
 
 

Z nového občanského zákoníku 
 
 

Zrušení právnické osoby 
 

§ 168 
(1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu 

veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů 

stanovených zákonem. 

(2)  O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán. 

 

§ 169 
(1) Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní 

nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. 

(2)  Neplyne-li z právního jednání o zrušení právnické osoby, zda je rušena s likvidací nebo 

bez likvidace, platí, že je zrušena s likvidací. 

§ 170 
Kdo rozhodl o zrušení právnické osoby s likvidací, může rozhodnutí změnit, dokud ještě 

nedošlo k naplnění účelu likvidace. 

§ 171 
S likvidací se právnická osoba zrušuje 
a) uplynutím doby, na kterou byla založena, 
b) dosažením účelu, pro který byla založena, 
c) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem 
jeho účinnosti, nebo 
d) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den 
pozdější. 
 

§ 172 
(1) Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší 
právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže  
a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný 
pořádek, 
b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem, 
c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo 
d) tak stanoví zákon. 
(2) Umožňuje-li zákon soudu zrušit právnickou osobu z důvodu, který lze odstranit, soud jí 

před vydáním rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. 

 



§ 173 
(1) Zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti 

přeměny. 

(2)  Byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po 

splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela 

nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení 

nějaký majetek. 

 
§ 174 
(1) Přeměnou právnické osoby je fúze, rozdělení a změna právní formy. 

(2) Právnická osoba může změnit právní formu, jen stanoví-li to zákon. 

§ 185 
Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 
§ 186 
Právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace. 

 

LIKVIDACE 

§ 187 
(1) Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), 

vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z 

likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona. 

(2) Právnická osoba vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena nebo prohlášena za 

neplatnou. Vstoupí-li právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku do likvidace, 

navrhne likvidátor bez zbytečného odkladu zápis vstupu do likvidace do veřejného 

rejstříku. Po dobu likvidace užívá právnická osoba svůj název s dodatkem "v likvidaci". 

 

§ 188 
Vstoupí-li právnická osoba do likvidace, nesmí za ni nikdo právně jednat mimo rozsah 

stanovený v § 196 od okamžiku, kdy se o jejím vstupu do likvidace dozvěděl nebo kdy se o 

něm dozvědět měl a mohl. 

§ 189 
(1) Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osobě likvidátora; likvidátorem 

může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu. Zanikne-li funkce likvidátora 

ještě před zánikem právnické osoby, povolá příslušný orgán právnické osobě bez zbytečného 

odkladu nového likvidátora. 

(2) Je-li právnická osoba v likvidaci a nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost 

všichni členové statutárního orgánu. 



§ 190 
Je-li k likvidaci právnické osoby povoláno několik likvidátorů, tvoří kolektivní orgán. 

§ 191 
(1) Právnické osobě, která vstoupila do likvidace, aniž byl povolán likvidátor podle § 189, 

jmenuje likvidátora soud, a to i bez návrhu. Soud jmenuje likvidátora i v případě, že sám 

rozhodl o zrušení právnické osoby. 

(2) Na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, soud odvolá likvidátora, který řádně 

neplní své povinnosti, a jmenuje nového likvidátora. 

(3) Nebyl-li podán jiný návrh či nelze-li návrhu vyhovět, může soud při postupu podle 

odstavce 1 nebo 2 likvidátorem jmenovat i bez jeho souhlasu člena statutárního orgánu. 

Takový likvidátor nemůže ze své funkce odstoupit. Může však navrhnout soudu, aby ho 

funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával. 

(4) Nelze-li likvidátora jmenovat ani podle odstavce 3, jmenuje ho soud z osob zapsaných do 

seznamu insolvenčních správců. 

§ 192 
Jmenoval-li likvidátora soud, poskytnou třetí osoby likvidátorovi součinnost ve stejném 

rozsahu, v jakém jsou povinny poskytnout ji insolvenčnímu správci. 

§ 193 
Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání. Za řádný 

výkon funkce likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu. 

§ 194 
Jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval. 

§ 195 
Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal. 

§ 196 
(1) Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace. 

(2) Nabyla-li právnická osoba dědictví nebo odkaz s podmínkou, doložením času nebo s 

příkazem, tato omezení likvidátor dodrží. Jestliže však právnická osoba obdržela účelově 

vázané prostředky z veřejných rozpočtů, použije likvidátor tyto prostředky podle rozhodnutí 

orgánu, který je poskytl; obdobně likvidátor postupuje, jestliže právnická osoba obdržela 

prostředky účelově vázané k dosažení veřejně prospěšného účelu. 

