Úplné znění zákona č. 513/1991 (Obchodní zákoník) v aktuálním znění
- výpis § 68 až 75b
§ 68
Zrušení a zánik společnosti
(1) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Společnost zúčastněná na
přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního
obchodního rejstříku.
(2) Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na
právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených
v odstavci 3 písm. f) a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo
jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. Při zrušení společnosti podle předchozí
věty se k výmazu z obchodního rejstříku nevyžaduje souhlas správce daně podle zvláštního právního
předpisu.
(3) Společnost se zrušuje
a)

uplynutím doby, na kterou byla založena,

b)

dosažením účelu, pro který byla založena,

c)

dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak
dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,

d)

dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí
nabude právní moci,

e)

dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku
společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem,
kdy bylo toto rozhodnutí přijato,

f)

zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že
majetek dlužníka je zcela nepostačující.

(4) Zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. f) majetek, provede se
její likvidace.
(5) Byla-li společnost zrušena nebo bylo-li ohledně ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vykonává
statutární orgán svou působnost jen v takovém rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora nebo
insolvenčního správce. Obdobně to platí, rozhodl-li insolvenční soud, že oprávnění nakládat s majetkovou
podstatou společnosti zcela nebo zčásti přechází na insolvenčního správce. Dokud není likvidátor
jmenován, nebo jestliže skončila jeho funkce a není jmenován likvidátor nový, plní povinnosti související
s likvidací společnosti její statutární orgán.
(6) Soud může na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout
o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže
a)

v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny
orgány společnosti, kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před více
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než jedním rokem, nestanoví-li tento zákon jinak, anebo společnost po dobu delší než dva roky
neprovozuje žádnou činnost,
b)

společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti,

c)

zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti anebo jestliže společnost
nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky,

d)

společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond,

e)

společnost porušuje ustanovení § 56 odst. 3,

f)

společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního předpisu.

(7) V případech, kdy tento zákon umožňuje zrušení společnosti rozhodnutím soudu, stanoví soud
před rozhodnutím o zrušení společnosti lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo,
jestliže je jeho odstranění možné.
(8) Společníci nebo příslušný orgán společnosti mohou zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti
a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem
účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady
o průběhu likvidace statutárnímu orgánu společnosti. V případě, že likvidátora jmenoval soud (§ 71 odst. 3
poslední věta, odst. 4 a 7), rozhoduje o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do
likvidace na návrh společníků či příslušného orgánu společnosti soud. Soud nezruší rozhodnutí o zrušení
společnosti, jestliže by tím došlo k zásahu do práv nebo právem chráněných zájmů kteréhokoliv ze
společníků nebo třetích osob.
(9) Jestliže bylo rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace zrušeno, sestaví společnost ke dni
účinnosti tohoto rozhodnutí mezitímní účetní závěrku; to neplatí, jestliže je zrušeno rozhodnutí o vstupu
společnosti do likvidace schválením projektu přeměny.

Likvidace společnosti
§ 70
(1) Je-li společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených
v § 68 odst. 3 písm. f) majetek, provede se likvidace podle tohoto zákona, pokud ze zvláštního právního
předpisu nevyplývá jiný způsob vypořádání jejího jmění.
(2) Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak.
Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá firma
společnosti s dovětkem „v likvidaci“.
(3) Jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci § 72 působnost statutárního orgánu jednat
jménem společnosti. Je-li jmenováno více likvidátorů a z jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto
působnost každý likvidátor.

