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Co nabízím 
 
Nabízím likvidace společností prostřednictvím likvidátora. Jsem připraven poskytnout 
Vám komplexní služby od úplného počátku likvidace až po zrušení společnosti 
a výmaz z obchodního rejstříku. 
 
� Propracovaný a osvědčený program likvidace 

� Nejlepší možné zpeněžení majetku likvidované společnosti 

� Urychlené splnění všech povinností a závazků 

� Brzký výmaz z obchodního rejstříku 

 
 

Základní informace o likvidaci společností 
 
Likvidace je jedna z forem zrušení společnosti, která bývá mylně spojována 
s neschopností nebo neúspěchem v podnikání. Podnik však může být úspěšně 
zlikvidován i tehdy, jestliže žádné problémy nemá, a výnos z likvidace může být 
pro vlastníky zajímavější než pokračování v podnikání.  
 
Zrušení společnosti s likvidací je obecně upraveno v ustanoveních § 70-75b 
Obchodního zákoníku. Likvidace v podstatě znamená vypořádání majetkových 
poměrů zrušeného subjektu vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě 
a zaměstnancům a zahrnuje komplex právních, ale i administrativních 
a ekonomických úkonů, sledujících vypořádání majetkových a jiných poměrů 
likvidované firmy bez právního nástupce, s cílem vymazat firmu z obchodního 
rejstříku. 
 
Úkolem likvidátora je ve stručnosti zpeněžit majetek společnosti, vypořádat 
neuzavřené právní vztahy, splnit závazky společnosti a eventuální likvidační zůstatek 
rozdělit způsobem, který je stanoven ve zřizovacích dokumentech společnosti. 
Po ukončení likvidace zabezpečí výmaz z obchodního rejstříku, čímž teprve tato 
společnost definitivně zanikne.   
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Postup likvidace 
 

Algoritmus postupu likvidace musí být řešen zcela individuálně podle velikosti 
společnosti a struktury jejího majetku, práv a závazků. Obecně probíhá proces 
likvidace v následujících krocích:   
 

1. Rozhodnutí o zrušení společnosti  

 
� Rozhodnutí o likvidaci 

� Jmenování likvidátora  

� Návrh na zápis změn do obchodního rejstříku 
 

2. Zahájení likvidace  

 
� Účetní závěrka 

� Předání podniku likvidátorovi 

� Oznámení o vstupu do likvidace  

� Zjištění, zda není společnost předlužená 
 

3. Vypořádání pohledávek a závazků společnosti, zpeněžení majetku  

 
� Evidence přihlášených pohledávek věřitelů 

� Zajištění ocenění majetku likvidované společnosti 

� Zpeněžení majetku – zajištění veřejné dražby, příp. výběrového řízení  
 

4. Ukončení likvidace  

 
� Konečná zpráva o likvidaci, Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 

� Archivace písemností 

� Účetní závěrka 
 

5. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku  

 
� Zápis výmazu = zánik společnosti 
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Výhody 
 

Likvidace má řadu výhod, mezi nejvýznamnější patří:  
 

� Transparentnost – likvidace společnosti dle §70 a násl. Obchodního zákoníku 
jako nejtransparentnější varianta ukončení podnikatelské činnosti nebo 
nefungující společnosti. 

� Bezpečnost – trend dnešní doby je kriminalizovat jakýkoliv prodej nebo převod 
obchodních podílů ve společnosti. Proto se jeví vstup do likvidace jako prakticky 
jediná bezpečná varianta jak ukončit činnost nefungující společnosti. 

� Osobu likvidátora si určí sama společnost, takže je předpoklad efektivní 

spolupráce.  

� Představitelé společnosti se zbaví ihned tlaku věřitelů.  

 

 

Důsledky vstupu do likvidace 
 

� Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, její vstup 
do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku, po dobu likvidace se užívá firma 
společnosti s dovětkem „v likvidaci“.  

� Likvidátora – většinou fyzickou osobu – jmenuje statutární orgán společnosti, 
není-li zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami určeno jinak. Není-li 
likvidátor jmenován bez zbytečného dokladu, jmenuje ho Soud.  

� Na likvidátora přechází působnost statutárního orgánu – jednat jménem 
společnosti. 

� Likvidátor jedná jménem společnosti pouze ve smyslu úkonů, které směřují 
k likvidaci společnosti: plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá 
plnění, zpeněžuje majetek, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, 
uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků, vykonává práva 
společnosti.  

� Nové smlouvy může likvidátor uzavírat pouze v souvislosti s ukončením 
nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování majetku společnosti.  

� Odměnu likvidátora určuje ten, kdo ho jmenoval.  
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� Zjistí-li likvidátor předlužení společnosti, podá bez zbytečného odkladu 
insolvenční návrh.  

� Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům 
(zejména vůči věřitelům, jejichž pohledávky jsou vedeny v účetnictví podnikatele), 
je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň 
dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou 
pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři 
měsíce – v Obchodním věstníku dle § 769 Obch. Z.  

� V uvedené lhůtě nemůže být likvidace ukončena, a pohledávku lze uplatnit 
kdykoliv do zániku společnosti. Pokud věřitel takto pohledávku neuplatnil 
a likvidace skončí, aniž byl na takovou pohledávku brán zřetel, zůstává věřiteli 
právo domáhat se pohledávky na společnících z titulu ručení dle § 56 odst. 6.  

� Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor 
zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení majetkového zůstatku 
(tzv. likvidační) a předloží ji příslušnému orgánu ke schválení.  

� Společníkům je jejich podíl na likvidačním zůstatku vyplácen teprve po té, co jsou 
uspokojeni všichni věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky.  

� Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku.  

� Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti 
z obchodního rejstříku.  
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Reference 
 
Problematice likvidace společností se věnuji již 7 let. Jako likvidátor jsem působil 
či působím ve 39 společnostech: 
 
� HK Dvůr Králové n. L., spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem, IČ 25 26 91 21 

� ANIMALS, s. r. o., Hradec Králové, IČ 60 91 59 35 

� Auto Souček, spol. s r. o., Trutnov, Havlíčkova 13, IČ 49 81 56 79 

� BOHEMIA chick spol. s r. o., Vrchovina u Chocně, IČ 63 21 79 02 

� BOHEMIA LIKÉR CZ s. r. o., Hradec Králové, IČ 65 14 01 92 

� C E R E B R U S  a. s., Trutnov, IČ 60 91 75 71 

� DOBROTA spol. s r. o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 25 25 55 25 

� DRAP, s. r. o., Nový Bydžov, IČ 64 25 70 29 

� Farma Lípa, s. r. o., Lípa nad Orlicí, IČ 62 06 26 62 

� InSoft, spol. s r. o., Náchod, IČ 64 25 68 55 

� INTER-FRUIT, spol. s r. o., Lánov, IČ 64 25 62 78 

� INTERTEXTIL, spol. s r. o., Hradec Králové, IČ 60 11 17 47 

� J&P PRODUCT s. r. o., Třebechovice pod Orebem, IČ 25 96 50 26 

� J P C spol. s r. o. J a r o m ě ř, Jaroměř, IČ 62 02 72 63 

� KEZAK, a. s., Smidary, IČ 25 82 56 58 

� KOSANA spol. s r. o., Horní Maršov, Temný Důl 80, IČ 64 25 78 43 

� LOGO Vlčkovice, s. r. o., Vlčkovice v Podkrkonoší 8, IČ 25 26 36 50 

� LUMARE HK s. r. o., Hradec Králové, IČ 63 21 73 09 

� MOSKVA TRUTNOV, s. r. o., Trutnov, IČ 25 96 71 34 

� P R O F U M O spol. s r. o., Trutnov, IČ 49 81 25 64 

� PEG Group, s. r. o., Hradec Králové, IČ 62 91 09 06 

� PYRUS – KRKONOŠE, spol. s r. o., Vrchlabí, IČ 64 25 68 21 

� Regionální svaz výrobců a zpracovatelů drůbeže, Zálší, IČ 13 58 27 39 

� SANAH s. r. o., Předměřice nad Labem, IČ 26 00 58 41 

� SCO UNIX spol. s r. o., Hradec Králové, IČ 49 81 05 37 

� SERVICE Lánov s. r. o., Lánov, okres Trutnov, IČ 64 78 88 22 

� TOP Employment & Personál Service s. r. o., Trutnov, IČ 27 47 04 82  
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� TRUCON s. r. o., Trutnov, IČ 45 79 55 92 

� TRUMA, spol. s r. o., Trutnov 2, Horská 285, IČ 60 10 82 40 

� VARSET spol. s r. o., Česká Třebová, IČ 49 81 00 73 

� VENUS společnost s r. o., Náchod, IČ 46 50 71 59 

� WIK-CHICK, spol. s r. o., Praha 9, IČ 49 61 21 07 

� ZAAL s. r. o., Hradec Králové (dříve Choceň), IČ 25 25 58 51 

� ZAPA s. r. o., Choceň, IČ 60 93 59 61 

� ZAPU s. r. o., Choceň, IČ 64 82 42 17 

� ZAVADIL veřejná obchodní společnost, Trutnov, Křižíkova 552, IČ 13 58 65 30 

� Zemědělské družstvo DUBENEC se sídlem v Dubenci, Dubenec, IČ 00 13 05 51 

� Zemědělské družstvo, České Libchavy, IČ 00 13 09 31 

� Zemědělské družstvo Police nad Metují, Police nad Metují, IČ 00 05 00 08 

 