§ 197 
Likvidátor uspokojí v průběhu likvidace přednostně pohledávky zaměstnanců; to neplatí, je-li 

právnická osoba v úpadku 

§ 198 
(1) Likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům. 

(2) Likvidátor zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s 

dvoutýdenním odstupem oznámení podle odstavce 1 společně s výzvou pro věřitele, aby 



přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého 

zveřejnění. 

§ 199 
(1) Likvidátor sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu a soupis 

jmění právnické osoby. 

(2) Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému věřiteli, který o to požádá. 

§ 200 
Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že právnická osoba je v úpadku, podá bez zbytečného 

odkladu insolvenční návrh, ledaže se jedná o případ uvedený v § 201. 

§ 201 
(1) Jedná-li se o případ podle § 173 odst. 2 a likvidační podstata nepostačuje k splnění 

všech dluhů, likvidátor z výtěžku uhradí v prvé skupině náklady likvidace, ve druhé skupině 

ze zůstatku uspokojí pohledávky zaměstnanců a poté hradí ve třetí skupině pohledávky 

ostatních věřitelů. 

(2) Není-li možné plně vyrovnat pohledávky v téže skupině, uspokojí se poměrně. 

§ 202 
(1) Nezdaří-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovná likvidátor z 

částečného výtěžku přednostně náklady a pohledávky z první a pak z druhé skupiny, je-li to 

možné; tím není dotčen § 201 odst. 2. Poté likvidátor nabídne věřitelům pohledávek třetí 

skupiny likvidační podstatu k převzetí na úhradu dluhů. 

(2) Nezdaří-li se v přiměřené době zpeněžit likvidační podstatu ani zčásti, anebo nejsou-li z 

částečného výtěžku pohledávky první a druhé skupiny zcela vyrovnány, likvidátor nabídne 

likvidační podstatu k převzetí všem věřitelům. 

(3) O věřiteli, jemuž byla likvidační podstata nabídnuta podle odstavce 1 nebo 2 a do dvou 

měsíců se k nabídce nevyjádřil, platí, že nabídku přijal; tento účinek nenastane, nepoučil-li jej 

o tom likvidátor v nabídce. 

§ 203 
(1) Věřitelům, kteří převezmou likvidační podstatu, náleží každému podíl určený poměrem 

výše jejich pohledávek; ve zbytku jejich pohledávky zanikají. 

(2) Odmítne-li některý z věřitelů účast na převzetí likvidační podstaty, považuje se jeho 

pohledávka za zaniklou. To neplatí, pokud se následně zjistí dosud neznámý majetek 

právnické osoby. 

§ 204 
(1) Odmítnou-li všichni věřitelé likvidační podstatu převzít, přechází likvidační podstata dnem 

zániku právnické osoby na stát; likvidátor to bez zbytečného odkladu oznámí orgánu 

příslušnému podle jiného zákona. 

(2) Bez zřetele k § 201 až 203 náleží věřiteli, který je podle jiného zákona věřitelem 

zajištěným, uspokojení z jistoty, kterou byla jeho pohledávka zajištěna. Nebude-li zajištěný 



věřitel takto plně uspokojen ve své pohledávce, náleží mu ve zbytku plnění podle § 201 až 

203. 

§ 205 
(1) Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem nebo 

předání likvidační podstaty podle § 202 nebo oznámení podle § 204, vyhotoví konečnou 

zprávu o průběhu likvidace, v níž uvede alespoň, jak bylo s likvidační podstatou naloženo, 

a popřípadě též návrh na použití likvidačního zůstatku. K témuž dni likvidátor sestaví 

účetní závěrku. Likvidátor k účetní závěrce připojuje podpisový záznam. 

(2) Konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží 

likvidátor ke schválení tomu, kdo jej povolal do funkce. Ten, kdo se stal likvidátorem podle 

§ 189 odst. 1, předloží konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní 

závěrku tomu orgánu právnické osoby, který má působnost ho z funkce odvolat, popřípadě 

působnost ho kontrolovat. Není-li takový orgán, předloží likvidátor tyto doklady a návrhy ke 

schválení soudu. 

(3) Výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku nebrání, že nebyly schváleny dokumenty 

uvedené v odstavci 1. 

§ 206 
(1) Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří své pohledávky přihlásili včas 

podle § 198, nelze vyplácet podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy, ani jej jinak 

použít. 

