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Co je to likvidace?
• Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání
závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem
společnosti z obchodního rejstříku
• Likvidaci upravuje §§ 70‐75b ObZ
• Právní úprava se použije dle odkazu v OZ i na likvidaci
jiných právnických osob, zvl. předpisy stanoví odchylky
(speciální pravidla – např. pro naložení s likvidačním
zůstatkem)
• Po dobu likvidace užívá společnost obchodní firmu s
dodatkem „v likvidaci“ (orgán musí rozhodnout o
změně!)

Kdy musí být provedena likvidace?
•
•
•
•

Společnost je zrušena dobrovolně
Společnost je zrušena nuceně
Neplatnost společnosti § 68a
Úpadkové likvidace (§ 68/3/f|g)
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Kdo rozhoduje o (zrušení a o) likvidaci?
• Dobrovolné zrušení: Nejvyšší orgán společnosti (VH,
všichni společníci – dle typu společnosti), v zásadě
kvalifikovanou většinou. Přísná forma (např. SRO: NZ o
VH, která rozhodla o zrušení
• U některých společností může zrušení nastat
automaticky na základě jiné právní skutečnosti (VOS: §
88 .. Společnost se zrušuje kromě případů uvedených v §
68 i …..)
• Likvidace jen tehdy, pokud společnost nebyla zrušena s
právním nástupcem

Nucené zrušení ‐ § 68/6 ObZ
• JEN soud
• JEN pokud jsou splněny zákonné podmínky –
společnost porušuje zákon kvalifikovaným způsobem
• V PŘÍPADECH, KDY JE MOŽNÉ ODSTRANĚNÍ, tak
soud musí poskytnout dostatečně přiměřenou lhůtu k
nápravě a rozhodnout o zrušení může je tehdy, pokud
společnost neodstranila důvod ve lhůtě
• Příklady: 2 roky se nakonala VH, společnost pozbude
oprávnění k podnikatelské činnosti … (§ 68/6)

Revokace rozhodnutí o zrušení § 68/8,9
• Společnicí, orgán (VH)
• Popř. soud, pokud jmenoval likvidátora – na návrh
• Soud nezruší rozhodnutí, pokud by tím došlo k zásahu
do práv nebo právem chráněných zájmů kteréhokoliv
společníka nebo třetích osob
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Likvidátor a kdo ho jmenuje?
• Orgán společnosti
• Podmínky: FO, 18 let, plná způsobilost k PÚ, trestní
bezúhonnost, neexistence překážek dle ŽZ, neexistence
překážek dle § 38l ObZ. PO – jen když tak stanoví jiný
předpis (srov. Např. předpisy z oblasti bankovnictví)
• Jmenuje statutární orgán společnosti, ledaže zákon
určuje jinak (srov. SRO: § 125/1/j – VH, pokud to
společenská smlouva připouští)
• Jmenováním přechází v rámci § 72 oprávnění
stat.orgánu jednat jménem společnosti navenek
• Může být i více likvidátorů. Pak má pravomoc jednat
každý, ledaže z listiny o udělení likvidace vyplývá jinak

Jmenování soudem
• Pokud soud zruší společnost, jmenuje likvidátora
• Může jmenovat i některého ze společníků nebo člena
stat.orgánu (nucený likvidátor – nemůže se funkce
vzdát, soud však může rozhodnout o odvolání, pokud
na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ji zastával) – §
71/2
• Rovněž případy, kdy zanikne funkce likvidátora (smrt,
odstoupení, odvolání) a příslušný orgán nejmenuje BZO
likvidátora jiného (nového) ‐ § 71/3
• Soud může na návrh OOPZ vždy odvolat likvidátora,
pokud porušuje své povinnosti § 71/4

Nelze‐li jmenovat likvidátora dle § 68/1‐4
• Jmenuje soud dle § 68/7 z osob zapsaných jako správci
konkursní podstaty
• Takovému likvidátoru jsou třetí osoby povinny
poskytnout součinnost stejnou jako správci konkursní
podstaty (srov. Z 328/1991 Sb)
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Likvidátor PO
• Lhůta 10 dnů na určení FO, která bude vykonávat. Lhůta
běží od vykonatelnosti rozhodnutí o jmenování
likvidátora.
• Funkci likvidátora po marném uplynutí lhůty bude
zastávat statutární org. PO (popř. členové)

