000,-kč čo je v porovnaní so Slovenskou republikou menej, pretože na Slovensku 

je poplatok za podanie návrhu 66,-€, táto čiastka sa dá znížiť pri elektronickom podaní na ½ 

sumy, t.j. na 33,-€. Tento návrh je potrebné podať do 30 dní od vstupu spoločnosti do 

likvidácie, sankcie za nedodržanie tejto lehoty sa môže vyšplhať vo forme peňažnej pokuty až 

na 3.310,-€. Výška pokuty v Českej republike do 31.12.2013 nemohla presiahnuť 20.000 

CZK, avšak od 1.1.2014 vďaka nadobudnutiu účinnosti zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osôb, sa môže poriadková pokuta vyšplhať až na 100.000 

CZK čo zodpovedá hodnote 3.310,-€.
25

 

V minulých rokoch trvalo vydanie uznesenia takéhoto zápisu do obchodného registra aj 

niekoľko mesiacov, kvôli vyťaženiu súdov. V súčasnosti sa môže pristúpiť k likvidácii po 

obdŕžaný notárskeho zápisu z valného zhromaždenia, na ktorom sa o likvidácii rozhodlo. 

Tento dokument poslúži, dovtedy kým nebude vydané uznesenie miestnym príslušným súdom 

o vstupe do likvidácie, likvidátorovi k zmene podpisových oprávnený u peňažných ústavoch, 

k preberaniu agend spoločnosti, k príprave inventarizácii majetku a pod.  

Ako názornú ukážku pripájame nasledovné grafické znázornenie.  
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Obrázok.2.1 Zobrazenie Likvidácie 

 

 

Zdroj: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d26164v34529-likvidace-obchodni-

spolecnosti-druzstva/
26

 

 

 

V praxi môžu nastať viaceré situácie, ako príklad možno uviesť tú skutočnosť, že  

účtovník vypracuje závierku s dátumom ku koncu mesiaca a odovzdá ju likvidátorovi pred 

týmto dátumom, čo je dosť závažným pochybením  odovzdanie závierku skôr, ako je dátum, 

ku ktorému je spracovaná. 

Každý likvidátor by mal mať k likvidovanej spoločnosti dátovú schránku pre vzťah so 

štátnymi orgánmi, je potrebné ju využívať. Po ukončení likvidácie je schránka automaticky 

zrušená. Nutné je nastavenie oznámenie o prichádzajúcej správe na e-mail, SMS na mobil 

resp. oboje.  

Treba si dať pozor na povinné zasielanie listinných podkladov na verejný register. 

Zvlášť, ak trvá likvidácia dlhšie, je potrebné pokračovať v zasielaní závierok a zápisov v .pdf 

formáte na register tak, ako to bolo v bežnej povinnosti pred vstupom do likvidácie. Pri  

niektorých spoločnostiach nie je doteraz založená jediná listina a môže to mať za následok 

výraznú pokutu zo strany orgánu verejnej moci.  

Požiada s odovzdaním závierky o súhlas správcu dane, t.j. Finančného úradu s 

ukončením činnosti daňového subjektu je dôležitou skutočnosťou v priebehu likvidácie. 

Doloženie správy o priebehu likvidácie vrátane odmeny likvidátora a o rozdelení likvidačného 
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 DĚRGEL,M. Téma: Likvidace obchodní společnosti (družstva) Účetnictví v praxi [online]. 2010/9 [cit.2015-
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zostatku treba mať taktiež na pamäti. Správcom dane sa má na mysli aj Colné riaditeľstvo 

nielen finančné úrady. 

2.5 Skončenie procesu likvidácie a rozdelenie likvidačného zostatku 
 

,,V zmysle ustanovení zákona likvidátor rozdelí likvidačný zostatok podľa schváleného 

návrhu na rozdelenie. Treba upriamiť pozornosť aj na zákonné lehoty adresátov likvidačného 

zostatku k odvolaniu proti rozdeleniu, ktorou sú  tri mesiace.“
27

 

Podľa legislatívy musí likvidátor podať do 30 dní od ukončenia likvidácie, teda 

rozdelenie likvidačného zostatku, návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. 

Po obdŕžaní všetkých súhlasov a potvrdení podá likvidátor návrh na výmaz 

z obchodného registra so všetkými povinnými prílohami. Z ponuky je potrebné zvoliť 

formulár na zapísanie návrhu na výmaz, ale nie návrh na zápis zmeny. Vyplňovanie formulára 

je interaktívne, právnym dôvodom je ukončenie likvidácie a rozdelenia likvidačného zostatku 

alebo konštatovanie, že je nulovej aktivity. V oddiele II je navrhovateľom likvidovaný 

subjekt, nie likvidátor osobne, v tomto kroku sa najčastejšie vykonávajú zbytočné chyby a súd 

musí následne vydať uznesenie o oprave nového návrhu. Likvidátor je overeným podpisom 

podpísaný až na samom konci formulára, nie ako štatutár, ale ako zástupca likvidovaného 

subjektu. Pred podpisom je uvedené meno, priezvisko a rodné číslo zástupcu navrhovateľa s 

označením - likvidátor.  

Ak sa návrh podáva v elektronickej podobe musí byť podpísaný zaručeným 

elektronickým podpisom alebo zaslaný prostredníctvom dátovej schránky osoby, ktoré návrh 

na zápis podáva. Pri jeho vypĺňaní si treba dať pozor na správnej zošitie dokumentu v ľavom 

hornom rohu a prelepenie samolepkou a pečiatkovanie pri overovaní podpisu - niektoré pošty 

(Slovak Point) na to zabúdajú a súd návrh pre formálne nedostatok vráti. Ešte jedna poznámka 

k vypĺňanie interaktívneho formulára, i keď aplikácia vyplní adresu, stane sa občas, že na 

možnosti "uložiť" aplikácie nepokračuje a hlási stále chybu v adrese.  

V adrese treba vyplniť všetko tak, tak ako je na webovej stránke 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Tieto chyby sú časté v prípade ak ide o miestnu časť. 

Prílohy k návrhu na výmaz z obchodného registra musia  byť originály alebo úradne 

osvedčené kópie. Správa likvidátora o naložení s majetkom sa predkladá ešte predtým 

najvyššiemu orgánu na jej schválenie.  

"Účtovná závierka zostavená likvidátorom ku dňu vstupu právnickej osoby do 

likvidácie a ku dňu spracovania návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku ku dňu 
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predchádzajúcemu zrušeniu subjektu s likvidáciou sa predkladá v origináli (teda s pečiatkami 

FU) alebo v úradne overenej kópii. Jedná sa o súvahu a výsledovku."
28

 

Doklad o uverejnení rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie podľa 

iného právneho predpisu má charakter oznamu do Obchodného vestníka. 

Rozhodnutie spoločníkov, členov alebo príslušného orgánu o schválenie správy 

likvidátora o naložení s majetkom - jedná sa o posledný zápis zasadnutia najvyššieho orgánu, 

ktorý schváli likvidáciu.  

U jediného spoločníka - ide teda aj o zápis z valného zhromaždenia, na ktoré jediný 

spoločník schválil správu likvidátora s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku a 

účtovnú závierku ku dňu spracovania návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku v origináli 

alebo úradne overenej kópii. 

Súhlas správcu, prípadne správcov dane s výmazom právnickej osoby z obchodného 

registra (registra všeobecne prospešných spoločností, nadačného registra, registra 

spoločenstiev vlastníkov jednotiek) podľa § 238 ods. 1 zákona č. 280/2009 Zb., daňového 

poriadku, t.j. Colného úradu a Finančného úradu sa predkladá ako príloha v origináli alebo 

úradne overenej kópii. 

Ak bol likvidátor povinný podať insolventný návrh a následný konkurz na majetok 

dlžníka bol zrušený po naplnení rozvrhového uznesenia alebo po zrušení konkurzu z dôvodu 

nepostačujúceho majetku (ak nie je majetok nulový, musí ho speňažiť alebo ponúknuť 

veriteľom) a napriek tomu nejaký majetok po konkurznom konaní zostal, vstupuje subjekt 

opäť do likvidácie a potom podáva likvidátor po čiastočnom uspokojenie veriteľov návrh na 

výmaz. 

V prípade občianskeho združenia alebo združenia právnických osôb podá žiadosť o výmaz z 

príslušného registra podľa registrového zákona.       

 Ďalej je nutné dodať, že ak dôjde k zrušeniu konkurzu po splnení rozvrhového 

uznesenia alebo dôjde k zrušeniu konkurzu z dôvodu, že majetok spoločnosti v konkurze 

nepostačuje na úhradu nákladov konkurzu, kedy je konkurz súdom vyhlásený, ale dodatočne 

sa zistí, že majetok nepostačuje alebo návrh na vyhlásenie konkurzu je príslušným súdom 

zamietnutý pre nedostatok majetku a súd teda nevyhovie podanému insolventnému návrhu, 

dochádza zo zákona k zrušeniu spoločnosti. Teda všetky spôsoby vedú k výmazu spoločnosti 

z obchodného registra. Nezabezpečené pohľadávky veriteľov napríklad ručením, strácajú 

veritelia možnosť, ako sa ich uspokojenia domôcť. 
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Ak insolventný správca konči s konkurzom po naplnení rozvrhového uznesenia, musí 

zabezpečiť účtovníctvo i archiváciu. Likvidátor sa teda musí dohodnúť s konkurzným 

správcom na odovzdaní listín a dokumentácie, ktorú bude potrebovať ako prílohy k návrhu na 

výmaz, najmä účtovnú závierku a potvrdenie o prerokovanie archiválií. Ide o prípad, kedy je 

po skončení konkurzného konania zistený nejaký majetok, v opačnom prípade je subjekt 

zrušený bez likvidácie. 

S poukazom na vyššie uvedené, keďže likvidácia nie je časovo limitovaná, tak jej  

harmonogram by mal vyzerať nasledovne:  

 zvolanie valného zhromaždenia a rozhodnutie o termíne likvidácia – odporúča 

sa k prvému dňu v mesiaci. Zápisnica z konania valného zhromaždenia musí 

byť úradne overená, takže najlepšie u notára.  

 vyhlásenie likvidátora a podpisový vzor likvidátora 

 čestné vyhlásenie likvidátora v súvislosti s §38l obchodného zákonníka 

 výpis z registra trestov 

 zápisnica z rokovania najvyššieho orgánu s rozhodnutím o zrušení s 

likvidáciou (spísaný u notára) 

 spoločenská zmluva. 

Ku dňu predchádzajúcemu, kedy sa rozhodne o likvidácií sa musí zaistiť mimoriadna 

účtovná závierka a od dátumu likvidácie sa musí upraviť účtovníctvo likvidovanej spoločnosti 

a tiež sa musí uvádzať, že ide o spoločnosť s dodatkom - v likvidácii.  

Každý veriteľ, kto o to požiada, musí byť informovaný o majetkových pomeroch 

likvidovaného subjektu.  

Je nevyhnutné doložiť všetky prílohy podľa aktuálneho zoznamu vedenom na 

webovom sídle https://or.justice.cz/ias/ui/podani vrátane vyhlásenia likvidátora o uspokojenie 

všetkých veriteľov, neexistujúcim súdnym alebo právnom spore.  

V prípade podania insolventného návrhu z dôvodu predlženia alebo platobnej 

neschopnosti obchodnej spoločnosti, nastúpi insolventný správca a likvidátor má obmedzené 

právomoci.  

V tomto smere treba poukázať na zákon č. 304/2013 Zb. o verejných registroch 

právnických a fyzických osôb, ktorý už neobsahuje splnomocnenie pre Ministerstvo 

spravodlivosti ustanoviť vyhláškou zoznam listín (príloh), ktoré sa k návrhom prikladajú ako 

to obsahovalo ust.  § 34 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka. Toto je jeden 

z dôvodov prečo nie je taký prehľad listín uverejnený na stránkach  

https://or.justice.cz/ias/ui/podani . 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani
https://or.justice.cz/ias/ui/podani
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Ak likvidátor nechal oceniť majetok už pri jeho súpise, má veľkú šancu predať 

majetok čo najlepšie, a to aj z pohľadu minimálneho časového sklzu.  Formy predaja majetku 

môžu byť rôzne, ako napríklad priamy predaj, ponuka cez inzerát a pod. Aj keď ide o 

jednoduchý postup, problémom sú často nízke ponukové ceny, často aj pod účtovnú hodnotu 

majetku. Riadený ponukový predaj majetku. Tento postup by mala zabezpečiť predovšetkým 

efektívnosť predaja. Spôsob zahrnuje popis predávaného majetku, navrhované podmienky 

predaja, lehotu a spôsob, kde a ako si možno predmet predaja pozrieť, spôsob predkladania 

cenových ponúk a kritériá ich hodnotenia.  

Verejná dobrovoľná dražba je vhodná najmä pri predaji veľkých majetkových celkov 

dlhodobej hodnoty, nehnuteľností, pozemkov. Vo verejnej dražbe možno ponúknuť na predaj 

aj časť podniku tvoriacu samostatný funkčný celok, prípadne aj podnik ako celok. 

Pohľadávky tvoria často významnú (niekedy aj jedinú) zložku aktív likvidovanej 

spoločnosti. Vhodné je pohľadávky rozčleniť do niekoľkých skupín, napríklad podľa dlžníkov 

(právnické osoby, fyzické osoby), podľa nárokov na vymáhanie (administratívne vymáhanie, 

súdne vymáhanie). Spôsoby speňažovania pohľadávok môžu byť rôzne:  

 likvidátor vymáha pohľadávky sám, zvyčajne sa darí vymôcť bonitné 

pohľadávky,   

 vymáhanie pohľadávok sa zadá špecializovanej spoločnosti,  

 likvidátor ponúkne pohľadávky rozčlenené do určitých blokov na predaj.  