(2) Je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze likvidační zůstatek použít jen, byla-li 

věřiteli poskytnuta dostatečná jistota. 

§ 207 
Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo 

jejím odmítnutím. Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz 

právnické osoby z veřejného rejstříku. 

§ 208 
Zjistí-li se ještě před výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku její dosud neznámý 

majetek nebo objeví-li se potřeba jiných nezbytných opatření, likvidace neskončí a likvidátor 

tento majetek vypořádá nebo provede další nezbytná opatření. Po ukončení těchto jednání 

postupuje podle § 205 až 207; ustanovení § 170 se nepoužije. 

§ 209 
(1) Zjistí-li se neznámý majetek právnické osoby po jejím výmazu z veřejného rejstříku nebo 

objeví-li se jiný zájem hodný právní ochrany, soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, 

zruší výmaz právnické osoby, rozhodne o její likvidaci a jmenuje likvidátora. Kdo vede veřejný 

rejstřík, do něho podle tohoto rozhodnutí zapíše obnovení právnické osoby, skutečnost, že je 

v likvidaci a údaje o likvidátorovi. Od obnovení se na právnickou osobu hledí, jako by nikdy 

nezanikla. 



(2) Byla-li právnická osoba obnovena vzhledem k zjištění neznámého majetku, obnoví se 

neuspokojené pohledávky jejích věřitelů. 

KORPORACE 

Spolek 

§ 268 Zrušení spolku 
(1) Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i 
bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn,  
a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145, 
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217, 
c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo 
d) brání členům ze spolku vystoupit. 
(2) Ustanovení § 172 není dotčeno. 
 
Likvidace spolku 
§ 269 
(1) Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku 
všem členům. 
(2) Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá. 
§ 270 
(1) Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu 
některého z členů statutárního orgánu. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez 
jeho souhlasu některého člena spolku. 
(2) Likvidátor jmenovaný podle odstavce 1 nemůže z funkce odstoupit, může však navrhnout 
soudu, aby jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby 
funkci vykonával. 
§ 271 
Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů 
spolku nezbytné. 
§ 272 
(1) Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem podle stanov. Určí-li stanovy spolku se statusem 
veřejné prospěšnosti, že má být likvidační zůstatek použit k jiným než veřejně prospěšným 
cílům, nepřihlíží se k tomu. 
(2) Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační 
zůstatek spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek 
obci, na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá 
likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo 
kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli. 
§ 273 
Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, ustanovení § 272 se nepoužije 

a likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného 

orgánu. 

 



Nadace 

Zrušení nadace s likvidací 

§ 376 
Bylo-li dosaženo účelu, pro který byla nadace založena, je nadace zrušena a správní rada 
zvolí likvidátora. 
§ 377 
(1) Soud zruší nadaci s likvidací na návrh osoby, která na tom má právní zájem, nebo i bez 
návrhu v případě, že  
a) nadace vyvíjí činnost zakázanou v § 145 nebo jedná v rozporu s § 307, 
b) se nadace stane neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, 
c) nadace závažně nebo opakovaně porušuje zákaz poskytovat nadační příspěvek osobě 
uvedené v § 353, 
d) nadace neposkytuje nadační příspěvky déle než dva roky, aniž pro to má vážný důvod, 
e) nadace nakládá s nadační jistinou v rozporu s § 339, 
f) se hodnota nadační jistiny sníží pod výši 500 000 Kč, a že tento stav trvá déle než jeden rok 
od konce účetního období, v němž k snížení hodnoty nadační jistiny došlo, 
g) nadační jistina nepřináší žádný výnos po dobu delší než dva roky, nebo 
h) není trvale možné, aby nadace nadále plnila svůj účel. 
(2) Tímto ustanovením není dotčen § 172. 
§ 378 
(1) Likvidátor zpeněží likvidační podstatu v rozsahu nutném pro vyrovnání dluhů nadace. S 
likvidačním zůstatkem naloží podle nadační listiny. 
(2) Určí-li nadační listina veřejně prospěšné nadace, že má být likvidační zůstatek použit k 
jiným než veřejně prospěšným cílům, nepřihlíží se k tomu. 
§ 379 
(1) Neurčí-li nadační listina, jak má být s likvidačním zůstatkem naloženo, nabídne jej 
likvidátor nadaci s obdobným účelem. Je-li však pro to vážný důvod, může správní rada 
rozhodnout, že se likvidační zůstatek přednostně nabídne obci, kraji nebo státu. 
(2) Není-li dobře možné nadaci s obdobným účelem likvidační zůstatek nabídnout, anebo je-li 
nabídka učiněná podle odstavce 1 odmítnuta, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na 
jejímž území má nadace sídlo. Nepřijme-li obec nabídku ani do dvou měsíců ode dne její 
účinnosti, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má nadace sídlo. 
§ 380 
Získá-li likvidační zůstatek obec, kraj nebo stát, použije likvidační zůstatek jen k veřejně 
prospěšnému cíli. 
§ 381 
Obdržela-li nadace účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, ustanovení § 378 se 

nepoužije a likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí 

příslušného orgánu. 

