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Zrušenie spoločnosti 

• Dobrovoľné disociačné rozhodnutie 

• Nútené rozhodnutie o zrušení spoločnosti: 

 -  rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti 

 -  Rozhodnutie súdu o neplatnosti  

              spoločnosti 

 -   Zrušenie spoločnosti v dôsledku  

               rozhodnutia súdu podľa zákona o KaR 

 



Dobrovoľné disociačné rozhodnutie 

• KTO rozhoduje? 

• AKÝ postup –  s právnym nástupcom,  bez  

   likvidácie 

                          -  bez právneho nástupcu s  

   likvidáciou   

         -  bez právneho nástupcu a bez  

   likvidácie?  



judikatúra 

• NS SR, sp. zn. 5 Obdo 27/2012: Spoločnosť sa môže 
dobrovoľne rozhodnúť na jej zrušení, len ak sa zrušuje s 
právnym nástupcom alebo s likvidáciou (§ 68 ods. 2 
Obchodného zákonníka). Tomuto názoru prisvedčuje aj ust. 
§ 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka, ktoré 
stanovuje, že spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v 
rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď 
toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. V § 68 ods. 3 
písm. b) Obchodného zákonníka je stanovené, že 
spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí 
spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, 
inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, ak ide o 
zrušenie spoločnosti s likvidáciou, alebo zrušenie 
spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom. 
 



• ZSR 4/2009: Na zrušenie a zánik 
príspevkových organizácií zriadených obcou 
(§  21 zákona č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov) nemožno ani 
analogicky aplikovať ustanovenie §  68 ods. 3 
písm. d) Obchodného zákonníka o zrušení 
obchodných spoločností. 

 



Nemajetnosť??? 

• majetok dlžníka fyzickej osoby nemá hodnotu 
ani 1 659,70 eura  a majetok právnickej osoby 
nemá hodnotu ani 6 638,78 eura 

• Vyhláška č. 665/2005 Z.z. 

•  Od 1.7.2016 je postup registrového súdu 
upravený v § 278 až 310  Civilného 
mimosporového poriadku. 



Osobitné dôvody 

• Zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti je upravené v 
§  88, 88a,  

• zrušenie komanditnej spoločnosti v §  102, 103,  
• zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným v §  113, 

119, 120, 151, 152, §  152a–152b, §  768c,   
• zrušenie akciovej spoločnosti v §  161b, 161c, 161f, 

218, §  218a–218o, §  768c 
• zrušenie jednoduchej spoločnosti na akcie v § 220zh.  
• V iných zákonoch sú uvedené osobitné dôvody pre 

zrušenie spoločnosti, ktoré spočívajú predovšetkým v 
odňatí oprávnenia na podnikateľskú činnosť. 
 



Likvidácia 

• Všeobecná právna úprava zániku právnických 
osôb je v Občianskom zákonníku. Z tejto 
všeobecnej právnej úpravy vyplýva aj požiadavka 
vykonať likvidáciu právnickej osoby pred jej 
zánikom (§  20a OZ). V procese likvidácie sa majú 
vyporiadať aktíva a pasíva likvidovanej právnickej 
osoby a usporiadať takto jej majetkové pomery. 
Ustanovenia OBZ o likvidácii majú širšiu osobnú 
pôsobnosť, pretože sa aplikujú aj na likvidáciu 
iných právnických osôb, pokiaľ z ustanovení 
upravujúcich tieto právnické osoby nevyplýva 
niečo iné (§  20a ods. 4 OZ) 



Súbeh  

• Počas likvidácie sa uspokojujú pohľadávky veriteľov z 
majetku likvidovanej obchodnej spoločnosti. Právny 
poriadok upravuje viac druhov konaní v ktorých sa 
uspokojujú pohľadávky veriteľov. Likvidácia nebráni 
tomu, aby začala alebo pokračovala exekúcia na 
majetok likvidovanej spoločnosti, pokiaľ osobitný zákon 
neustanovuje inak (napr. podľa §  15c ŠtP sa exekúcia 
prerušuje). Súbeh konkurzného konania a likvidácie je 
riešený v prospech konkurzu, pretože vyhlásením 
konkurzu na majetok likvidovanej obchodnej 
spoločnosti sa likvidácia prerušuje. 