Pri splácaní záväzkov je vhodné vychádzať zo spracovaného rozboru záväzkov podľa 

lehoty splatnosti; prihliadať treba aj k vecnej podstate záväzku. Napríklad je dôležité aj 

včasné splatenie záväzkov, ktoré sú zabezpečené určitými formami ručenia majetkom. Ak 

tieto záväzky nebudú splatené, záložní veritelia zrejme nedajú súhlas k predaju majetku.  V 

prípade prechodného nedostatku finančných prostriedkov je možné dohodnúť s veriteľmi aj 

vecné plnenie záväzkov.  

Pohľadávky za dlžníkom, ktorý vstúpil do likvidácie, je potrebné prihlásiť prihláškou 

adresovanou likvidátorovi. Pokiaľ nebude prihláška pohľadávky odoslaná včas a likvidovaná 

spoločnosť medzitým zanikne, veriteľ svoje peniaze nemusí už nikdy vidieť. Prihláška 

pohľadávky nemá zákonom stanovenú formu, mala by však obsahovať označenie veriteľa, 

výšky pohľadávky, dôvodu jej vzniku (napr. uzavretie zmluvy) a k takto formulovanej 

prihláške by mala byť pripojená aspoň faktúra. 

 Zákon ukladá likvidátorovi povinnosť zverejniť v obchodnom vestníku oznámenie, že 

spoločnosť vstúpila do likvidácie. Spolu s týmto upozornením je likvidátorom zverejnená tiež 

výzva, aby veritelia prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri 
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mesiace. Veriteľom síce nič nebráni v tom, aby svoje pohľadávky prihlásili aj po uplynutí 

týchto troch mesiacov, ak však nie sú prihlásené vôbec a daná lehota uplynie, likvidácia môže 

byť pomerne rýchlo ukončená a likvidovaná spoločnosť zanikne. Treba prikladať dôraz aj 

záverečným prácam pri likvidácii, najmä ak sú vysporiadané všetky záväzky spoločnosti 

a majetkové pomery sú usporiadané tak, aby mohli byť zaplatené náklady spojené 

s likvidáciou a všetky odvodové a daňové povinnosti, možno likvidáciu ukončiť. V súvislosti 

s ukončením likvidácie sa vykonajú nasledovné činnosti
29

:  

 Vyúčtujú sa náklady likvidácie a odmena likvidátora. Zaúčtujú sa všetky povinné 

záväzky platieb z titulu miezd a odvodov.  

 Vypočíta sa hospodársky výsledok z likvidácie a vyčísli daňová povinnosť na dani 

z príjmov. Zaúčtuje sa záväzok splatnej dane z príjmov.  

 Uzatvoria sa účtovné knihy a zostaví sa účtovná závierka.  

 Vyhotoví sa záverečná správa z likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného 

zostatku.  

 Na podklade zostavenej účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie sa zostaví 

daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v nadväznosti na daňový 

poriadok. 

V účtovnej závierke (v súvahe) ku dňu skončenia likvidácie by mali byť zobrazené:  

 Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s likvidáciou (napr. mzdy 

pracovníkov likvidačného tímu, náklady na prevádzku spoločnosti v likvidácii).  

 Finančné prostriedky na úhradu daňových a odvodových povinností, ak ešte neboli 

uhradené.  

 Finančné prostriedky na odmenu likvidátora.  

 Ostatné finančné prostriedky, prípadne iný majetok, ktorý bude ešte v súvahe 

vykázaný, bude predstavovať likvidačný zostatok.  

Záverečnú účtovnú závierku po skončení likvidácie musia schváliť spoločníci, vrátane 

likvidačného zostatku a vyplatenia odmeny likvidátorovi. ,,Likvidačný zostatok je spoločnosti 

známy až po úhrade všetkých nákladov spojených s likvidáciou vrátane odmeny likvidátora. 

Náklady na likvidáciu vznikajú priebežne až do skončenia likvidácie a ešte aj následne, a to 

až do vysporiadania všetkých daňových a odvodových povinností v účtovnom období 

                                                 
29

 VYCHOPEŇ, Jiří. Společnosť s ručenýím omezeným z účetního a daňového pohledu. 2.vyd. Prah : Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011. 230 s. ISBN: 978-80-7357-699-8    
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nasledujúcom po skončení likvidácie. Je vhodné všetky výdavky spojené s likvidáciou zobraziť 

ako záväzky v účtovnej závierke.“
30

  

Po skončení likvidácie, po zostavení účtovnej závierky a schválení správy z likvidácie na 

účely zabezpečenia účtovníctva do dňa zániku účtovnej jednotky sa otvoria účty majetku 

a záväzkov a účtuje sa o vysporiadaní daňovej povinnosti a vyplatení podielu spoločníkov na 

likvidačnom zostatku, ako aj o vyplatení ostatných záväzkov vyplývajúcich z likvidácie.  

V tomto období po skončení likvidácie až do zániku spoločnosti je potrebné:  

 Ukončiť zmluvné vzťahy s dodávateľmi, ktorí zabezpečovali režijnú prevádzku 

spoločnosti (energie, voda, telefónne služby a pod.) a vyrovnať voči nim neuhradené 

záväzky.  

 Podať daňové priznanie k dani z príjmov PO miestne príslušnému správcovi dane 

a daň v zákonnej lehote odviesť.  

 V súlade s daňovým poriadkom a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 

v znení neskorších predpisov požiadať správcu dane o súhlas s výmazom 

z obchodného registra.  

 Po odsúhlasení správnosti výšky dane z príjmov správcom dane vyplatiť podiely na 

likvidačnom zostatku.  

 Podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.  

 Zrušiť účet spoločnosti v peňažnom ústave.  

 Usporiadať všetky podnikové dokumenty a písomnosti a zabezpečiť ich archiváciu 

v zmysle príslušných právnych predpisov.  

 Vyplatiť odmenu likvidátorovi.  

 

2.6 Dodatočná likvidácia 
 

V praxi nie je vylúčená ani okolnosť, že po výmaze obchodnej spoločnosti z 

obchodného registra sa zistí majetok, ktorý nebol predmetom vykazovaného obchodného 

majetku v rámci riadnej likvidácie v minulosti.  

Proces likvidácie sa môže v takomto prípade „obnoviť“, resp. vyvolať tzv. dodatočnú 

likvidáciu majetku bývalej spoločnosti a to ak na návrh štátneho orgánu (napr. daňového 

úradu), bývalého člena štatutárneho orgánu alebo spoločníka (t.j. aj z vlastného podnetu 

vlastníkov), prípadne veriteľa. Súd na základe právoplatného rozhodnutia vymenuje 

                                                 
30

 ŠIMOŇÁKOVÁ, M.: Likvidačný zostatok. Rožňavský korzár : týždenník . .2015, Roč. IV, č. 2 . 18 s. ISSN: 

1339-7311 
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likvidátora a zapíše ho do obchodného registra. Ostatné úkony vyplývajúce z výkonu funkcie 

likvidátora sú obdobné ako som opisovala vyššie, samozrejme primerané rozsahu a 

okolnostiam dodatočnej likvidácie.  

Dodatočná likvidácia je istou poistkou pre prípad, keď sa spoločnosť vymaže z 

obchodného registra bez ohľadu na to, či s likvidáciou alebo bez likvidácie, a po zániku 

spoločnosti ostane majetok.  

Na dodatočnú likvidáciu sa použijú primerane ustanovenia o likvidácii. Dodatočná 

likvidácia bude prebiehať tak, že likvidátor oznámi dodatočnú likvidáciu veriteľom, ak sa o 

nich dozvedel, a ak bude mať k dispozícii účtovnú evidenciu, zverejní dodatočnú likvidáciu v 

Obchodnom vestníku. Zverejnenie musí obsahovať výzvu na prihlásenie pohľadávok. Ak by 

dodatočne zistený majetok mal nižšiu hodnotu, než je výška prihlásených pohľadávok a 

„obchodné imanie“ by bolo predĺžené, neprichádza do úvahy podanie návrhu na vyhlásenie 

konkurzu. Spoločnosť ako právnická osoba už neexistuje a konkurzný súd by „nemal“ dlžníka 

ako nevyhnutného účastníka konania. Likvidátor by mal speňažiť dodatočne zistený majetok 

a po uspokojení svojej odmeny by mal uspokojiť pohľadávky veriteľov. Ak by výška 

pohľadávok prevýšila výťažok z dodatočne zisteného majetku, prichádza do úvahy len 

pomerné uspokojenie veriteľov s využitím analógie iuris, teda postup podľa princípov právnej 

úpravy Zákona o konkurze a vyrovnaní.  

,,Pokiaľ by sa veritelia neprihlásili, získaný výťažok by predstavoval likvidačný 

zostatok pre bývalých spoločníkov. Ak by nebolo komu rozdeliť získaný výťažok, prichádza do 

úvahy len úschova výťažku podľa osobitného zákona. Vypracovanie a schvaľovanie 

likvidačných dokumentov je v zásade vylúčené. Odmenu likvidátora môže určiť len registrový 

súd. V záujme právnej istoty by mal registrový súd vydať rozhodnutie o ukončení dodatočnej 

likvidácie a zbaviť likvidátora jeho funkcie.“
31

 

Na inštitút dodatočnej likvidácie je potrebné aplikovať extenzívny výklad, nakoľko 

ide o osobitný druh likvidácie, o ktorej rozhoduje registrový súd. Ak je návrh oprávnený, súd 

vydá uznesenie o dodatočnej likvidácii vo veci vymazanej spoločnosti, ktorá je už ,,non 

subjektom“ a vymenuje likvidátora. Toto uznesenie sa doručuje navrhovateľovi a 

likvidátorovi.  

Ak súd začne konanie z vlastného podnetu, vydá uznesenie o začatí konania a 

doručuje ho len likvidátorovi, pretože spoločnosť ako subjekt práva neexistuje a preto nemá 

ani spôsobilosť byť účastníkom konania.  

                                                 
31

 ELIÁŠ, Karel. Obchodní společnosti: základní otázky. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 184. ISBN: 80-7049-
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Na vymenovanie likvidátora sa nepoužijú ustanovenia obchodného zákonníka pretože 

neexistujúca spoločnosť nemôže mať ani štatutárny orgán, ani spoločníka. Súd v tomto 

prípade môže ustanoviť za likvidátora len osobu, ktorá s výkonom funkcie likvidátora súhlasí. 

Na základe právoplatného rozhodnutia súd zapíše likvidátora do obchodného registra.  

3. Pôsobnosť likvidátora, práva a povinností spojené s vykonávaním 
likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným 

 

Pri vstupe obchodnej spoločnosti do likvidácie povolá príslušný orgán obchodnej 

spoločnosti likvidátora, ktorým podľa ustanovenia § 189 ods. 1 NOZ môže byť len osoba 

spôsobilá byť členom štatutárneho orgánu. Ak vstúpi obchodná spoločnosť do likvidácie, bez 

toho bol povolaný likvidátor, vymenuje likvidátora súd, a to aj bez návrhu. Súd vymenuje 

likvidátora tiež v tých prípadoch, keď sám rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti a jej 

vstupe do likvidácie. Do doby, než bude povolaný likvidátor, vykonávajú jeho pôsobnosť 

všetci členovia štatutárneho orgánu. Je možné aby sa likvidátor zbavil svojej funkcie ak sa 

preukáže, že nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby túto funkciu vykonával. Ak 

nemožno likvidátora obchodnej spoločnosti vymenovať inak, vymenuje ho súd z osôb 

zapísaných do zoznamu insolventných správcov. 

Podľa ustanovenia § 66 písm. a) zákona o verejných registroch právnických a fyzických 

osôb obsahuje zbierka listín, ktorá je súčasťou príslušného verejného registra, tiež rozhodnutie 

o voľbe alebo vymenovaní, odvolaní alebo doklad o inom ukončení funkcie osôb, ktoré sú 

likvidátorom. 

Podľa ustanovenia § 193 NOZ nadobúda likvidátor svoju funkciu okamihom svojho 

povolania alebo vymenovania pôsobnosť štatutárneho orgánu a za výkon funkcie likvidátor 

zodpovedá rovnako ako člen štatutárneho orgánu. To ale neznamená, že sa likvidátor stáva 

štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti. Povolaním alebo vymenovaním likvidátora 

štatutárny orgán nezaniká a naďalej vykonáva svoje činnosti, ale len v tom rozsahu, v akom 

neprešli na likvidátora. 

V priebehu likvidácie obchodnej spoločnosti vykonáva likvidátor úkony podľa § 197 a 

nasl. NOZ, t. j. najmä: 

- Oznámi vstup obchodnej spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a 

oznámenie o vstupe do likvidácie zverejní bez zbytočného odkladu najmenej dvakrát za sebou 

s aspoň dvojtýždňovým odstupom spoločne s výzvou pre veriteľa, aby prihlásili svoje 

pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace od druhého zverejnenie, 
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- Ku dňu vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie zostavuje úvodnú súvahu a súpis 

imanie obchodnej spoločnosti; súpis imanie vydá proti úhrade nákladov každému veriteľovi, 

ktorý o to požiada, 

- Uspokojí v priebehu likvidácie prednostne pohľadávky zamestnancov; to neplatí, ak je 

právnická osoba v úpadku, 

- V prípade zistenia, že obchodná spoločnosť je v úpadku, podá bez zbytočného odkladu 

insolventný návrh; to sa netýka prípadu uvedeného v § 201 NOZ, 

- Vyhotovenie konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na použitie likvidačného 

zostatku, 

- Zostavenie konečnej účtovnej závierky. 