 

 

 

 



Zákon o obchodních korporacích - č. 90/2012 

§ 1 

(1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva. 

(2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen 
„osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen 
„kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. 

(3) Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. 

(4) Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní 
společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo 
použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské 
zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost. 

Podíl na likvidačním zůstatku 

§ 37 

(1) Při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na 
likvidačním zůstatku; nestanoví-li společenská smlouva nebo dohoda společníků jinak, 
vyplácí se tento podíl v penězích. 

(2) Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše, v jaké splnili svou 
vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se společníci na 
likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. 

(3) Neměl-li žádný ze společníků vkladovou povinnost, rozdělí se likvidační zůstatek mezi 
společníky rovným dílem. 

§ 38 

(1) Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi společníky rovným dílem a u kapitálových 
společností a družstva podle jejich podílů. 

(2) Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po schválení 
návrhu na použití likvidačního zůstatku. Není-li návrh použití likvidačního zůstatku schválen, 
rozhodne o jeho rozdělení soud na návrh likvidátora nebo společníka. 

(3) Určí-li tak společenská smlouva, ustanovení odstavce 1 a § 37 se nepoužijí. 

§ 39 

Při zrušení obchodní korporace s likvidací ručí společníci za její dluhy po jejím zániku do výše 
svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání. 



Mezi sebou se společníci vyrovnají stejným způsobem jako při ručení za trvání společnosti. 
Jestliže společníci za trvání společnosti za dluhy společnosti neručili, vypořádají se mezi 
sebou podle poměru svých podílů ke dni zániku společnosti. 

 

Zrušení a zánik obchodní korporace a ustanovení o likvidaci 

§ 93 

Soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, 
pokud na tom shledá závažný veřejný zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci 
také, jestliže 

a) pozbyla všechna podnikatelská oprávnění; to neplatí, byla-li založena i za účelem správy 
vlastního majetku nebo za jiným účelem než podnikání, 

b) není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel, 

c) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo 

d) provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické 
osoby, bez pomoci těchto osob. 

§ 94 

(1) Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní 
závěrku předloží likvidátor také nejvyššímu orgánu obchodní korporace. 

(2) Likvidátor zajistí uchování uvedených dokumentů po dobu 10 let od zániku obchodní 

korporace. V případě zániku obchodní korporace bez likvidace zajistí uchování těchto 

dokladů její právní nástupce. 

 

Veřejná obchodní společnost 

§ 95 

(1) Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím 
podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. 

(2) V případě, kdy je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti 
jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba. 

(3) Společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech prohlášen 
konkurs, nebo byl návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku, 



anebo byl konkurs zrušen proto, že je jeho majetek zcela nepostačující; kdo tento zákaz 
poruší, se společníkem nestane, i když společnost vznikne. 

§ 113 

(1) Společnost se zrušuje 

a) výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to 
posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou, 

b) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost, 

c) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, 

d) zánikem společníka právnické osoby, ledaže společenská smlouva připouští přechod 
podílu na právního nástupce, 

e) dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek některého ze společníků 
nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo 
zrušením konkursu proto, že je společníkův majetek zcela nepostačující, 

f) dnem právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení některého ze společníků, 

g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve 
společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve 
společnosti po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle 
zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní 
mocí rozhodnutí o tomto, 

h) dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky podle § 46, 

i) vyloučením společníka podle § 115 odst. 1, nebo 

j) z jiných důvodů určených ve společenské smlouvě. 

(2) Při důvodech zrušení společnosti uvedených v odstavci 1, s výjimkou důvodů uvedených v 
písmenech b) a h), se mohou ostatní společníci do okamžiku předložení konečné zprávy o 
průběhu likvidace likvidátorem změnou společenské smlouvy dohodnout, že společnost trvá 
nadále i bez společníka, jehož se důvod zrušení týká. Tato dohoda společníků může být také 
předem obsažena ve společenské smlouvě. 