§ 71
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(1) Likvidátora jmenuje statutární orgán společnosti, není-li zákonem, společenskou smlouvou
nebo stanovami určeno jinak. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.
Likvidátorem může být jen fyzická osoba, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.
(2) Při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud, který o zrušení
společnosti rozhodl. Soud podle předchozí věty může jmenovat likvidátorem i bez jeho souhlasu
některého ze společníků nebo statutární orgán anebo člena statutárního orgánu. Společník, statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu, kterého jmenoval likvidátorem soud, se nemůže vzdát své funkce.
Může však požádat soud o odvolání z funkce likvidátora, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby ji
vykonával. Je-li likvidátorem právnická osoba, je povinna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem
vykonávat funkci likvidátora a jež se zapisuje do obchodního rejstříku podle § 38g odst. 1; neučiní-li tak do
10 dnů ode dne, kdy se rozhodnutí o jmenování likvidátora stane vykonatelným, bude funkci likvidátora
vykonávat její statutární orgán, popřípadě jeho členové.
(3) Zemře-li likvidátor, je-li odvolán nebo vzdá-li se své funkce anebo nemůže-li ji vykonávat,
jmenuje se nový likvidátor způsobem, kterým byl jmenován předchozí likvidátor, a zapíše se místo
dosavadního likvidátora do obchodního rejstříku. Soud jmenuje nového likvidátora, jestliže tak neučiní bez
zbytečného odkladu orgán, který je k tomu podle odstavce 1 oprávněn.
(4) Bez ohledu na způsob určení likvidátora může soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní
zájem, odvolat likvidátora, který porušuje své povinnosti, a nahradit ho jinou osobou.
(5) Likvidátor je orgánem společnosti (§ 66) a za výkon své působnosti odpovídá týmž způsobem
jako členové statutárních orgánů.
(6) Odměnu likvidátora určuje orgán společnosti, který likvidátora jmenoval. Byl-li likvidátor
jmenován soudem, určuje jeho odměnu soud. Likvidátorovi lze přiznat právo na vyplácení zálohy. Jde-li
o likvidátora jmenovaného soudem podle § 71 odst. 2 věta druhá, odměna mu nenáleží.
(7) Nelze-li jmenovat likvidátora podle odstavců 1 až 4, jmenuje likvidátora soud z osob zapsaných
v seznamu insolvenčních správců.1d)
(8) Likvidátorovi jmenovanému soudem jsou třetí osoby povinny poskytnout součinnost v rozsahu,
v jakém jsou povinny ji poskytnout insolvenčnímu správci podle zvláštního právního předpisu.
(9) Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou pravidla pro určení výše odměny likvidátora nebo
člena orgánu společnosti jmenovaného soudem, a v jakých případech náhradu hotových výdajů
a odměnu likvidátora hradí stát.
§ 72
Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této
působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před
soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva
společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li
to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování
v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního
rejstříku.

§ 73
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Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň 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.
§ 74
(1) Likvidátor sestaví ke dni vstupu společnosti do likvidace zahajovací likvidační účetní rozvahu
a soupis jmění. Účetní závěrku předcházející dni vstupu do likvidace sestavuje statutární orgán.
Nesestaví-li statutární orgán tuto účetní závěrku bez zbytečného odkladu po vstupu společnosti do
likvidace, přechází tato povinnost na likvidátora.
(2) Likvidátor je povinen zaslat soupis jmění každému společníku a věřiteli společnosti, kteří o to
požádají.
(3) V průběhu likvidace uspokojí likvidátor přednostně mzdové nároky zaměstnanců společnosti,
není-li povinen podat insolvenční návrh.
§ 75
(1) Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví
likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplyne
z likvidace (likvidační zůstatek), mezi společníky, a předloží ji společníkům nebo orgánu k tomu
příslušnému ke schválení (dále jen „návrh rozdělení likvidačního zůstatku“). Ke dni zpracování návrhu na
rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku. Neschválení návrhu na rozdělení
likvidačního zůstatku nebrání výmazu společnosti z obchodního rejstříku.
(2) Každý společník, který s návrhem rozdělení likvidačního zůstatku nesouhlasí, se může
domáhat, aby soud přezkoumal výši podílu na likvidačním zůstatku, který má podle návrhu rozdělení
likvidačního zůstatku obdržet. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy byl návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku projednán, zaniká. Soudní rozhodnutí, kterým soud přezkoumal výši podílu
společníka na likvidačním zůstatku, je pro společnost co do základu přiznaného práva závazné i vůči
ostatním společníkům.
(3) Společníkům nelze poskytnout plnění z důvodů jejich práva na podíl na likvidačním zůstatku,
a to ani ve formě zálohy, dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů společnosti, kteří
včas přihlásili své pohledávky. Před uplynutím lhůty podle odstavce 2 nemůže být poskytnuto žádné
plnění z důvodu rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
(4) Je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze rozdělit likvidační zůstatek, jen byla-li
věřiteli poskytnuta odpovídající jistota.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužije v případě, že došlo ke zrušení společnosti podle §
68 odst. 3 písm. f) a společnost má pouze majetek, který nepostačuje k úhradě všech závazků. V takovém
případě zpeněží likvidátor majetek společnosti a z výtěžku prodeje uhradí nejprve náklady likvidace, dále
uspokojí mzdové nároky zaměstnanců a poté pohledávky ostatních věřitelů podle pořadí jejich splatnosti.
Není-li možné uspokojit pohledávky stejného pořadí v plné výši, uhradí se poměrně. Nepodaří-li se
likvidátorovi v přiměřené době majetek zpeněžit, nabídne jej věřitelům k úhradě dluhů podle pořadí jejich
pohledávek. Pokud věřitelé odmítnou převzít majetek k úhradě dluhu, přechází tento majetek dnem
výmazu společnosti z obchodního rejstříku na stát.
(6) O způsobu naložení s majetkem podle odstavce 5 sestaví likvidátor zprávu, ve které uvede
zejména, jakého výtěžku z prodeje majetku bylo dosaženo, jaký majetek nebyl zpeněžen a zda byl