Podľa ustanovenia § 94 ZOK likvidátor predloží konečnú správu o priebehu likvidácie, 

návrh na použitie likvidačného zostatku a účtovnú závierku tiež najvyššiemu orgánu 

obchodnej spoločnosti a zaistí uchovanie uvedených dokumentov po dobu 10 rokov od zániku 

obchodnej spoločnosti. Podľa ustanovenia § 66 písm. d) zákona o verejných registroch 

právnických a fyzických osôb sa konečná správa o priebehu likvidácie ukladá do zbierky 

listín vedenej u príslušného verejného registra.  

Podľa ustanovenia § 195 NOZ ten, kto povolal likvidátora, mu tiež určuje odmenu a 

spôsob jej výplaty. Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) bodu 3. ZDP je odmena likvidátora, 

ktorý je fyzickou osobou, zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti, a na účely tohto zákona 

sa likvidátor označuje ako "zamestnanec" a platiteľ jeho odmeny ako "zamestnávateľ". 

Odmeny likvidátora teda podliehajú mesačným preddavkom dane z príjmov fyzických osôb 

zo závislej činnosti. Odmeny likvidátora podliehajú tiež sociálnemu a zdravotnému poisteniu. 

Podľa ustanovenia § 191 ods. 3 NOZ môže súd vymenovať za likvidátora obchodnej 

spoločnosti člena štatutárneho orgánu aj bez jeho súhlasu. V takom prípade nemôže likvidátor 

zo svojej funkcie odstúpiť, ale môže súdu navrhnúť, aby ho z funkcie likvidátora odvolal. 

Likvidátorom spoločnosti môže byť fyzická a podľa nového občianskeho zákonníka už aj 

právnická osoba. Likvidátor je ako štatutárny zástupca zodpovedný za priebeh likvidácie. Plní 

záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky, príjme plnenie, zastupuje spoločnosť pred súdom 

a inými orgánmi, uzaviera zmierenia a dohody o zániku práv a záväzkov, vykonáva práva 

spoločnosti. Likvidátor sa zaoberá najmä zaisťovaní optimálneho časového priebehu 

likvidácie, je dozorom úsporného vynakladania vecných aj finančných zdrojov, chce 

dosiahnuť čo najvyšší likvidačný zostatok, musí riešiť vysporiadavanie nárokov, vecných 

bremien, ekologické problémy a ukončenie činnosti, zaisťuje všetky potrebné podklady 

k výmazu obchodnej spoločnosti z obchodného registra. 
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Likvidátorom býva zvyčajne štatutárny orgán spoločnosti, t.j. konateľ, predseda 

predstavenstva, iný štatutár.  

,,Za likvidátora však môže byť valným zhromaždením spoločnosti ustanovená aj osoba 

z externého prostredia. Môže to byť špecializovaná firma, fyzická alebo aj právnická osoba. 

Za likvidátora môže byť však ustanovená aj osoba, ktorú vymenoval súd. Obchodný zákonník 

pripúšťa, aby likvidáciu vykonávali aj viacerí likvidátori.“
32

 

V prípade , že sú vymenovaní viacerí likvidátori si treba zaistiť koordináciu jednotlivých 

činností likvidátorov, najmä pri riadeniu procesu likvidácie, riešení pracovnoprávnych 

záležitostiach, predaju majetku aj pri úhrade záväzkov, nakoľko všetci menovaní likvidátori 

majú rovnaké práva a povinnosti a v praxi môže dochádzať často ku kompetenčným 

a organizačným sporom. 

Najčastejší spôsob ako ustanoviť likvidátora je jeho vymenovanie valným zhromaždením 

spoločnosti. Ak bola za likvidátora ustanovená iná osoba ako štatutárny orgán spoločnosti, 

funkcia štatutárneho orgánu spoločnosti nezaniká, jeho pôsobnosť je však obmedzená 

v rozsahu úkonov, ktoré vykonáva likvidátor. Môže však nastať prípad, kedy došlo k zrušeniu 

spoločnosti avšak likvidátor nebol ustanovený, resp. funkcia doterajšieho likvidátora skončila 

a nový likvidátor nebol ustanovený. V takomto prípade vzniká štatutárnemu orgánu priamo zo 

zákona povinnosť vykonávať funkciu likvidátora, pričom nie je potrebné, aby jeho 

ustanovenie do funkcie likvidátora potvrdil príslušný orgán spoločnosti, prípadne súd a tiež 

bez ohľadu na to, či je alebo nie je zapísaný v obchodnom registri. 

Následne keď už je vymenovaný likvidátor sa vyhotoví overený podpisový vzor 

likvidátora spoločnosti, ktorý sa v praxi odovzdáva napríklad pri podaní  návrhu na zápis 

zmeny zapísaných údajov do obchodného registra. 

 

3.1 Vymenovanie likvidátora a jeho zápis do obchodného registra  
 

Skutočnosť, že obchodná spoločnosť vstupuje do likvidácie je dôležitým medzníkom 

v ďalšom fungovaní predmetnej spoločnosti, nakoľko cieľom tohto inštitútu je jej zánik. 

V zmysle ust. § 187 NOZ ,,Účelom likvidácie je vyporiadať majetok zrušenej právnickej 

osoby (likvidačnú podstatu), vyrovnať dlhy veriteľom a naložiť s čistým majetkovým 

zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie (s likvidačným zostatkom), podľa zákona. Právnická 

osoba vstupuje do likvidácie dňom, kedy je zrušená alebo prehlásená za neplatnú. Ak vstúpi 
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právnická osoba zapísaná vo verejnom registri  do likvidácie, navrhne likvidátor bez 

zbytočného odkladu zápis vstupu do likvidácie do verejného registra. Po dobu likvidácie 

používa právnická osoba svoj názov s dodatkom v likvidácii.“
33

 

Pri vstupe obchodnej spoločnosti  do likvidácie vymenuje príslušný orgán právnickej 

osoby likvidátora, ktorým môže byť iba osoba spôsobilá byť členom štatutárneho orgánu. 

V prípade ak by zanikla funkcia likvidátora ešte pred zánikom obchodnej spoločnosti, 

vymenuje príslušný orgán právnickej osoby bez zbytočného odkladu nového likvidátora. Ak 

je obchodná spoločnosť v likvidácii a ak ešte nebol likvidátor vymenovaný, vykonávajú jeho 

pôsobnosť všetci členovia jeho štatutárneho orgánu. 

Rozhodnutie o likvidácií obchodnej spoločnosti a o vymenovaní likvidátora sa 

zapisuje do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra predkladá orgán, 

ktorý bol oprávnený v dobe rozhodovania o vstupe do likvidácie  konať za spoločnosť.  

V prípade ak je obchodná spoločnosť v likvidácii pomerne veľká a s rozsiahlym 

počtom podnikateľských aktivít, vyžaduje si aj väčší rozsah likvidačných prác, čo môže 

spôsobovať aj tú skutočnosť, že bude vymenovaných viacero likvidátorov, nielen jeden. 

Spôsob konania likvidátorov môže spočívať v tom, že vymenovaní likvidátori  nemusia 

konať spoločne, ale aj samostatne, táto záleží od spôsobu vymenovania.  

Právnická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, bez toho, že by bol vymenovaný 

likvidátor podľa § 189 vyššie uvedeného zákona má za následok, že  likvidátora vymenuje 

súd a to aj bez návrhu. Súd vymenuje likvidátora i v takom prípade, ak rozhodol o zrušení 

obchodnej spoločnosti. Súd odvolá likvidátora na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, 

ak si neplní svoje povinnosti, následkom čoho je vymenovanie nového, iného likvidátora. 

V prípade ak nebol podaný iný návrh, alebo ak sa návrhu nevyhovie môže súd vymenovať za 

likvidátora aj bez jeho súhlasu člena štatutárneho orgánu. Takto vymenovaný likvidátor sa 

nemôže svojej funkcie vzdať, ale môže navrhnúť súdu, aby ho funkcie zbavil, ak preukáže, že 

nemožno od neho požadovať, aby spravodlivo vykonával funkciu likvidátora. V prípade, že 

nie je možné aby likvidátora vymenoval súd podľa pravidiel vyššie uvedených, vymenuje ho 

súd z osôb zapísaných v zozname insolventných správcov.  

V nasledujúcom grafickom zobrazení sa pozornosť upriamuje na tú skutočnosť, že 

likvidátor v priebehu likvidácie obchodnej spoločnosti musí komunikovať s viacerými 

subjektmi a inštitúciami s cieľom eliminovať riziko nekalých praktík a dospieť k výmazu 

likvidovanej spoločnosti z obchodného registra. 
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Obrázok. 3.1 Schéma komunikácie likvidátora 

            

Zdroj: http://halek.info/www/prezentace/
34

 

 

Vyššie uvedené grafické znázornenie poukazuje na nielen administratívne, ale aj 

právne a ekonomicky náročný proces likvidácie predmetnej obchodnej spoločnosti. 

Vysporiadanie dlhov likvidovanej obchodnej spoločnosti, súhlas správcu dane, ukončenie 

podnikateľských aktivít, uspokojenie pohľadávok veriteľov z majetku likvidovanej 

spoločnosti má prispieť k zániku právnej entity.  

NOZ upravuje v podobe zakotvenia zákonného automatického procesu pri 

obsadzovaní funkcie likvidátora praktické nóvum pre prípad, ak by obchodná spoločnosť pri 

dobrovoľnom zrušení neustanovila likvidátora. Ide o tzv. inštitút automatickej kooptácie 

každého člena štatutárneho orgánu právnickej osoby do funkcie likvidátora, a to priamo ex 

lege. Tento druh kooptácie je výhodný najmä z pohľadu justičného systému, čím sa urýchli 

celkový likvidačný proces.    

 

3.2 Zodpovednosť likvidátora, jeho práva a povinnosti   
 

Vo všeobecnej rovine úlohou likvidátora efektívnym, hospodárnym a legálnym 

spôsobom ukončiť činnosť obchodnej spoločnosti pri dodržaní platnej legislatívy a to od 

oznamovacích povinností až po výmaz spoločnosti z obchodného registra.  
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Rozsah pôsobnosti likvidátora pri výkone jeho funkcie je obmedzený. Likvidátor má 

v kompetencii vykonávať všetky úkony, ktoré smerujú k ukončeniu činnosti obchodnej 

spoločnosti a teda nesmie vykonávať žiadne činnosti, ktorými by pokračoval v jej 

podnikateľských aktivitách.  

Väčšina úkonov je spojená s predajom existujúceho majetku, inkasa pohľadávok od 

dlžníkov, úhrady záväzkov voči veriteľom, zmierovacie konanie s obchodnými partnermi v 

prípade bežných obchodných záležitostí alebo sporov, uzatváranie dohôd o zmene alebo 

zániku práv a záväzkov, likvidátor zastupuje spoločnosť pred tretími stranami ako sú štátne 

orgány, orgány verejnej moci, finančné inštitúcie, poisťovne, kupujúci v súvislosti s predajom 

majetku, zamestnanci vo výpovedi a iné.  

V prípade zmluvných vzťahov má kompetencie iba na uzatváranie takých zmlúv, 

ktorými sa ukončujú vzťahy so zmluvnými  partnermi alebo sa predáva majetok. Za výkon 

svojej funkcie zodpovedá likvidátor v procese likvidácie obdobne ako zodpovedajú členovia 

štatutárnych orgánov za štandardných podmienok existencie obchodnej spoločnosti, čo 

znamená, že likvidátor musí konať s náležitou starostlivosťou.  

Pri speňažovaní majetku a úhrade záväzkov môže likvidátor zistiť závažnú 

skutočnosť, že spoločnosť je v predĺžení. V takomto prípade podá čo najskôr návrh na 

vyhlásenie konkurzu. Vyplývajúc z účelu menovania likvidátora je východiskovým krokom 

vo vzťahu k existujúcemu obchodnému majetku zostavenie tzv. likvidačnej súvahy a súpisu 

obchodného majetku a záväzkov ku dňu vstupu do likvidácie spoločnosti. Spoločníci majú 

právo požiadať o poskytnutie prehľadu majetku a záväzkov a likvidátor im ho musí poskytnúť 

alebo zaslať. Keďže likvidácia spoločnosti má väčšinou nepriaznivý dopad aj na veriteľov 

spoločnosti, likvidátor musí všetkých veriteľov vyzvať na uplatnenie ich pohľadávok voči 

likvidovanej spoločnosti. Stanovená lehota pre veriteľov sú tri mesiace od dňa vstupu do 

likvidácie. V rámci oznamovacích povinností musí likvidátor zverejniť oznámenie 

spoločnosti o vstupe do likvidácie aj v Obchodnom vestníku. Po celú dobu likvidácie sa musí 

používať obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“. Je to zásadná informácia pre 

všetkých obchodných partnerov spoločnosti. Likvidátor speňažuje majetok, čím uspokojuje 

nároky veriteľov. 