(3) Byla-li společnost zrušena podle odstavce 1 písm. h), mohou se společníci dohodnout na 
přistoupení společníka, který splňuje požadavky podle § 46, a na tom, že společnost dále 
trvá. 

(4) Účinností dohody podle odstavce 2 nebo 3 se ukončuje likvidace. 

 



 

Komanditní společnost 

§ 118 

(1) Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy 
omezeně (dále jen „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen 
„komplementář“). 

(2) Firma obsahuje označení „komanditní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou 
„kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy 
společnosti jako komplementář. Ustanovení § 95 odst. 3 se na postavení komanditistů 
nepoužije, ledaže společenská smlouva určí jinak. 

§ 127 

(1) Důvodem pro zrušení společnosti není 

a) prohlášení konkursu na majetek komanditisty nebo zamítnutí návrhu na zahájení 
insolvenčního řízení pro nedostatek majetku komanditisty anebo zrušení konkursu proto, že 
je komanditistův majetek zcela nepostačující, 

b) schválení oddlužení komanditisty, 

c) doručení vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v 
exekuci nebo, není-li podíl komanditisty převoditelný, pravomocné nařízení výkonu 
rozhodnutí postižením podílu komanditisty, nebo právní moc exekučního příkazu k postižení 
podílu komanditisty po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti 
podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, 
právní moc rozhodnutí o tomto návrhu, nebo 

d) smrt nebo zánik komanditisty. 

(2) Důvody podle odstavce 1 způsobují zánik účasti komanditisty ve společnosti. 

(3) Ke zrušení komanditní společnosti postačí, že požadavky § 46 nesplňuje žádný z 
komplementářů. 

 

 

 

 

 



Společnost s ručením omezeným 

§ 132 

(1) Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a 
nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním 
rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. 

(2) Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno 
zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“. 

§ 241 

(1) Dohoda společníků o zrušení společnosti má formu veřejné listiny. 

(2) Společník se může také domáhat zrušení společnosti u soudu z důvodů a za podmínek 
určených společenskou smlouvou. 

§ 242 

(1) Byly-li vydány kmenové listy, vzniká právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku 
jejich vrácením společnosti na výzvu likvidátora. 

(2) V případě, že společník kmenové listy na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor 
přiměřeně postup podle § 152 až 154. 

(3) Odevzdané kmenové listy likvidátor neprodleně zničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akciová společnost 

§ 243 

(1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. 

(2) Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. 
spol.“ nebo „a.s.“. 

Likvidace akciové společnosti 

§ 549 

(1) Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy 
společnost vstoupila do likvidace, ledaže stanovy určí jinak. 

(2) V případě, že likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se na část 
připadající vlastníkům prioritních akcií a na část připadající vlastníkům ostatních akcií v 
rozsahu určeném stanovami; je-li více druhů akcií, jejichž zvýhodnění se vztahuje k 
likvidačnímu zůstatku, dělí se likvidační zůstatek i na část připadající vlastníkům těchto akcií. 

(3) Části likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené 
jmenovité hodnotě jejich akcií. 

§ 550 

(1) Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na 
výzvu likvidátora. 

(2) V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně 
postup podle § 537, 538 a 540. 

(3) Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. 

§ 551 

V případě vydání zaknihovaných akcií vzniká oprávněné osobě právo na vyplacení podílu na 
likvidačním zůstatku ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných 
papírů na základě příkazu likvidátora. 

 

 

 

 



Družstvo 

§552 

(1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné 
podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. 

(2) Družstvo má nejméně 3 členy. 

(3) Firma obsahuje označení „družstvo“. 

§ 727 

(1) Bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých 
členů. 

(2) Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných 
osob. 

(3) Bytové družstvo může za podmínek stanovených tímto zákonem provozovat i jinou 
činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve 
vztahu k činnosti podle odstavců 1 a 2 pouze doplňkový nebo vedlejší charakter. 

Zrušení a zánik bytového družstva 

§ 756 

(1) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému 
vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů 
uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. 

(2) Jestliže po uspokojení práv všech členů na podíl na likvidačním zůstatku zůstanou 
nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy rovným dílem, ledaže stanovy určí 
jinak. 

§ 757 

Soud může i bez návrhu bytové družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci také tehdy, pokud 
bytové družstvo 

a) porušuje závažným způsobem ustanovení tohoto zákona o hospodaření se svým 
majetkem, nebo 

b) provozuje činnost, která je v rozporu s § 727. 

 