 



Kto vykonáva likvidáciu 

• Ustanovením likvidátora prechádza na likvidátora právomoc 
štatutárnych orgánov konať vo veciach likvidácie. 
Spoločnosť môže mať aj viac likvidátorov. Pokiaľ z právnych 
skutočností, na základe ktorých boli likvidátori ustanovení 
do funkcie (napr. z rozhodnutia valného zhromaždenia o 
vymenovaní likvidátorov a pod.) nevyplýva niečo iné, každý 
likvidátor je oprávnený konať samostatne. Pri ustanovení 
likvidátorov môže byť určený odlišný spôsob výkonu ich 
pôsobnosti. Zápis likvidátora do obchodného registra má 
len deklaratórny účinok. 

• Moment vzniku funkcie likvidátora závisí od právnej 
skutočnosti, na základe ktorej bol do funkcie ustanovený 
(napr. od rozhodnutia súdu, od rozhodnutia valného 
zhromaždenia a pod.). 
 



Štatutárny orgán = likvidátor ? 

• Likvidátorom spoločnosti je ex lege jej štatutárny 
orgán. Odlišná úprava môže byť v spoločenskej zmluve 
alebo v zakladateľskej listine alebo v stanovách, ktoré 
môžu určiť za likvidátora inú osobu. Iná osoba môže byť 
určená za likvidátora napr. rozhodnutím valného 
zhromaždenia.  

• Ak iná osoba nie je určená za likvidátora a spoločnosť 
nebola zrušená rozhodnutím registrového súdu, 
likvidátorom je jej štatutárny orgán bez ohľadu na to, či 
bol zapísaný do obchodného registra. Registrový súd v 
rámci konania o zhode zapíše štatutárny orgán ako 
likvidátora, pretože zápis likvidátora má len 
deklaratórny účinok. 
 



Ustanovenie súdom 

• Spoločnosti, ktorá nemá ustanovený 
štatutárny orgán, alebo nemá ani jedného 
člena štatutárneho orgánu a za likvidátora si 
nevymenuje bez zbytočného odkladu inú 
osobu, vymenuje likvidátora súd.  

• Súd môže začať konanie o vymenovaní 
likvidátora aj bez návrhu, keď sa dozvie, že 
spoločnosť je zrušená a nemá ustanoveného 
likvidátora 



Pôsobnosť likvidátora 

• Medzi základné povinnosti likvidátora patrí najmä 
zostavenie likvidačnej súvahy, súpis imania, 
oznámenie a zverejnenie vstupu spoločnosti do 
likvidácie, speňaženie celého majetku, 
uspokojenie veriteľov, zostavenie likvidačnej 
závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie, 
návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, 
rozdelenie likvidačného zostatku a jeho 
poukázanie spoločníkom, podanie návrhu na 
výmaz z obchodného registra a ďalšie povinnosti, 
ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve a 
zákonov upravujúcich jednotlivé dane. 
 



priebeh 

• Likvidácia je právne možná a dovolená len vtedy, keď 
spoločnosť má toľko majetku, že tento postačuje na 
úhradu všetkých jej záväzkov. Aj keď vstupom do 
likvidácie nenastáva splatnosť nesplatných záväzkov tak 
ako vyhlásením konkurzu, v likvidácii by sa mali 
uspokojovať aj nesplatné pohľadávky veriteľov, pretože 
inak by likvidácia nemala ekonomický zmysel a 
spôsobila by poškodenie veriteľov. Rovnako však 
nenastáva ani splatnosť nesplatných pohľadávok, ktoré 
má spoločnosť voči svojim dlžníkom, v dôsledku čoho 
likvidátor nemôže tieto pohľadávky vymáhať na súde. 