V prípade nedostatku majetku sa môže stať, že nie všetci veritelia budú plne 

uspokojení a niektoré ich pohľadávky nebudú splatené v plnej výške. Z týchto môžu vznikať 

súdne spory. V každom prípade prioritu pri vyrovnávaní záväzkov likvidovanej spoločnosti 

majú veritelia, vtedy likvidačný zostatok nesmie byť pôvodným vlastníkom vyplatený.  
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Ku dňu skončenia likvidácie má likvidátor ďalšie povinnosti spojené s účtovnou 

evidenciou. Likvidátor zostavuje účtovnú závierku, ktorú predkladá na schválenie buď 

spoločníkom likvidovanej obchodnej spoločnosti alebo jej orgánom a to v závislosti od toho, 

kto má kompetenciu na rozhodnutie o zrušení spoločnosti. Súčasťou účtovnej závierky je aj 

konečná správa o celkovom priebehu likvidácie a tiež návrh na rozdelenie likvidačného 

zostatku medzi spoločníkov.  

Likvidátor zároveň ako štatutárny orgán má oprávnenie zvolať valné zhromaždenie, 

ktorému predloží všetky vyššie uvedené dokumenty, t.j. účtovnú závierku, konečnú správu 

ako aj návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Na prijatie alebo súhlas predložených 

dokumentov likvidátorom sa vyžaduje väčšina hlasov spoločníkov, ktorá je rovnako potrebná 

na prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti.  

V prípade, že sa valné zhromaždenie alebo väčšina spoločníkov k predloženým 

dokumentom nevyjadrí, likvidátor ich k vyjadreniu opakovane vyzýva. Ak sa tak nestane ani 

do jedného mesiaca odo dňa doručenia opakovanej výzvy, považuje sa predložená účtovná 

závierka, konečná správa ako aj návrh na rozdelenie likvidačného zostatku za schválené. 

Likvidátor uloží likvidačný zostatok do úschovy a likvidácia je skončená.  

Všetky vypracované dokumenty (účtovná závierka, konečná správa a návrh na 

rozdelenie likvidačného zostatku) tvoria prílohu k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného 

registra, ktorý likvidátor na súde odovzdá a zároveň všetky tieto dokumenty uloží do zbierky 

listín. V prípade, že sa všetky likvidátorom predložené dokumenty valným zhromaždením 

riadne schvália, likvidátor ich pripojí k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra 

registrovému súdu najneskôr do 90 dní po ich schválení. 

V prípade, že by likvidátor konal nad rozsah svojej právomoci, napríklad by uzatváral 

nové zmluvy, ktoré by neviedli k likvidácii spoločnosti, ale naopak, viedli by k pokračovaniu 

v činnosti spoločnosti, išlo by o prekročenie jeho právomoci. Z týchto právnych úkonov by 

nebola zaviazaná spoločnosť, ale sám likvidátor, pričom spoločnosti by zodpovedal za škodu, 

ktorá jej týmto konaním vznikla.  

Tak ako už bolo uvedené, že likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k 

zavŕšeniu likvidácie spoločnosti. V praxi likvidátor vykonáva činnosť buď na základe 

pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe mandátnej zmluvy. Ak prebieha výkon funkcie 

likvidátora na základe pracovnoprávneho vzťahu, ide o pracovný vzťah medzi likvidátorom 

ako fyzickou osobou a spoločnosťou ako zamestnávateľom. Výkon funkcie likvidátora na 

základe pracovnoprávneho vzťahu sa riadi ustanoveniami Zákonníka práce. Výkon funkcie 
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likvidátora je pracovným vzťahom uzavretým medzi likvidátorom a jeho zamestnávateľom, 

spoločnosťou alebo súdom. 

Vychádzajúc z dikcie Zákonníka práce a zákona o dani z príjmov všetky náklady 

súvisiace s výkonom funkcie likvidátora spoločnosti sa v tomto prípade považujú za výdavky 

vynaložené na zamestnanca.  

V praxi ide prevažne o tieto druhy nákladov: 

 odmena likvidátora vrátane odvodov do fondov, ktorá sa charakterizuje ako 

príjem zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov, 

 cestovné, 

 stravné, 

 náklady na pohonné hmoty a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou služobného 

motorového vozidla, 

 náklady na pohonné hmoty a sadzba paušálnej náhrady (kilometrovné) pri 

používaní motorového vozidla likvidátora na služobné účely, 

 administratívne náklady, ako sú poštovné, telefón a poistné a 

 iné oprávnené prevádzkové náklady. 

Všetky vynaložené náklady sú pre likvidovanú spoločnosť nákladmi na dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Ide teda o daňovo uznané náklady z hľadiska 

ustanovení zákona o dani z príjmov.  

Pre likvidovanú spoločnosť platia ustanovenia zákona o dani z príjmov, o vyberaní a 

platení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov. Ak sa výkon funkcie 

likvidátora realizuje mandátnou zmluvou, ide o obchodný vzťah podliehajúci príslušným 

ustanoveniam NOZ. Mandátnou zmluvou sa mandatár v zmysle ustanovení NOZ zaväzuje, že 

pre mandanta a na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť, a na druhej strane 

sa mandant zaväzuje zaplatiť mandatárovi za výkon činnosti náležitú odplatu. Mandant je 

povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré ten nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení 

zmluvného záväzku. Z uvedených skutočností vyplývajú nasledovné závery: 

 likvidátor má nárok na odmenu, ktorá je pre spoločnosť daňovo uznaným 

nákladom po jej zaplatení, 

 likvidátor vyfakturuje svoju odmenu a ostatné účelne vynaložené náklady 

likvidovanej spoločnosti na základe podmienok dohodnutých v mandátnej 

zmluve, 
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 spoločnosť je povinná uhradiť likvidátorovi náklady nevyhnutne alebo účelne 

vynaložené na výkon funkcie likvidátora, ak sa už nezarátali do stanovenej 

paušálnej odmeny likvidátora.  

Tieto náklady sú pre likvidovanú spoločnosť daňovo uznanými nákladmi. 

 

     3.3 Odmena likvidátora 
 

Likvidátor má právo na odmenu a na náhradu hotových výdajov vzniknutých pri 

svojej pracovnej činnosti, avšak na rozdiel od insolventného správcu nie je odmena ničím 

regulovaná a záleží na dohode s menovateľom likvidátora podľa § 195 NOZ 
35

. Výška 

odmeny sa odvíja od zložitosti a dĺžky likvidácie a podľa rozsahu a zloženia majetku. 

Oproti právnej úprave platnej do 31.12.2013 ktorá zakotvovala, že ak likvidátora 

ustanovuje spoločnosť, určuje mu zároveň aj jeho odmenu. V prípade, že v tejto otázke 

nedôjde medzi likvidátorom a spoločnosťou k dohode, rozhodne súd a to na návrh likvidátora. 

Súd svoje rozhodnutie dáva na vedomie písomne obom stranám.  

Určenie odmeny likvidátora nemenovaného súdom môže byť vyvodené napr.: 

 z vyhlášky č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora 

(insolvenčního sporu) a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem 

 z vyhlášky č . 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího 

určení náhrady jejich hotových výdajů, ve vznění pozdějších předpisů 

 môže sa použiť aj priemer odmien bývalého vedenia spoločnosti (riaditeľa, 

konateľa, predsedu predstavenstva alebo aj spoločníkov)
36

 

V každom prípade odmena likvidátora sa musí pokryť zo zdrojov majetku 

likvidovanej spoločnosti. Ak je likvidátor vymenovaný súdom, priznávajú sa mu nároky na 

primeranú náhradu jeho výdavkov ako aj odmena za samotný výkon funkcie. Nariadenie 

vlády č. 351/2013 Sb. upravuje odmenu likvidátora, likvidačných správcov a členov orgánu 

právnických osôb menovaných súdom. Základ pre vymedzenie odmeny likvidátora bude čistý 

majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie. Podľa § 6 nového nariadenia vlády sa potom 

vymedzí odmena likvidátora v závislosti podľa výšky majetkového zostatku.
37
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Likvidátor vykonáva túto funkciu buď na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo na 

základe mandátnej zmluvy. Ak prebieha výkon funkcie likvidátora na základe 

pracovnoprávneho vzťahu, ide o pracovný vzťah medzi likvidátorom ako fyzickou osobou a 

spoločnosťou ako zamestnávateľom. Tento vzťah podlieha Zákonníku práce v platnom znení. 

Nakoľko likvidátor sa posudzuje ako zamestnanec, jeho odmena za túto prácu sa považuje za 

príjem zo závislej činnosti.  

Náklady spojené s výkonom jeho funkcie sa budú považovať za náklady patriace do 

kategórie mzdových nákladov vrátane odvodov, nároku na stravné, náklady na cestovné, 

náklady súvisiace s používaním služobného auta, prípadne iné náklady všeobecného 

charakteru, ktoré preukázateľne súvisia s jeho činnosťou a sú teda v súlade s platným znením 

zákona o dani z príjmu právnických osôb.  

Ak sa výkon funkcie likvidátora realizuje mandátnou zmluvou, ide o obchodný vznik 

podliehajúci príslušným ustanoveniam OBZ. Mandatár, t.j. likvidátor sa zaväzuje, že pre 

mandanta, t.j. pre spoločnosť zariadi dohodnutú obchodnú záležitosť s príslušnou odbornou 

starostlivosťou a za túto službu mu mandant uhradí dohodnutú odplatu. Zároveň mandantovi 

vzniká povinnosť uhradiť mandatárovi aj náklady, ktoré mu vznikli pri výkone služby, musí 

však ísť o náklady účelne vynaložené a preukázané. Likvidátor za svoju službu vystavuje 

faktúru, spoločnosť účtuje o nákladoch, ktoré za vyššie uvedených predpokladov sú v súlade s 

daňovými nákladmi platného zákona o dani z príjmov.  

Novela súkromného práva zaviedla viaceré odlišnosti spočívajúce v tom, že pre 

odmenu  likvidátora platí lakonické konštatovanie, že odmenu a spôsob jej úhrady určuje 

likvidátorovi ten, kto ho do funkcie vymenoval.  

Zákon o dani z príjmov zahŕňa príjem za prácu likvidátora medzi príjmy zo závislej 

činnosti. Tieto príjmy likvidátorov – fyzických osôb sú teda zdaňované preddavkovo v súlade 

so zákonom o dani z príjmov. Obchodná spoločnosť vyberie preddavok na daň z úhrnu 

odmien zúčtovaných a vyplatených likvidátorovi a znížených o nezdaniteľnú časť základu 

dane na daňovníka, pokiaľ likvidátor podá písomné vyhlásenie o tom, že súčasne za rovnaké 

zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane u iného 

zamestnávateľa a či je poberateľom dôchodkov.  

Odmena likvidátora je pre spoločnosť daňovým výdavkom, pretože jej vecný obsah je 

v súlade so zákonom o dani z príjmov, keďže na likvidátora prechádza pôsobnosť 

štatutárneho orgánu spoločnosti, pri výkone svojej funkcie zastupuje spoločnosť pred súdmi a 

inými orgánmi a vykonáva činnosť smerujúcu k likvidácii spoločnosti. 
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4. Ekonomické a daňové aspekty likvidačného procesu 
 

Obchodná spoločnosť ako podnikateľský subjekt je povinná viesť účtovníctvo odo dňa 

svojho vzniku (zápisu do obchodného registra) až do dňa zániku (výmazu z obchodného 

registra). Táto povinnosť jej vyplýva zo zákona o účtovníctve. 

Obchodná spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo aj v priebehu likvidácie 

spoločnosti, to je odo dňa zrušenia spoločnosti do dňa výmazu spoločnosti z obchodného 

registra. 

Počas likvidácie vedie spoločnosť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve a 

postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré boli 

vydané opatrením Ministerstva financií. Na obdobie likvidácie spoločnosti nestanovujú 

postupy účtovania osobitný spôsob účtovania. V priebehu likvidácie sa účtuje o 

skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, v ich časovej a vecnej súvislosti. 

Predmetom účtovania je účtovanie o: 

- stave a pohybe majetku, 

- stave a pohybe záväzkov, 

- stave a pohybe vlastného imania, 

- nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia. 

Podľa platnej právnej úpravy uvádza účtovná jednotka, ktorá vstúpi do likvidácie v 

bežnom účtovnom období, v súvahe (bilancii) namiesto informácií za minulé účtovné obdobie 

údaje otváracej súvahy ku dňu vstupu do likvidácie. Vo výkaze ziskov a strát sa v tomto 

prípade informácie za minulé obdobie neuvádzajú. Ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu 

spoločnosti do likvidácie je účtovná jednotka povinná uzavrieť účtovné knihy a zostaviť 

mimoriadnu účtovnú závierku v rozsahu riadnej účtovnej závierky.  

Zákon o účtovníctve a ani postupy účtovania nestanovujú osobitný postup pri 

uzatváraní účtovných kníh a zostavovaní účtovnej uzávierky a účtovnej závierky pred 

vstupom spoločnosti do likvidácie. Mimoriadna účtovná závierka musí obsahovať nasledovné 

časti:  

- súvahu, 

- výkaz o výsledku hospodárenia, 

- poznámky. 

V prípade, že účtovná jednotka podlieha auditu, musí byť aj mimoriadna účtovná 

závierka overená audítorom. 