Pravomoci a povinnosti likvidátora
• Jako orgán je Lor za činnost odpovědný jako statutární orgán (§
71/5, § 66)
• Jen úkony směřující k likvidaci společnosti (§ 72/1), včetně
udělování plným mocí pro spory o určení (srov. SJ 9/1998)
• Plní závazky, uplatňuje pohledávky, vykonává práva společnosti.
• Nové smlouvy – jen k vyřízení nevyřízených obchodů, nebo je‐li to
potřebné k zachování majetku společnosti či k využití
• Dále rovněž k provozování podniku
• Právo jednat ve věcech zápisu do OR
• Pokud zjistí předlužení společnosti, má povinnost BZO podat návrh
na konkurs (§72/2) – ledaže likvidace po předchozím úspěšném či
neúspěšném konkursu (včetně zamítnutí návrhu …)

Odměna likvidátora
• Odměnu určuje orgán, který ho jmenoval (§ 68/6)
• Může být vyplacena záloha
• Pro likvidátory jmenované soudem ‐ § 68/9, V 479/2000 Sb.
•
•
•
•
•
•
•
•

§3
(1) Odměna likvidátora činí
Do 100 000 Kč základu 15 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu 10 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu 7 %
a z další přebývající částky 5 %,
nejméně 1 000 Kč.
Je možné zvýšení. Dále zvláštní sazby …

• Odměna nenáleží nuceným likvidátorům (§ 68/6, § 71/2)
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Fáze likvidace
• 1) Rozhodnutí o zrušení společnosti, volba/jmenování
likvidátora
• 2) Zápis likvidace do OR
• 3) Oznámení a zveřejnění vstupu do likvidace
• 4) Zpracování zahajovací likvidační účetní rozvahy a
soupisu jmění. Sestavení účetní závěrky.
• 5) Zaslání kopií (na žádost)
• 6) Provedení likvidace – uspokojení, soudy o platnost
atd.
• 7) Sestavení zprávy o průběhu likvidace s návrhem na
rozdělení zůstatku

Oznámení a zveřejnění
• Oznámení všem známým
věřitelům, zpravidla písemně
• Zveřejnění – v Obchodním
věstníku.
• 2x po sobě, s odstupem
alespoň 2 týdny.
• Obsah: Výzva k přihlášení
pohledávek ve lhůtě
minimálně 3 měsíce

Likvidační účetní rozvaha, soupis jmění
Sestavuje (zajišťuje) statutární orgán:
• Účetní závěrku ke dni předcházejícímu vstupu do
likvidace
Sestavuje Lor:
• Likvidační účetní rozvaha
• Soupis jmění
• PKD st.org. Nesestaví BZO účetní závěrku, přechází
povinnost na likvidátora (§ 74)
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Zasílání kopií společníkům a věřitelům
• Lor povinen zaslat soupis jmění každému společníku
• Na žádost věřitele je povinen jej zaslat i tomuto věřiteli

Provedení likvidace
•
•
•
•
•
•
•

•

Zpeněžení majetku
Přednostní uspokojení mzdových nároků zaměstnanců (§ 74/3)
Plní závazky, uplatňuje pohledávky, vykonává práva společnosti.
Nové smlouvy – jen k vyřízení nevyřízených obchodů, nebo je‐li to
potřebné k zachování majetku společnosti či k využití
Právo k provozování podniku
Právo jednat ve věcech zápisu do OR
Pokud zjistí předlužení společnosti, má povinnost BZO podat
návrh na konkurs (§72/2) – ledaže likvidace po předchozím
úspěšném či neúspěšném konkursu (včetně zamítnutí návrhu …)
Zajištění přihlášených a dosud nesplatných pohledávek věřitelů