Poradie veriteľov 

• Obchodný zákonník nestanovuje poradie uspokojovania 
pohľadávok veriteľov v dôsledku čoho v likvidácii musia 
byť uspokojení všetci veritelia. Poradie je stanovené len 
u pohľadávok, ktoré vznikli zo záväzkov podriadenosti 
(§  408a). Určité poradie je stanovené pri likvidácii 
štátneho podniku (§  15c ŠtP). Ak by likvidátor uspokojil 
len niektorých veriteľov, ukrátil by ostatných veriteľov.  

• Zákon preto ukladá likvidátorovi povinnosť podať návrh 
na vyhlásenie konkurzu bez zbytočného odkladu po 
tom, čo zistí, že likvidovaná spoločnosť je predĺžená. 



predĺženie 

• Predĺženie Obchodný zákonník nedefinuje. Predĺženie ako jeden zo 
základných inštitútov konkurzného práva je definovaný ako stav, keď 
osoba, ktorá je povinná viesť účtovníctvo má viac ako jedného 
veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho 
majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa 
vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým 
posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj 
na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne 
očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno 
so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude 
možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. 
Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené 
so záväzkom podriadenosti,  ani suma záväzkov, ktoré by sa v 
konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky a ani 
záväzky prislúchajúce pohľadávkam podľa § 155a ZKR. 



• Vyhlásením konkurzu sa likvidácia počas 
konkurzu prerušuje. Likvidátor počas trvania 
konkurzu vykonáva svoju pôsobnosť iba v 
rozsahu, v akom neprešla na správcu; do 
pôsobnosti likvidátora patrí tiež súčinnosť so 
správcom. Za túto činnosť má likvidátor nárok 
na náhradu potrebných nákladov a na 
odmenu, ktorú určí súd na návrh správcu 
(§  13a KV, §  44 ods. 6 KR). 

 



judikatúra 

• ÚS SR,  IV. ÚS 382/2010: V danej veci podala sťažnosť právnická 
osoba, na ktorú bol vyhlásený konkurz, pričom za ňu konal likvidátor  
Ing. J. Š. K 10. júlu 2009, keď bola sťažnosť doručená ústavnému 
súdu, pritom konkurz stále trval. Z §  13a zákona č.  328/1991 Zb. 
vyplýva, že likvidátor počas trvania konkurzu vykonáva svoju 
pôsobnosť iba v rozsahu, v akom neprešla na správcu. Keďže dňom 
vyhlásenia konkurzu prešlo oprávnenie konať za sťažovateľa (ako 
úpadcu) vrátane práva podávať návrhy na začatie konania podľa 
osobitného predpisu na správcu konkurznej podstaty, nemohol 
sťažnosť, resp. splnomocnenie právnemu zástupcovi na 
zastupovanie o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy podpísať v 
mene sťažovateľa likvidátor, ale sťažnosť mala byť podaná správcom 
konkurznej podstaty (porov. mutatis mutandis III. ÚS 141/03). 
 



• Nová právna úprava konkurzného konania ukladá 
likvidátorovi povinnosť podať návrh na vyhlásenie 
konkurzu do 30 dní, keď sa likvidátor dozvedel alebo 
mohol dozvedieť pri odbornej starostlivosti o úpadku, 
pričom nerozlišuje formy úpadku (§  11 ods. 2 KR). 

• Likvidátor je povinný na rozdiel od právnej úpravy v 
Obchodnom zákonníku podať návrh na vyhlásenie 
konkurzu aj pri insolvencii.  

• Uvedené ustanovenie považujeme za nesprávne, 
pretože ak by likvidátor bol povinný podať návrh na 
vyhlásenie konkurzu aj v prípade insolvencie, likvidácia 
by vo väčšine prípadov bola nedovolená. 
 