V skratke dňom vstupu do likvidácie začína nové účtovné obdobie. Ku dňu vstupu 

spoločnosti do likvidácie likvidátor zostaví likvidačnú účtovnú (otváraciu) súvahu. 
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Likvidačná súvaha musí byť podložená inventarizáciou majetku a záväzkov (§ 29 – § 30 

zákona o účtovníctve). Likvidačná súvaha nadväzuje na mimoriadnu účtovnú závierku, ktorú 

spoločnosť zostavuje ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Likvidačná účtovná 

súvaha má mimoriadny význam pre ďalší postup likvidácie. Likvidačná súvaha obsahuje 

súbor obchodného majetku a záväzkov, ktoré budú predmetom likvidácie. Prehľad záväzkov 

bude závisieť od stavu účtovnej evidencie a neskôr od toho, ako sa veritelia prihlásia k svojim 

pohľadávkam. Dôsledný súpis majetku je jednou zo základných povinností likvidátora, 

pretože od toho závisí uspokojenie veriteľov a výška likvidačného zostatku alebo podanie 

návrhu na vyhlásenie konkurzu, ak majetok nestačí na úhradu všetkých pohľadávok veriteľov. 

Toto rozhodnutie bude možné až potom, keď bude zachytený skutočný stav majetku a uplynie 

lehota na prihlasovanie pohľadávok.
38

  

Odo dňa vstupu do likvidácie až do skončenia likvidácie pokračuje účtovná jednotka v 

účtovaní účtovných prípadov súvisiacich s procesom likvidácie a otvorí účtovné knihy. 

Daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie, je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušným 

správcom jednotlivých daní do 30 dní od vstupu do likvidácie v zmysle príslušných 

ustanovení § 67 daňového poriadku a príslušných osobitných daňových zákonov.  

Daňovník, ktorý bol zriadený na podnikanie, je povinný podať daňové priznanie k 

dani z príjmov za každé zdaňovacie obdobie až do svojho zániku. V prípade, že daňovník 

platil preddavky na daň z príjmov, dňom vstupu do likvidácie preddavky neplatí, ak správca 

dane nerozhodne inak, čo vyplýva z § 42 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
39

 

Daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie, je povinný podať daňové priznanie k dani z 

príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie končiace dňom predchádzajúcim dňu vstupu 

do likvidácie (§ 41 ods. 3 zákona o dani z príjmov).  

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s 

likvidáciou, upraví daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva o zostatky: 

 vytvorených zákonných rezerv, 

 vytvorených zákonných opravných položiek, 

 príjmov a výnosov budúcich období, 

 nákladov a výdavkov budúcich období, 
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 s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie (§ 17 ods. 8 

zákona o dani z príjmov), za predpokladu, že uvedené položky nie sú 

premietnuté vo výsledku hospodárenia vyplývajúcom z účtovnej závierky.
40

  

Úprava základu dane sa uvedie v riadku 170 a v riadku 280 tlačiva daňového priznania podľa 

vplyvu na základ dane. Uvedený postup sa týka úpravy zaúčtovaných daňovo uznateľných 

rezerv a opravných položiek účtovaných v súlade s § 20 zákona o dani z príjmov. 

Daňovník je povinný podať daňové priznanie do troch mesiacov po skončení 

zdaňovacieho obdobia a v tomto termíne daň aj zaplatiť. 

Ako príklad možno uviesť, že obchodná spoločnosť v roku 2011 vytvorila zákonnú 

rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť 

zamestnávateľ za svojho zamestnanca. K 1. 4. 2012 vstúpila do likvidácie. Pred vstupom do 

likvidácie k 31. 3. 2012 spoločnosť prevažnú časť zamestnancov uvoľnila zo zamestnania a 

časť zamestnancov ostáva naďalej pracovať v obchodnej spoločnosti v likvidácii. Spoločnosť 

je povinná zrušiť časť zostatku vytvorenej zákonnej rezervy na prepustených zamestnancov 

ku dňu vstupu do likvidácie a časť rezervy, ktorá pripadá na zamestnancov, ktorí sa budú 

podieľať na prácach v súvislosti s likvidáciou obchodnej spoločnosti, ponechať aj naďalej v 

zdaňovacom období likvidácie. 

,,Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho 

vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. 

decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, 

končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v 

ktorom daňovník vstúpil do likvidácie.“
41

  

Ak daňovník neskončí likvidáciu do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v 

ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím 

kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto obdobie 

dňom skončenia likvidácie. Ak sa na daňovníka v likvidácii vyhlási konkurz, zdaňovacie 

obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.  

Poslednou fázou procesu likvidácie spoločnosti je rozdelenie a výplata likvidačného 

zostatku, t. j. zostatku majetku, ktorý vyplynie z likvidácie medzi spoločníkov. Vyplatený 

likvidačný zostatok spoločníkom nepodlieha zdaneniu daňou z príjmov. Podiel na 

likvidačnom zostatku nie je predmetom dane z príjmov. Zákon o DPH neobsahuje osobitnú 
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úpravu pre daňovníkov v období likvidácie spoločnosti, priamo neukladá spoločnosti 

vstupujúcej do likvidácie požiadať správcu dane o zrušenie registrácie k DPH. Platiteľ dane v 

takomto prípade naďalej ostáva aj po vstupe do likvidácie platiteľom DPH, ak nepožiadal o 

zrušenie registrácie v súlade so zákonom o DPH. 

 

4.1 Účtovné a daňové povinnosti pred vstupom spoločnosti do likvidácie 
 

Pred zostavením účtovnej závierky musí byť vykonaná inventarizácia majetku a 

záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve, ktorá zabezpečí pravdivý obraz o majetku a 

záväzkoch spoločnosti. Inventarizácii podliehajú všetky zložky majetku vrátane prechodných 

položiek – rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia. V rámci inventarizácie je 

potrebné posúdiť opodstatnenosť trvania vytvorených: 

- rezerv, 

- opravných položiek, 

- príjmov a výdavkov budúcich období, 

- nákladov a výnosov budúcich období. 

Rezervy predstavujú záväzok účtovnej jednotky na jej budúce výdavky vyplývajúce z 

minulej činnosti a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky spoločnosti. 

Účtovná jednotka musí individuálne posúdiť každú jednotlivú rezervu z pohľadu jej 

odôvodnenosti aj v priebehu likvidácie spoločnosti. Za oprávnené rezervy, ktoré budú 

ponechané aj do obdobia likvidácie spoločnosti, je možné považovať vytvorené rezervy napr. 

na: 

- odstupné, 

- nevyfakturované dodávky a služby, 

- rekultiváciu pozemkov, 

- náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a daňového 

priznania, 

- náklady na pokuty a penále, 

- prebiehajúce súdne spory, 

- náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu a pod. 

Povinnosť uhradiť výdavky, na ktoré boli vyššie uvedené rezervy vytvorené, bude 

trvať aj v priebehu likvidácie spoločnosti. Niektoré druhy rezerv stratia pri vstupe spoločnosti 

do likvidácie svoju opodstatnenosť. Za takéto rezervy je možné považovať rezervy na: 

- vyplácanie prémií a odmien, 
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- členské príspevky do zväzov, spolkov, profesijných komôr, 

- stratové a nevýhodné zmluvy a pod. 

Opravné položky sa tvoria na základe opatrnosti účtovnej jednotky na ťarchu nákladov 

k účtom majetku, ak zníženie hodnoty majetku je v účtovníctve preukázateľné a nie je 

trvalého charakteru. V prípade, že pri inventarizácii sa preukáže opodstatnenosť vytvorených 

opravných položiek, účtovná jednotka ich aj naďalej ponechá v účtovníctve.  

Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov slúžia na účtovanie 

nákladov a výnosov do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Jednotlivé 

položky je potrebné individuálne posúdiť. V prípade, že zúčtované časovo rozlíšené náklady a 

výnosy, príjmy a výdavky budú vecne a časovo súvisieť aj s obdobím likvidácie spoločnosti, 

ich ponechanie v účtovníctve je opodstatnené.  

Náklady budúcich období predstavujú výdavok účtovnej jednotky, ktorý patrí 

nákladovo do nasledujúceho účtovného obdobia. V prípade, že zaúčtovaný náklad budúceho 

obdobia bude mať súvis s obdobím likvidácie, účtovná jednotka ho ponechá, napr. nájomné 

zaplatené vopred za priestory, ktoré bude používať aj v priebehu likvidácie.  

Podobne výdavky budúcich období, k úhrade ktorých bude účtovná jednotka povinná 

v priebehu likvidácie spoločnosti, účtovná jednotka ponechá v účtovníctve. Napr. spoločnosť 

má finančnú pôžičku so splatnosťou v čase likvidácie. Ku dňu splatnosti sú splatné aj úroky z 

pôžičky.  

Výnosy budúcich období predstavujú prijaté sumy na budúce plnenia účtovnej 

jednotky. Ak sú uvedené sumy opodstatnené a účtovná jednotka ich nebude musieť vrátiť, 

rozpustia sa pri účtovnej závierke do výnosov na príslušný účet. V prípade, že z dôvodu 

likvidácie spoločnosti účtovná jednotka nebude môcť plnenia uskutočniť, vznikne jej záväzok 

voči spoločnosti, ktorá výkon predplatila. Zaúčtovaný výnos budúceho obdobia by mala 

účtovná jednotka preúčtovať na účet záväzku.  

Príjmy budúcich období – účtovná jednotka musí v rámci uzávierkových období 

posúdiť, či jej vznikol právny nárok na uvedený výnos. V prípade oprávnenosti právneho 

nároku preúčtuje účtovná jednotka príjem budúceho obdobia na ťarchu účtu pohľadávok. V 

prípade nepreukázateľnosti výnosu tento zaúčtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 588 – 

Ostatné mimoriadne náklady. 
42

 

O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že základ 

dane, voči ktorému bude možné vyrovnať sumy odloženej pohľadávky, bude dosiahnuteľný. 

Pri uzávierke sa prehodnotí účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky a preverí sa 
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pravdepodobnosť dostatočného základu dane v budúcnosti, ktorý by umožnil vyrovnanie celej 

jej hodnoty alebo jej časti. V prípade, že v budúcnosti sa nepredpokladá dostatočné vytvorenie 

daňového základu, odložená daňová pohľadávka sa zruší úplne alebo čiastočne do výšky 

očakávaného základu dane.
43

 

 

4.2 Účtovné a daňové povinnosti po vstupe spoločnosti do likvidácie 
 

Účtovná jednotka v prípade zrušenia s likvidáciou postupuje nasledovne: 

- uzavrie účtovné knihy a zostaví účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do 

likvidácie a otvorí účtovné knihy a zostaví úvodnú súvahu ku dňu vstupu do likvidácie.  

- v priebehu likvidácie vedie účtovníctvo štandardným spôsobom, 

- ku dňu spracovanie návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku uzavrie účtovné knihy a 

zostaví účtovnú závierku, v ktorej vykáže dlh voči štátnemu rozpočtu vo výške splatnej 

daňovej povinnosti, ak nasledujúcemu dňu otvorí znova účty majetku a záväzkov a zaúčtuje 

vysporiadanie daňovej povinnosti a vyplatenie podielov spoločníkov na likvidačnom zostatku 

(pokiaľ nie je následne účtované o dodatočných výsledkových operáciách, nie je nutné už 

zostavovať účtovnú závierku ku dňu podania návrhu na výmaz účtovnej jednotky v likvidácii 

z obchodného registra). 

Medzi daňové  povinnosti pri vstupe do likvidácie a v jej priebehu sa zaraďuje tá 

skutočnosť, ak právnická osoba, ktorá sa zrušuje s likvidáciou je povinná podávať riadne 

daňové tvrdenie alebo dodatočné daňové tvrdenia až do dňa svojho zániku. Táto právnická 

osoba povinná podať riadne daňové tvrdenia do 30 dní odo dňa vstupu do likvidácie, a to za 

časť zdaňovacieho obdobia, ktorá uplynula pred dňom jej vstupu do likvidácie. Riadne 

daňové tvrdenia do 15 dní odo dňa spracovania návrhu na použitie likvidačného zostatku, a to 

za časť zdaňovacieho obdobia, ktorá uplynula pred dňom spracovania tohto návrhu; túto 

lehotu nemožno predĺžiť.  

V prípade, že po tomto dni spracovanie návrhu na použitie likvidačného zostatku 

vznikne právnickej osobe daňová povinnosť, táto daňová povinnosť považuje za daňovú 

povinnosť vznikla do dňa spracovania návrhu na použitie likvidačného zostatku a právnická 

osoba je povinná podať dodatočné daňové tvrdenia. 

U daňovníka u ktorého dochádza k zrušeniu s likvidáciou, základom dane v priebehu 

likvidácie i po jej ukončení je výsledok hospodárenia.  
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U daňovníkov dane z príjmov právnických osôb vedúcich účtovníctvo, ktoré vstúpili 

do likvidácie, upraví výsledok hospodárenia, z ktorého sa vychádza pre zistenie základu dane 

za zdaňovacie obdobie (časť zdaňovacieho obdobia) predchádzajúci dňu začatia likvidácie, o 

zostatky: 

- Vytvorených rezerv a opravných položiek, 

- Výnosov budúcich období, 

- Nákladov budúcich období, 

- Príjmov budúcich období a 

- Nákladov budúcich období, ktoré nebudú preukázateľne zúčtované v období 

likvidácie. 

Podľa ustanovenia § 207 NOZ likvidácia končí použitím likvidačného zostatku, 

prevzatím likvidačné podstaty veriteľmi, prípadne jej odmietnutím. Podľa ustanovenia § 65 

písm. j) zákona o verejných registroch právnických a fyzických osôb sa ukončenie likvidácie 

zapíše do verejného registra. 