Zpráva o průběhu likvidace, návrh
• Po provedení likvidace – úkonů nezbytných k dosažení
cíle likvidace …
• Sestavení zprávy o průběhu likvidace s návrhem na
rozdělení zůstatku
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Projednání, odsouhlasení § 75/6
• Likvidační zpráva: Výtěžek, naložení s ním, zpeněžení,
převzetí majetku věřiteli, uspokojení věřitelé a výše
uspokojených pohledávek, neuspokojení věřitelé,
přechod majetku na stát.
• Lor sestaví účetní závěrku ke dni zpracování likvidační
zprávy
• Zprávu předkládá orgánu (společníků) ke schválení –
dle typu společnosti
• Neschválení nebrání výmazu společnosti z OR

Výplata likvidačního zůstatku
• Rozdělení – dle návrhu Lora, po schválení VH (společníky)
• Podíl na likvidačním zůstatku (srov. § 61/4), výplata je možné až po
uspokojení nebo zajištění známých věřitelů, kteří přihlásili
pohledávky.
• Sporné a nesplatné pohledávky – jen je‐li poskytnuta odpovídající
jistota
• Přezkoumání soudem na návrh společníka, který nesouhlasil s
návrhem. 3 měsíce prekluzivní lhůta.
• Případné přezkumné rozhodnutí soudu je závazné i vůči ostatním
společníkům.
• Před uplynutím prekluzivní lhůty nemůže být vyplacena ani záloha
na podíl na LZ nikomu.
• Ručení za závazky společnosti ‐ § 56/6 – nejméně do výše nabytého
podílu na likvidačním zůstatku

Skončení likvidace § 75a
• Likvidace může skončit jen, pokud nemá společnost
známé věřitele nebo bylo‐li jim poskytnuto dostatečné
zajištění. Za věřitele se považuje i ČR (FÚ)
• Rozdělení likvidačního zůstatku (LZ) nebo poskytnutí
prostředků či majetku věřitelům nebo převzetím
majetku věřiteli nebo odmítnutím převzetí věřiteli (§
75/5)
• Pokud rozdělí LZ, sestaví seznam společníků, kterým
vyplatil podíl na LZ
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Návrh na výmaz
• Projednání s územně příslušným státním oblastním
archivem (zabezpečení archivu a dokumentů zanikající
společnosti). Písemné potvrzení.
• Podává likvidátor do 30 dnů od skončení likvidace.
• Podání na formuláři.
• Poplatek 3.000,‐Kč
• Příloha – potvrzení projednání s archivem.

Speciality – likvidace „úpadkové“
• Likvidace po konkursním řízení (§ 68/3/f,g)
• § 68/3/f: Likvidace po splnění rozvrhového usnesení,
• § 68/3/f: Zrušení konkursu – majetek nepostačuje ani k
provedení konkursu
• § 68/3/g: Zamítnutí návrhu na konkurs pro nedostatek
majetku

Zvláštní postup ‐ § 75/5
• Pokud dle § 68/3/f|g A společnost má pouze majetek,
který nepostačuje k úhradě všech závazků
• Lor nesestavuje zprávu a nepředkládá ke schválení
• Lor zpeněží, a uhradí: 1) náklady likvidace, 2) uspokojí
mzdy zaměstnanců, 3) pohledávky ostatních věřitelů dle
jejich splatnosti.
• Není‐li možné uspokojit pohledávky stejného pořadí v
plné výši, uspokojí se poměrně
• Pokud se nepodaří v přiměřené lhůtě zpeněžit, nabídne
majetek věřitelům k úhradě dluhu
• Pokud věřitelé odmítnou, přechází vlastnictví na stát
• Sestavuje zprávu
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Obnovení likvidace § 75b
• Podmínka: Po skončení likvidace se objeví dosud
neznámý majetek
• Rozhodne soud o zrušení zápisu o výmazu a o obnovení
likvidace a o jmenování likvidátora
• Na návrh věřitele, společníka, státního orgánu nebo
dlužníka
• Po právní moci soud sám změní obsah zápisu v OR
(vstup do likvidace + likvidátor)
• Lor sestaví zahajovací rozvahu ke dni vstupu od
(obnovené) likvidace
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