Dodatočná likvidácia 

• Takzvaná dodatočná likvidácia sa vykonáva 
vtedy, keď spoločnosť je vymazaná z 
obchodného registra a následne sa zistí 
existencia majetku tejto spoločnosti. 
Dodatočná likvidácia sa vykoná na základe 
rozhodnutia súdu. Súd rozhodne o dodatočnej 
likvidácii buď na návrh štátneho orgánu, 
bývalého štatutárneho orgánu, jeho člena, 
spoločníka, veriteľa, dlžníka alebo môže 
rozhodnúť aj bez návrhu. 

 



účel 

• Od počiatku zavedenia dodatočnej likvidácie bolo zrejmé, že 
rozhodnutím registrového súdu o dodatočnej likvidácii vymazanej 
spoločnosti a menovaní likvidátora (jej povolením) a ani zapísaním 
týchto právnych skutočností do obchodného registra sa neobnovuje 
právna subjektivita obchodnej spoločnosti, ktorá výmazom zanikla. 
To nakoniec potvrdzuje aj  dôvodová správa k novelizácii §75a: 
„Navrhovanou zmenou sa objasňuje rozpor vyvolaný samotnou 
právnou podstatou dodatočnej likvidácie. V dodatočnej likvidácii ide 
o vyporiadanie dodatočne objaveného majetku zaniknutého 
subjektu, ktorý nemá právnych nástupcov (spoločnosť zanikla 
výmazom z obchodného registra). V súlade s teóriou občianskeho 
práva platí, že zánik povinného subjektu je jedným z dôvodov zániku 
záväzku. Po dodatočnom objavení majetku, ktorý patril zaniknutej 
spoločnosti, sa javí ako potrebné preklenúť doteraz existujúcu 
medzeru v právnej úprave formou „znovuoživenia“ pohľadávok 
zaniknutej spoločnosti v tej výške, v akej neboli uspokojené“. 
 



•  Výmaz obchodnej spoločnosti má konštitutívny účinok a výmazom 
obchodná spoločnosť zaniká ako právnická osoba, v dôsledku čoho 
stráca právnu subjektivitu.  

• Rovnako ako zápis (prvozápis) obchodnej spoločnosti má 
konštitutívny účinok obchodná spoločnosť nemôže nadobudnúť 
právnu subjektivitu inak ako zápisom do obchodného registra, ibaže 
by zákon stanovil inak, tak ako to napr. robí v prípade iných 
právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra. 
Nesporné je aj to, že do obchodného registra sa nanovo nezapisuje 
obchodná spoločnosť (teda nevykonáva sa akýsi druhozápis), ale sa 
zapisuje len „dodatočná likvidácia a likvidátor“, a preto podľa 
právnej úpravy Obchodného zákonníka tento zápis nemôže vyvolať  
vznik obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby. Rovnako takéto 
účinky nevyvoláva ani rozhodnutie registrového súdu o dodatočnej 
likvidácii (nariadení, povolení) a menovaní likvidátora vymazanej 
obchodnej spoločnosti. 



• Dôsledne vzaté, záver o opätovnom vzniku obchodnej spoločnosti 
sa netýka len vykonania dodatočnej likvidácie, poprípade súdneho 
konania (je pritom právne irelevantné, či pred všeobecnými súdmi 
alebo pred ústavným súdom) ale aj ostatných práv a povinností, 
ktoré pre každú právnickú osobu vyplývajú z právneho poriadku, 
a to osobitne pre podnikateľské subjekty (daňové, účtovné predpisy 
a pod.). 

• Takýto výklad zároveň vedie k možnosti súdnych konaní proti 
obnovenej spoločnosti alebo na jej návrh a opakovanú možnosť 
konkurzných konaní, čím by sa mohol vytvoriť skôr bludný kruh ako 
stav právnej istoty.  

• Úvahy, ktorými chce Ústavný súd SR priznať ústavnoprávnu 
subjektivitu“ aj takým útvarom, ktoré nie sú fyzickými a ani 
právnickými osobami  určite presahujú potreby interpretácie 
a aplikácie § 75a Obchodného zákonníka a môžu mať široký dopad. 
 