Pri zrušení obchodnej spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník právo na podiel na 

likvidačnom zostatku. Podľa zákona o obchodných korporáciách sa tento podiel vypláca v 

peniazoch, ak nestanoví spoločenská zmluva alebo dohoda spoločníkov inak. Podľa 

ustanovenia § 37 a 38 ZOK sa likvidačný zostatok rozdelí medzi spoločníkov nasledujúcim 

spôsobom: Najprv do výšky, v akej splnili svoju vkladovou povinnosť.  

Ak likvidačný zostatok na toto rozdelenie nestačí podieľajú sa spoločníci na 

likvidačnom zostatku v pomere k výške svojich splatených či vnesených vkladov, resp. sa 

rozdelí likvidačný zostatok medzi spoločníkov rovným dielom, v prípade kapitálovej 

spoločnosti podľa podielov jednotlivých spoločníkov. Tento zákonný spôsob rozdelenia 

likvidačného zostatku sa ale podľa ustanovenia § 38 ods. 3 ZOK uplatní len vtedy, ak nie je 

spoločenskou zmluvou výslovne vylúčený. V § 549 ZOK sú stanovené špeciálne pravidlá pre 

rozdelenie podielu na likvidačnom zostatku pri akciovej spoločnosti. 

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZOK oplatí likvidátor podiel na likvidačnom zostatku 

bez zbytočného odkladu po schválení návrhu na použitie likvidačného zostatku. Ak návrh na 

použitie likvidačného zostatku nie je schválený, rozhodne o jeho rozdelení súd na návrh 

likvidátora alebo spoločníka. 

V § 242 ZOK je pre prípad, kedy boli spoločnosťou s ručením obmedzeným vydané 

kmeňové listy, podmienený vznik práva na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku 
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vrátením kmeňového listu. V § 550 a 551 ZOK sú stanovené špeciálne pravidlá pre výplatu 

podielu na likvidačnom zostatku pri akciovej spoločnosti.
44

 

Podiel na likvidačnom zostatku podlieha dani z príjmov. To však neplatí v prípade 

podielov na likvidačnom zostatku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a 

komplementára komanditnej spoločnosti, ktoré sa podľa ustanovenia § 23 ods. 4 ZDP 

nezahŕňajú do základu dane podľa odseku 1. U spoločníka obchodnej spoločnosti, ktorý je 

fyzickou osobou, je podiel na likvidačnom zostatku príjmom podľa § 10 ods. 1 písm. f) ZDP, 

pričom podľa ustanovenia § 10 ods. 6 uvedeného zákona sa u tohto príjmu za výdavok 

považuje nadobúdací cena podielu § 24 ods. 7 tohto zákona. Podľa ustanovenia § 10 ods. 8 

ZDP sú príjmy podľa odseku 1 písm. f) plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky 

samostatným základom dane pre zdanenie osobitnou sadzbou dane podľa § 36 ZDP. Ďalej je 

tu stanovené, že ak je podiel na likvidačnom zostatku zúčtovávané v nepeňažnej forme, je 

príjmom podľa § 10 ods. 1 písm. f) ZDP tiež kladný rozdiel medzi ocenením majetku podľa 

zákona č. 151/1997 Zb., o oceňovaní majetku, v znení neskorších predpisov, a výškou jeho 

hodnoty zachytené v účtovníctve obchodnej spoločnosti pri zániku členstva v tejto obchodnej 

spoločnosti. 

Podľa ustanovenia § 36 ods. 2 písm. f) ZDP podlieha podiel na likvidačnom zostatku 

spoločníka v akciovej spoločnosti alebo v spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditistu 

v komanditnej spoločnosti znížený o nadobúdací cenu podielu na obchodnej spoločnosti, ak je 

platiteľovi daňovníkom preukázaná, osobitnej sadzbe dane z príjmov vo výške 15%, ktorú je 

zo samostatného základu dane povinná zraziť a odviesť obchodná spoločnosť v likvidácii. 

Spoločníkovi je jeho podiel na likvidačnom zostatku vyplácaný v čistej výške po zdanení a 

spoločník túto vyplatenú čiastku už nezdaňuje. Podiel na likvidačnom zostatku nepodlieha 

sociálnemu ani zdravotnému poisteniu. 

Ako príklad možno uviesť spoločnosť s ručením obmedzeným je zrušená s následnou 

likvidáciou. Podiel na likvidačnom zostatku zistený likvidátorom bude činiť 3 000 000 CZK. 

Spoločnosť má dvoch spoločníkov, pričom na základnom imaní spoločnosti vo výške 1 000 

000 CZK sa spoločník A podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 750 000 CZK a 

spoločník B splateným peňažným vkladom vo výške 250 000 CZK. Keďže spoločenská 

zmluva neurčuje inak, rozdelí sa celková suma podielu na likvidačnom zostatku medzi oba 

spoločníkmi v pomere ich splatených vkladov, t.j. Spoločníkovi A pripadne podiel na 

likvidačnom zostatku vo výške 2 250 000 CZK a spoločníkovi B podiel na likvidačnom 

zostatku vo výške 750 000 CZK. Po zrážke 15% dane bude spoločníkovi A vyplatená suma 
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podielu vo výške 1 912 500 CZK (tj. 2 250 000 - 337 500) a spoločníkovi B suma podielu vo 

výške 637 500 CZK (tj. 750 000 - 112 500). 

Podiely na likvidačnom zostatku vyplácané v peňažnej forme nie sú predmetom dane z 

pridanej hodnoty. Ak je však podiel na likvidačnom zostatku vydávaný v nepeňažnej podobe, 

pričom u vydávaného majetku bol uplatnený odpočet dane na vstupe, je podľa príslušných 

ustanovení, vydanie podielu na likvidačnom zostatku zdaniteľným plnením, a to: 

- V prípade vydania podielu na likvidačnom zostatku v hmotnom majetku sa jedná o dodanie 

tovaru, 

- V prípade vydania podielu na likvidačnom zostatku v nehmotnom majetku sa jedná o 

poskytnutie služby. 

Do 30 dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz obchodnej 

spoločnosti z obchodného registra. Výmazom z obchodného registra obchodná spoločnosť 

zaniká. 

V § 238 daňového poriadku je daňovému subjektu, ktorý je právnickou osobou 

zanikajúci bez právneho nástupcu, stanovená povinnosť predložiť súčasne so žiadosťou o 

výmaz z obchodného registra alebo obdobného verejného registra súhlas správcu dane, u 

ktorého je registrovaný, s výmazom. Účelom tohto opatrenia je zabezpečenie včasného a 

úplného vysporiadania daňových povinností zanikajúceho daňového subjektu, ktoré sa okrem 

už uvedených daňových povinností môže týkať aj doteraz nestanovené daňových povinností 

vrátane povinností doteraz nepriznaných.  Ak správca dane rozhodnutie o tejto žiadosti do 

dvoch mesiacov odo dňa jej podania, má sa za to, že bol súhlas s výmazom udelený. Ak 

správca dane vydá k žiadosti o súhlas s výmazom zamietavé rozhodnutie, môže daňový 

subjekt žiadosť opakovať po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, kedy mu bolo zamietavé 

rozhodnutie správcu dane doručené.  

5. Ekonomické a právne dôsledky likvidačného procesu obchodnej 
spoločnosti na jej zamestnancov 

 

Okrem bežných účtovných prípadov sa budú účtovať špecifické účtovné operácie 

súvisiace s likvidáciou spoločnosti, ako sú inkasá pohľadávok, úhrady záväzkov, predaj 

hmotného a nehmotného majetku, plnenie záväzkov súvisiacich s prepustením zamestnancov. 

K špecifickým účtovným prípadom patria napr.: 

odstupné zamestnancom stanovené zákonom alebo dohodnuté v kolektívnej zmluve, 

odstupné zamestnancom nad rámec zákona a kolektívnej zmluvy, 
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odpis neuhradených pohľadávok pri upustení od ich vymáhania, 

odmena likvidátora. 

Počas likvidácie sa musia zrušiť opravné položky k majetku, rezervy a účty časového 

rozlíšenia, ktoré neboli zrušené pri vstupe spoločnosti do likvidácie. 
45

 

Daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia likvidácie nevzniká nárok na 

uplatnenie odpisov z dlhodobého majetku. Splnenie podmienky, že má majetok v evidencii k 

poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, nie je postačujúce na uplatnenie odpisu, pretože 

ďalšou podmienkou uplatnenia je používať majetok na dosiahnutie zdaniteľných príjmov. 
46

 

Osobitným problémom v likvidovanej spoločnosti je vysporiadanie zamestnancov. Ak 

zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodu zrušenia spoločnosti alebo ak 

sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, 

počas 30 dní 

a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 

20 a menej ako 100 zamestnancov,  

b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, 

ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,  

c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 

zamestnancov, 

ide o hromadné prepúšťanie zamestnancov. 

Pri likvidácií obchodnej spoločnosti a jej nasledovného výmazu z Obchodného registra 

dochádza k zrušeniu podnikateľského subjektu a tým aj pracovným miest v danej likvidovanej 

obchodnej spoločnosti.  

S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred 

začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov (ak u 

zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo s dotknutými zamestnancami) 

opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Na 

ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné 

informácie a písomne ich informovať najmä o: 

a) dôvodoch hromadného prepúšťania,  

b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,  

c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,  
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d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,  

e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať. 

Zamestnávateľ predloží zamestnancom informáciu o hromadnom prepúšťaní spolu s 

menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať 

pracovný pomer. ,,Zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami 

zamestnancov je povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania zástupcom 

zamestnancov a súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely hľadania riešení 

problémov spojených s hromadným prepúšťaním.“
47

  

Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z 

dôvodu rušenia spoločnosti alebo návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou z toho 

istého dôvodu najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie.  

Lehota slúži Národnému úradu práce na hľadanie riešení problémov spojených s 

plánovaným hromadným prepúšťaním. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže lehotu z 

objektívnych dôvodov primerane skrátiť, o čom bezodkladne písomne informuje 

zamestnávateľa.  

Ak zamestnávateľ poruší povinnosti spojené s hromadným prepúšťaním stanovené v § 

73 Zákonníka práce, má zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer v 

rámci hromadného prepúšťania, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho 

priemerného zárobku.  

Vyplatené odstupné zamestnancom stanovené zákonom alebo dohodnuté v kolektívnej 

zmluve sa zaúčtuje MD 527/D 331. Odstupné vyplatené zamestnancom nad rámec zákona a 

kolektívnej zmluvy sa zaúčtuje MD 528/D 331.  

Rovnako sa musia ukončiť nájomné či lízingové zmluvy, ale aj zmluvy s viazanosťou, 

čo sa týka telekomunikačných operátorov či iných dodávateľov, vysporiadať úvery.  

Uplatňovanie pohľadávok, ktoré má likvidovaná spoločnosť voči svojim dlžníkom, je 

oprávnenie a zároveň povinnosť likvidátora. Likvidátor ich môže vymáhať mimosúdne alebo 

núteným výkonom rozhodnutia. Dôležité je ich rozčlenenie podľa lehoty splatnosti – pri 

pohľadávkach, ktoré ešte nenadobudli splatnosť, dohodnúť s dlžníkmi ich skorší termín 

splatnosti. Vhodné je aj speňaženie pohľadávok ich predajom.  

Za týmto účelom zákon zmocňuje likvidátora na uzatváranie zmierov a dohôd o 

zániku práv a záväzkov. Takýto postup nesmie byť na ujmu veriteľov a nemôže ním byť 

krátené uspokojenie ich nárokov.  
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V prípade nedobytných pohľadávok je možné tieto odpísať do nákladov. Zákon o 

účtovníctve nezakazuje odpísať do nákladov nevymožiteľnú pohľadávku, avšak z hľadiska 

dane z príjmov sa táto nepovažuje za náklad spoločnosti a spoločnosť si musí výšku uvedenej 

pohľadávky pripočítať k základu dane. 

Zákon o dani z príjmov v § 19 ustanovuje možnosť odpisu pohľadávok, len ak sú 

skutočne preukázané. To znamená, že v prípade nedobytných pohľadávok sa za podmienku 

preukázateľnosti považuje najmä rozhodnutie súdu o tom, že majetok dlžníka skutočne 

nepostačuje na úhradu pohľadávok s tým, že veriteľ vykonával úkony, ktoré viedli k 

vymoženiu pohľadávky. Za takúto pohľadávku uznanú za daňový výdavok je považovaná aj 

neuhradená časť hodnoty pohľadávky za dlžníka v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní 

vyplývajúca z výsledku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Rovnako je to v 

prípade, ak súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku majetku dlžníka. 

Aj napriek uvedenej preukázateľnosti i nedobytnosti pohľadávky súdom je však na daňové 

účely potrebné skúmať i podmienku starostlivosti veriteľa o vymoženie pohľadávky ešte pred 

rozhodnutím súdu o nevyhlásení konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka. 
48

 

Platná účtová osnova umožňuje účtovať nevymožiteľné alebo stratové pohľadávky na 

ťarchu účtu – Odpis pohľadávky. Nevymožiteľnú pohľadávku je potrebné dokumentovať 

doložením písomných podkladov o tom, že vymáhanie bolo adresátovi (dlžníkovi) oznámené 

a včas doručené, príp. vymáhanie bolo realizované súdnou cestou až cez exekútorov.  

Ak dlžník na urgencie nereaguje, treba dbať o to, aby nedošlo k premlčaniu 

pohľadávky.  ,,Súčasťou inventarizácie majetku je aj dokladová inventarizácia pohľadávok, v 

rámci ktorej sa má požadovať písomné potvrdenie pohľadávok od všetkých dlžníkov, pričom 

jednotliví dlžníci potvrdzujú výšku svojich záväzkov.“
49

 

Keďže účelom likvidácie je vysporiadanie záväzkov a obchodného imania 

likvidovanej obchodnej spoločnosti, je potrebné, aby sa veritelia, ktorí majú byť uspokojení z 

majetku spoločnosti, prihlásili k svojim pohľadávkam, prípadne iným právam. Z tohto dôvodu 

je likvidátor povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. 

