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Způsoby zániku podniku zrušením  

s likvidací, nebo bez likvidace. 
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Zánik podniku 

Po zrušení podniku podnik zaniká výmazem z 

živnostenského, nebo obchodního rejstříku. 



Zrušení podniku 

dobrovolné 

uplynutím doby, na 

kterou byl zřízen  

přeměnou 

dosažením účelu 

rozhodnutím  

společníků  

úmrtí majitele 

rozhodnutím soudu 

 

prohlášením 

konkurzu 

nucené 



Zrušení podniku 

zrušení 

s likvidací bez likvidace 

rozdělení spojení prodej bankrot dobrovolné 



Zrušení a zánik podniku bez likvidace 

jde o dobrovolné zrušení 

v obchodním rejstříku je 

den výmazu zanikajícího 

podniku totožný s dnem 

zápisu nového podniku  

podnik má právního 

nástupce 



Zrušení a zánik společnosti s likvidací 

zanikající společnost nemá právního nástupce 

vstup podniku do likvidace je nutno zapsat do 

obchodního rejstříku (OR) 

po celou dobu likvidace se musí podnik prokazovat 

svou obchodní firmou s dodatkem „v likvidaci“. 

jménem společnosti jedná likvidátor, který je 

jmenován statutárním orgánem příslušné 

společnosti, případně soudem 

likvidátor vypořádá závazky, do 30 dnů po skončení 

likvidace dá návrh na výmaz podniku z (OR) 



Konkurzní řízení 

je soudní řízení, které také směřuje k 

likvidaci podniku 

podnik nemá dostatečný majetek k úhradě 

všech závazků 

konkurzní řízení může být zahájeno na návrh 

dlužníka, věřitelů či dalších osob  

soud jmenuje správce konkurzní podstaty, 

má za úkol sestavit soupis majetku dlužníka, 

tento majetek zpeněžit a uspokojit tak 

některé věřitele, pořadí je stanoveno 

soudem, často podle velikosti pohledávky.   



Sanace 

soubor opatření, které přijímá vedení podniku k 

ozdravení a obnově prosperity firmy 

příčiny krize mohou být: 

 

interní (špatné řízení, pokles výroby, nedostatek  

             finančních prostředků) 

 

externí (ekonomika státu a EU, daně, politické vlivy)  



Sanace 

rozdělení sanace z hlediska času: 

krátkodobý / střednědobý / dlouhodobý sanační program 

fáze sanace: 

 

analýza aktuálního stavu 

 

definování cílů 

 

sanační plán  



Kontrolní otázky 

Jmenujte případy dobrovolného zrušení podniku 

Popište konkurzní řízení. 

Co je to SANACE podniku? 



Zdroje informací: 

 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno 
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