•  Ak chceme interpretáciou § 75a Obchodného 
zákonníka reagovať na prípadné problémy, 
ktoré sa v aplikačnej praxi môžu výnimočne 
vyskytnúť (napr. nevyhnutnosť súdneho 
konania), môžeme v rámci zákonného textu 
uvažovať nanajvýš o priznaní procesnoprávnej 
subjektivity pre vymazanú obchodnú 
spoločnosť, ktorá by bola personifikovaná 
v osobe likvidátora, a to len pre účely 
dodatočnej likvidácie a v rámci tohto konania 



ÚS SR,  sp. zn. III. ÚS 138/2010: 

• Z citovaných zdrojov je zrejmé, že tzv. „dodatočná likvidácia“ je 
koncipovaná v rámci inštitútu likvidácie spoločnosti, o čom svedčí aj 
systematické zaradenie ustanovenia §  75a Obchodného zákonníka. 
Jej zmyslom má byť naplnenie účelu likvidácie v prípade 
opomenutia časti majetku zrušenej spoločnosti v likvidácii alebo 
dodatočného objavenia majetku zaniknutej spoločnosti. 
Zákonodarca však nezamýšľal spojiť s nariadením likvidácie právny 
účinok spočívajúci v obnovení právnej subjektivity už neexistujúcej 
spoločnosti. V prípade dodatočnej likvidácie ide „o vyporiadanie 
dodatočne objaveného majetku zaniknutého subjektu, ktorý nemá 
právnych nástupcov“, pričom subjektom, ktorý je povinný uspokojiť 
z tohto majetku pohľadávky veriteľov zaniknutej spoločnosti v 
rozsahu ustanovenom §  75a Obchodného zákonníka, je súdom 
vymenovaný likvidátor. Ten je v tomto smere zároveň pasívne 
legitimovaným subjektom plniacim povinnosti a uplatňujúcim práva 
z úradnej povinnosti.  
 



• Zánik právnickej osoby, ktorá je dlžníkom, bez právneho nástupcu vylučuje 
možnosť veriteľa podať návrh na vyhlásenie konkurzu na jej majetok. Tak 
ako je uvedená právna skutočnosť svedčiaca účastníkovi v súdnom konaní 
podľa Občianskeho súdneho poriadku dôvodom na obligatórne zastavenie 
konania, tak v prípade rozhodovania o návrhu na vyhlásenie konkurzu je 
dôvodom na odmietnutie takého návrhu, pretože dlžník je vždy 
účastníkom konkurzného konania. Takýto návrh je okrem iného v zmysle 
§  11 ods. 2 zákona o konkurze veriteľ oprávnený podať v prípade 
platobnej neschopnosti dlžníka. Splnenie tejto podmienky nevyhnutne 
predpokladá existenciu dlžníka. Naopak, v prípade likvidácie spoločnosti 
má likvidátor povinnosť podať bez zbytočného odkladu návrh na 
vyhlásenie konkurzu, pokiaľ zistí predĺženie majetku likvidovanej 
spoločnosti (§  72 ods. 2 Obchodného zákonníka). Z ustanovenia §  75a 
Obchodného zákonníka pritom okrem iného vyplýva, že na dodatočnú 
likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii.  
 



• Ústavný súd vzhľadom na už uvedené skutočnosti 
dospel k záveru, že hoci odôvodnenie sťažnosťou 
napádaného rozhodnutia okresného súdu z 10. 
novembra 2009 je síce stručné a príliš všeobecné, ale 
jeho účinky vzhľadom na okolnosti daného prípadu 
nepredstavujú zásah do sťažovateľom označených práv 
zaručených v ústave a Dohovore. Ochrany svojich práv 
sa sťažovateľ stále môže domáhať, avšak zákonom 
ustanoveným postupom, t. j. v rámci prebiehajúcej 
dodatočnej likvidácie.  

•   

 



 

 

Ďakujem za pozornosť   