Zákon nepredpisuje formu oznámenia, avšak likvidátor nesie dôkazné bremeno v konaní o 

výmaz spoločnosti na registrovom súde.  

V záujme ochrany veriteľov, ktorým likvidátor nezašle oznámenie o vstupe 

spoločnosti do likvidácie, pretože poruší svoju povinnosť alebo pretože vinou likvidovanej 
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spoločnosti nie sú zachytení v účtovnej evidencii, zákon ukladá likvidátorovi povinnosť 

zverejniť vstup spoločnosti do likvidácie. Povinnosť zverejnenia údajov je splnená ich 

zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak by likvidátor nesplnil tieto povinnosti a v dôsledku 

toho by veriteľ nebol uspokojený, prichádza do úvahy aj zodpovednosť za škodu podľa 

príslušných ustanovení NOZ. 

Veritelia si môžu uplatniť svoje pohľadávky, prípadne iné práva na základe výzvy 

likvidátora, ale aj bez nej, a to aj vtedy, keď ešte nie sú splatné, resp. keď ich spoločnosť 

nebola v čase výzvy povinná splniť. Lehotu, v ktorej si môžu veritelia prihlásiť svoje 

pohľadávky, nesmie likvidátor vyhlásiť na čas kratší ako tri mesiace.
50

 

 

5.1 Personálne a sociálne aspekty pracovnoprávnych vzťahov 
zamestnancov 

 

Vstupom obchodnej spoločnosti do likvidácie sa nestávajú nesplatné pohľadávky 

likvidovanej spoločnosti splatnými. NOZ, ktorý upravuje likvidáciu, ale zmenu splatnosti 

pohľadávok v súvislosti so vstupom spoločnosti do likvidácie neupravuje a takáto úprava 

nevyplýva ani z Občianskeho zákonníka, zákona o konkurze a reštrukturalizácii či zákona o 

účtovníctve. 

Obchodný zákonník nerieši postup likvidátora, ak pohľadávky alebo iné práva celkom 

alebo čiastočne neuznáva. Prevažne pôjde o finančné nároky, ktoré si môže veriteľ uplatňovať 

na súde voči spoločnosti v likvidácii, a to buď žalobou o plnenie, alebo určovacím sporom. 

Ak pôjde o iné práva, pre rozhodovanie ktorých nie je daná právomoc súdu, spravidla pôjde o 

nároky v správnom konaní a príslušné orgány môžu vydávať rozhodnutia o týchto nárokoch a 

realizovať aj ich exekúciu. 

Likvidácia nebráni tomu, aby prebiehal súdny výkon rozhodnutia alebo iný nútený 

výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, pretože likvidácia tieto konania neprerušuje a 

ani im nebráni. Ak by v dôsledku núteného výkonu rozhodnutia došlo k významnému 

zníženiu hodnoty majetku a zostávajúci majetok nebude postačovať na uspokojenie 

pohľadávok veriteľov, likvidátor je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. 

Pri zostavovaní programu likvidácie spoločnosti medzi prvé kroky bude patriť 

vyhotovenie vstupnej súvahy a stanovenia plánu a rozpočtu likvidácie. Likvidátor získa 

rámcový prehľad o stave spoločnosti, ktorý bude podkladom, aby sa program likvidačného 

procesu opieral o reálne údaje. Základnou pomôckou pre orientačný prehľad situácie bude 
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súpis aktív (majetku) a pasív (záväzkov, dlhov) spoločnosti. Pri zostavovaní programu 

likvidácie je vhodné:  

Oboznámiť všetkých pracovníkov spoločnosti s likvidáciou a nariadiť zastavenie a 

ukončenie všetkých podnikateľských aktivít, ak k tomu ešte nedošlo. O uvedenej skutočnosti 

sa upovedomia všetci obchodní partneri, osobitne veritelia.   

Vykonať zmenu podpisových vzorov. Stiahnu a vymenia sa pečiatky za nové, na 

ktorých bude informácia o tom, že spoločnosť je v likvidácii.  

Prehodnotiť vnútropodnikové smernice a riadiace akty, doplnia sa, prípadne zrušia a 

nahradia novými.  

Pripraviť personálne zabezpečenie likvidácie, ktoré obsahuje menovanie alebo 

stanovenie likvidačného tímu, ktorý bude spolupracovať s likvidátorom. Ak ide o likvidáciu 

veľkej spoločnosti, môže si likvidátor vytvoriť aj odborné skupiny alebo komisie, napríklad:  

 komisiu na predaj a vyraďovanie dlhodobého majetku,  

 komisiu na správu a vymáhanie pohľadávok,  

 komisiu na likvidáciu škôd,  

 komisiu cenovú, ktorá posudzuje cenové otázky, zabezpečuje na to odborné 

posudky, navrhuje formy predaja majetku a pod. 

komisiu pracovnoprávnu, ktorá navrhuje postup uvoľňovania zamestnancov, 

podmienky poskytovania odstupného, úpravy kolektívnej zmluvy a pod.  

Vykonať súpis aktív a pasív, ktorý bude obsahovať aj posúdenie majetkových vecí, 

majetkových práv a záväzkov spoločnosti podľa miery likvidity. Je dôležité, aby v súpise bolo 

čo najviac informácií a identifikačných údajov. Napríklad, aby pri nehmotnom majetku, 

pohľadávkach, oceniteľných právach, cenných papieroch boli doložené preukázateľné 

doklady osvedčujúce vlastníctvo alebo držbu, pri nehnuteľnom majetku listy vlastníctva. 

Práce s identifikáciou majetku sú podstatne uľahčené, ak v rámci účtovnej závierky ku dňu 

predchádzajúcemu vstupu do likvidácie bola riadne vykonaná inventarizácia majetku a 

záväzkov a sú k dispozícii inventúrne súpisy majetku a inventúrne súpisy dokladov.  

Vykonať rozbor majetku vykázaného v súvahe ku dňu vstupu do likvidácie z hľadiska 

jeho likvidity. Posúdenie likvidity jednotlivých zložiek majetku slúži na posúdenie predajnosti 

majetku a tiež pre určenie formy jeho predaja. 
51

  

    Likvidita majetku ekonomicky predstavuje schopnosť jeho pohotovej výmeny za 

peňažnú hotovosť, ktorou sa budú platiť záväzky spoločnosti.  
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    Najlikvidnejším majetkom sú hotovostné peniaze, peniaze na bankových účtoch, 

peniaze na viazaných vkladoch, krátkodobý finančný majetok charakteru cenných papierov, 

krátkodobý hmotný majetok, niektoré zložky nehmotného majetku.   

    Najmenej likvidný je dlhodobý hmotný majetok, veľké majetkové celky budov, 

výrobných hál, technologických liniek a zariadení, jednoúčelové stroje, prístroje a zariadenia.  

Vykonať rozbor záväzkov podľa lehoty splatnosti a stanovenie časového postupu ich 

splácania. Je to dôležité najmä z dôvodu, aby spoločnosť nebola zbytočne sankcionovaná 

napríklad zo strany veriteľov.  

,,Stanoviť rozpočet likvidácie ako tzv. plán cash flow je dôležitým medzníkom 

v procese likvidácie obchodnej spoločnosti. Rozpočet príjmov a výdavkov v likvidácii pomôže 

likvidátorovi k úspešnému a včasnému zvládnutiu likvidácie. Základom je rozpočet výdavkov 

a inkasovanie príjmov, ktorým sa preukáže predpoklad, či bude možné priebežne uhrádzať 

záväzky, či likvidácia skončí s prebytkom a v akej výške možno prebytok očakávať.“
52

 

Spoločnosť, ktorá má zamestnancov, mala povinnosť zo zákona o sociálnom fonde v 

znení neskorších predpisov vytvárať sociálny fond na krytie sociálnych potrieb zamestnancov. 

Záväzky zo sociálneho fondu by sa mali jednoznačne vysporiadať v prospech zamestnancov 

spôsobom, ktorý si likvidovaná spoločnosť zvolí a ktorý bude v súlade s kolektívnou 

zmluvou, resp. so zákonom o sociálnom fonde. Možné je napríklad aj jeho použitie na 

poskytnutie sociálnych výpomocí zamestnancom, s ktorými sa rušia pracovné zmluvy. 

6. Komparácia právnej úpravy likvidácie obchodnej spoločnosti s 
ručením obmedzeným v Českej Republike s obchodným zákonom 
platným na území Slovenskej Republiky 
 

Český trh je pre zahraničných podnikateľov aj naďalej veľmi atraktívny a príťažlivý.  

Slovenskí podnikatelia taktiež s obľubou sústreďujú svoje podnikanie v Českej  republike. 

Hlavným prejavom tohto narastajúceho trendu je zakladanie s.r.o. v Českej republike 

slovenskými právnickými a fyzickými osobami. Najčastejšie využívaná právna forma 

obchodnej spoločnosti v Česku má obdobnú formu ako na Slovensku -  spoločnosť s ručením 

obmedzeným (s.r.o.). Proces založenia s.r.o. je takmer rovnaký ako na území Slovenskej 

republiky a riadi sa zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách. Tento zákon 

nahrádza starý obchodný zákon č. 513/1991, ktorý bol platný ešte z čias Československej 

federatívnej republiky.  
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Na začiatku celého procesu je dôležité, zvoliť si obchodné meno. Obchodné meno 

nesmie byť duplicitné a ani zameniteľné s akýmkoľvek už zapísaným obchodným menom v 

českom obchodnom registri. Nemenej dôležité je rozhodnutie kam spoločnosť usídliť. K 

adrese sídla spoločnosti treba doložiť dokument, ktorý preukazuje dispozičné právo k 

nehnuteľnosti. Pred založením spoločnosti si treba taktiež zvoliť predmety činností, výšku 

základného imania, treba určiť správcu vkladu či vymenovať konateľa. Všetky uvedené 

náležitosti je nutné spísať v podobe notárskej zápisnice. 

 

6.1 Rozdielnosť právnych úprav Českého občianskeho zákonníka 
a Slovenského  obchodného zákonníka 

 

Pre porovnanie legislatívnych podmienok vytýčených pre podnikateľskú činnosť na 

Slovensku a v Česku - splatenie základného imania je jednou z podmienok pre založenie s.r.o. 

v Českej republike. Základné imanie každého spoločníka musí byť minimálne 1,- CZK.  Z 

toho logicky vyplýva, že ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, tak imanie spoločnosti 

bude minimálne 1,- CZK. Tento peňažný vklad musí byť reálne splatený na bankový účet. Od 

1.12.2013 platí potreba splatenia základného imania na účet v banke aj na území Slovenskej 

republiky. 
53

 Zásadným rozdielom je výška povinného minimálneho vkladu, ktorý na 

Slovensku predstavuje 5 000,- €. 
54

Treba podotknúť, že uvedená čiastka musí byť vložená na 

účet v banke teda mnohým podnikateľom vzniká pri založení spoločnosti bariéra. V otázke 

týkajúcej sa začiatkov podnikania teda jednoznačne vedie česká právna úprava. 

Pri prevode obchodného podielu na iného spoločníka, resp. pri predaji spoločnosti 

s.r.o., nie je potrebné vyžiadať súhlas správcu dane. Predaj s.r.o. v Českej republike je 

vzhľadom na túto skutočnosť jednoduchší a podstatne rýchlejší proces ako na Slovensku. V 

praxi možno hovoriť o úspore viac než 5 pracovných dní. 

Registrácia k dani z pridanej hodnoty je z pohľadu schvaľovania a prideľovania 

registrácie daňovým úradom taktiež výrazne jednoduchšia. V Českej republike potreba 

skladania zábezpeky pri prideľovaní DPH neexistuje. Táto nesporná výhoda sa radí medzi 

najvýznamnejšie rozdiely v podnikaní medzi ČR a SR.   

Odvodové a daňové povinnosti sa líšia hlavne v percentuálnych sadzbách. Daň z 

príjmu pre právnické osoby v Českej republike predstavuje 19 % a daň z pridanej hodnoty 

(DPH) predstavuje 21 %. Naopak, na Slovensku je daň z príjmu právnických osôb 22 % a 

sadzba DPH je určená vo výške 20 %. 
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Často skloňované daňové licencie zavedené legislatívou SR so zámerom „očistiť“ 

podnikateľskú obec od neaktívnych firiem a zredukovať spoločnosti vykazujúce účtovnú 

stratu s cieľom vyhnúť sa plateniu daní.  V Českej republike táto stratégia nenašla svoje 

uplatnenie a ani zo strany vlády nebolo avizované žiadne plánovanie prijatia takéhoto 

opatrenia. 

Povinné prihlasovanie vozidiel v Českej republike je za minimálne registračné 

poplatky. Pre porovnanie správne poplatky za registráciu motorového vozidla na Slovensku sa 

môžu vyšplhať až do výšky 2 997 €. 

Po zvážení všetkých možností , pozitív aj negatív je na mieste otázka, prečo nevyužiť 

možnosť preraziť na český trh a zároveň si ušetriť mnoho času a prípadne financií. Vstup 

spoločnosti na zahraničný trh bez jazykovej bariéry je nespornou prednosťou týchto dvoch 

krajín - Slovenskej a Českej republiky. 

V § 70 je rozdiel v ods. 1, kde podľa slovenského OBZ je uvedené, že ak celé imanie 

neprešlo na iného právneho nástupcu vykoná sa likvidácia. Český NOZ vôbec pojem imanie 

spoločnosti neuvádza. 

V rámci komparácie českého NOZ môže byť likvidátorom len fyzická osoba ak tento 

zákon alebo zvláštny právny predpis nestanový inak, čiže len osoba, ktorá je spôsobila byť 

členom štatutárneho orgánu, nakoľko podľa slovenského OBZ je možné, aby likvidátorom 

bola aj právnická osoba. 
55

 

S účinnosťou od 1.1.2001 je k dispozícii v českom OBZ vyhláška č. 479/2000 Sb. , 

podľa ktorej v § 71 odst. 6 určuje odmenu likvidátora orgán spoločnosti, ktorý likvidátora 

menoval. Ak ho vymenoval súd, určuje jeho odmenu súd. Ministerstvo spravodlivosti českej 

republiky stanovilo vyhláškou nie len určenie výšky odmeny likvidátora, ale aj to, v akých 

prípadoch hradí náhradu hotových výdajov a odmenu likvidátora štát. Táto vyhláška sa 

vzťahuje len na likvidátorov vymenovaných odo dňa účinnosti tejto vyhlášky. Tí, ktorí boli 

menovaní súdom pred jej účinnosťou tak zostáva aj naďalej nevyriešený stav odmeňovania. 

Na Slovensku sa situácia odmeňovania likvidátorov zmenila zavedením vykonávacej 

vyhlášky č.526/2004 Z.z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora. 

Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1.10.2004 a určuje presné stanovenie odmeny likvidátora.  

Dovtedy právna úprava, ktorá by riešila odmenu likvidátorov na SR neexistovala. Bol to 

nedostatok v zákone. Vtedy zákon za výkon funkcie výslovne pripúšťal odmenu len 

likvidátorovi, ktorý bol ustanovený súdom. Ale aj likvidátor, ktorého ustanovila spoločnosť 

mal právo na odmenu  na náhradu nákladov. Inak by likvidátora nerobil. V zásade to bola vec 
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dohody medzi spoločnosťou a likvidátorom. Preto nebol žiaden dôvod na to, aby právo na 

náhradu nákladov bolo závisle od ustanovenia likvidátora do funkcie. Avšak zavedením 

vyhlášky 526/2004 Z.z. OBZ sa situácia zmenila k lepšiemu.  

Slovenský OBZ v § 71 rieši aj spôsob ako sa vzdať funkcie likvidátora, kto je na to 

oprávnený a kto nie, povinnosť likvidátora upozorniť na hroziacu škodu pri prerušení 

likvidácie s upozornením, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. V českej právnej 

úprave tieto ustanovenia chýbajú. Ďalej uvádza, že likvidátorovi ktorého vymenoval súd sú 

tretie osoby povinné poskytnúť súčinnosť v rozsahu, v akom sú ju povinní poskytnúť 

správcovi konkurznej podstaty podľa osobitného právneho predpisu. V Slovenskej republike 

OBZ toto ustanovenie nie je.  

Ďalšie ustanovenie, ktoré v slovenskom OBZ  na rozdiel od českej úpravy chýba je, že 

Ministerstvo spravodlivosti českej republiky ustanoví pravidlá pre určenie výšky odmeny 

likvidátora alebo člena orgánu spoločnosti menovaného súdom, a v akých prípadoch náhradu 

hotových výdavkov a odmenu likvidátora hradí štát. Na území SR je toto ustanovenie 

vzhľadom na existenciu už spomínanej vyhlášky, ktorá rieši odmeňovanie likvidátorov 

bezpredmetné. 

Český občiansky zákonník okrem nových zmlúv, ktoré môže likvidátor uzatvárať len 

v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov, môže ich uzatvárať aj vtedy, ak je to 

potrebné na zachovanie hodnoty majetku spoločnosti alebo k jeho využitiu, ak sa nejedná o 

pokračovanie v prevádzke podniku. V slovenskom OBZ toto ustanovenie chýba. 

   Oznamovacia povinnosť likvidátora oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie. Zatiaľ 

čo česká úprava túto povinnosť ustanovovala pre likvidátora najmenej dvakrát za sebou 

s aspoň dvojtýždňovým časovým odstupom, v slovenskóm OBZ tento časový odstup 

neustanovuje. 

V § 74 v slovenskom OBZ sa uvádza, že likvidátor zostaví ku dňu vstupu do 

likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu. Aj podľa českého občianskeho zákonníka je to tak isto 

s tým, že je tam zapracované ustanovenie, že uzávierku predchádzajúcu dňu vstupu do 

likvidácie zostavuje štatutárny orgán, ak ju nezostaví, prechádza táto povinnosť na 

likvidátora. Tiež sa tu uvádza aj ustanovenie, ktoré v slovenskom OBZ úplne chýba a to, že 

likvidátor v priebehu likvidácie prednostne uspokojí mzdové nároky zamestnancov 

spoločnosti ak nepodáva návrh na vyhlásenie konkurzu.
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Česká právna úprava stanovuje, že každý spoločník, ktorý nesúhlasí s návrhom na 

rozdelenie likvidačného zostatku má právo domáhať sa na súde, aby tento výšku podielu na 

likvidačnom zostatku preskúmal. Ustanovuje na to tiež lehotu troch mesiacov odo dňa  

prejednania návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Takéto ustanovenie v slovenskom 

OBZ  nie je. 

V slovenskom OBZ je ustanovené aj oprávnenosť likvidátora na zvolanie valného 

zhromaždenia, spôsob ako spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti rozhodujú o 

predložených návrhoch, akým počtom hlasov schvaľujú, postup pri opakovanej výzve 

likvidátora ku konečnej správe a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, ako aj možnosť 

uloženia likvidačného zostatku do úschovy podľa osobitného zákona. 
57

 

V českej právnej úprave je ďalej ustanovené, že ak sa po skončení likvidácie 

spoločnosti zistí doposiaľ neznámy majetok, ale aj ustanovenie, že ak sa po výmaze 

spoločnosti z obchodného registra zistí doposiaľ neznámy majetok, dôjde na základe návrhu k 

obnoveniu likvidácie. V slovenskom OBZ sa uvádza len jedno ustanovenie a to, ak sa po 

výmaze spoločnosti  z obchodného registra zistí ďalší majetok spoločnosti na základe návrhu 

dôjde k dodatočnej likvidácii majetku bývalej spoločnosti.
58

 

  Na porovnanie právnych úprav Českej a Slovenskej republiky prikladám grafické 

znázornenie zakladania obchodných spoločnosti, ich likvidácií a napokon výmazu 

z obchodného registra v posledných rokoch v štatistickom zobrazení. Štatistika bola 

spracovaná na podklade dát z web stránky http://www.cfo.sk/articles/po-zavedeni-danovych-

licencii-stupol-pocet-likvidacii-firiem-dvojnasobne#.VTaiwCG8PGc sledujúc priebeh a 

kvantitu likvidácií z Obchodného vestníka, ako aj z podaní zaznamenaných v Obchodnom 

registri.  
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Graf.5.1 počet novozaložených spoločnosti na Slovensku 

 
Zdroj: http://www.cfo.sk/articles/po-zavedeni-danovych-licencii-stupol-pocet-likvidacii-

firiem-dvojnasobne#.VTaiwCG8PGc 
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Graf.5.2 počet vymazaných spoločností na Slovensku 

 

 
Zdroj: http://www.cfo.sk/articles/po-zavedeni-danovych-licencii-stupol-pocet-likvidacii-firiem-

dvojnasobne#.VTaiwCG8PGc 
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Graf.5.3 počet likvidácii spoločností na Slovensku
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Zdroj: http://www.cfo.sk/articles/po-zavedeni-danovych-licencii-stupol-pocet-likvidacii-firiem-

dvojnasobne#.VTaiwCG8PGc  

 
S poukazom na vyššie uvedené, počet likvidácií obchodných spoločností na území 

Slovenskej republiky v januári 2014 stúpol takmer dvojnásobne oproti decembru v roku 2013.  

63 likvidácií v decembri 2013 stúpol ich počet na 131 v januári 2014.  

Na území Slovenskej republiky značný zlom zaznamenalo zavedenie daňových 

licencií, ktoré prinútili majiteľov pasívnych, tzv. neaktívnych obchodných spoločností 

zamyslieť sa  nad tou skutočnosťou či predmetnú obchodnú spoločnosť zlikvidovať alebo 

predať, prípadne oživiť jej činnosť tak, aby bola prínosom pre jej majiteľa.  

Vyššie uvedené grafické znázornenie poukazuje na tú skutočnosť, že majitelia 

obchodných spoločností, ktorí sa rozhodli pre ukončenie svojej podnikateľskej činnosti  

formou likvidácie obchodnej spoločnosti je oveľa viac ako v minulosti.  

V porovnaní s novozaloženými obchodnými spoločnosťami  je likvidácií ešte pomerne 

málo. V januári 2014 vzniklo 3397 nových obchodných spoločností, čo je ešte stále 

nadpriemerný počet oproti bežným mesiacom, kedy sa zakladá do 2 000 nových obchodných 

spoločností za mesiac. Vysoký počet nových obchodných spoločností v januári 2014 bol efekt 

zavedenia nutnosti splatiť základné imanie na účet v banke, t.j. bolo možné založiť obchodnú 
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spoločnosť bez nutnosti splatiť základné imanie na účet v banke, postačovalo len čestné 

vyhlásenie správcu vkladov. 
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V nasledujúcom grafickom znázornení je vyobrazená situácia celého prierezu ,,života“ 

obchodnej spoločnosti.  

Graf.6.1  životnosti podniku 

 

Zdroj: http://www.epubbud.com/read.php?g=WKA6EXM2&p=1
63 

 

 

Ako možno vidieť na vyššie uvedenom grafickom znázornení, obchodná spoločnosť 

prechádza viacerými etapami počas svojej existencie predtým než dôjde k jej zrušeniu 

a následnému výmazu z obchodného registra, ktorý má konštitutívny účinok.  
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7. Záver 
 

Tak ako právna úprava diferencuje medzi dvomi etapami a to založením a vznikom 

obchodnej spoločnosti, tak rozlišuje aj medzi zrušením a zánikom obchodnej spoločnosti. 

Súčasná právna úprava ponúka niekoľko variant ukončenia podnikateľskej činnosti obchodnej 

spoločnosti. Zákonodarca dáva možnosť pri zrušení spoločností uplatniť proces likvidácie 

alebo ukončiť jej podnikateľskú činnosť bez likvidácie. Toto rozlišovanie spočíva v tom, či 

spoločnosť definitívne ukončuje svoju činnosť bez právneho nástupcu alebo s právnym 

nástupcom.  

Zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou je často krát využívané majiteľmi 

obchodných spoločností, ktoré sú buď neaktívne, čo znamená, že nevykonávajú žiadnu 

podnikateľskú a ekonomickú činnosť, alebo ich podnikanie nedospelo k  záväzkom po 

splatnosti, respektíve k záväzkom vyšším ako je majetok spoločnosti.  

Cieľom likvidačného procesu obchodnej spoločnosti je tá skutočnosť, že 

imanie/kapitál neprechádza na právneho nástupcu a tento sa speňaží tak aby boli uspokojení 

všetci veritelia a likvidovaná spoločnosť bola zákonným spôsobom vymazaná z verejného 

registra, ktorým je obchodný register.  

Samotný proces likvidácie obchodnej spoločnosti je z hľadiska právneho, 

ekonomického ako aj účtovného náročný a zložitý proces. Často krát ide o časovo 

a administratívne veľmi zdĺhavú záležitosť. 

Výhodou likvidácie obchodnej spoločnosti je, že zrušenie s likvidáciou sľubuje 

garantovaný výsledok v podobe výmazu z Obchodného registra za podmienky splnenia 

všetkých legislatívnych povinností, ktoré tento inak náročný proces vyžaduje. Preto sa 

„likvidácia“ zvyčajne uskutočňuje iba v prípadoch tých podnikateľov, ktorí sú si absolútne istí 

ekonomicko-právnou históriou svojej spoločnosti. 

Prostredníctvom inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným  

som sa snažila upriamiť pozornosť na právne, daňové a ekonomické hľadisko likvidovanej 

spoločnosti.  Likvidáciu treba považovať za ukončenú až vtedy, ak sa likvidátorovi podarí 

vysporiadať s celým majetkom likvidovanej spoločnosti, a to nie len speňažením tohto 

majetku, ale ja splnením ďalších záväzkov, ktoré je nevyhnutné vysporiadať.  

  Jedným z úmyslov spracovania problematiky likvidácie obchodnej spoločnosti 

s ručením obmedzeným bolo zhodnotenie preferencií likvidačného procesu od ostatných 

spôsobov zrušenia obchodných spoločnosti.  
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  Cieľom diplomovej práce bolo komplexným spôsobom upriamiť pozornosť na 

hmotnoprávnu úpravu likvidácie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s dopadom 

na jej zánik a následný výmaz z obchodného registra.  

  Štúdiom viacerých odborných publikácií, zákonov, monografií som docielila k záveru, 

že inštitút likvidácie obchodnej spoločnosti má nezastupiteľné miesto v právnom poriadku 

každého štátu nakoľko dochádza k zániku právnickej osoby s cieľom vysporiadať jej majetok, 

dlhy a legálnym spôsobom ukončiť podnikateľskú činnosť.  
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