4

převzat věřiteli k úhradě dluhu či nikoliv, jací věřitelé a v jaké výši byli uspokojeni a kteří věřitelé
uspokojeni nebyli, popřípadě jaký majetek přejde na stát výmazem společnosti z obchodního rejstříku
(zpráva o naložení s majetkem). Zprávu o naložení s majetkem předloží společníkům nebo orgánu k tomu
příslušnému ke schválení. Neschválení zprávy nebrání výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Ke dni
zpracování zprávy o naložení s majetkem sestaví likvidátor účetní závěrku.
§ 75a
(1) Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím prostředků z výtěžku z prodeje
majetku k uspokojení věřitelů anebo převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek anebo
odmítnutím věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů podle § 75 odst. 5. Po rozdělení likvidačního zůstatku
sestaví likvidátor seznam společníků, kterým vyplatil podíl na likvidačním zůstatku.
(2) Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního
rejstříku. K návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku přiloží likvidátor potvrzení územně
příslušného státního oblastního archivu, že s ním bylo projednáno zabezpečení archivu a dokumentů
zanikající společnosti.
§ 75b
(1) Jestliže se po skončení likvidace společnosti zjistí dosud neznámý majetek nebo se objeví
potřeba jiných nezbytných opatření souvisejících s likvidací, rozhodne soud na návrh státního orgánu,
společníka, věřitele nebo dlužníka o obnovení likvidace společnosti a jmenuje likvidátora. Po právní moci
rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku, že došlo k obnovení likvidace společnosti,
a osobu likvidátora.
(2) Jestliže se zjistí dosud neznámý majetek po výmazu společnosti z obchodního rejstříku,
rozhodne soud na návrh státního orgánu, společníka, věřitele nebo dlužníka o zrušení zápisu o jejím
výmazu a o obnovení likvidace společnosti nebo o jejím vstupu do likvidace a jmenuje likvidátora. Po
právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku, že došlo k obnovení společnosti,
že společnost je v likvidaci, a osobu likvidátora.
(3) Ke dni zápisu do obchodního rejstříku podle odstavce 1 nebo 2 sestaví likvidátor zahajovací
rozvahu. Ustanovení § 68 odst. 8 se nepoužije.
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Full Wording of Act No. 513/1991 (Commercial Code) as amended
- abstract from Sections 68 through 75b
Section 68
Winding-up and Dissolution of a Company
(1) A company is dissolved upon the day it is deleted from the Commercial Register.
A company involved in a cross-border merger is dissolved upon the date of entry of
the cross-border merger in the Commercial Register or in a foreign commercial
register.
(2) Dissolution of a company is preceded by its winding-up, either with or without
liquidation if the company's business assets are transferred to its legal successor.
Liquidation is also not required if the company is wound up due to reasons under
subsection (3)(f) and if it has no property whereby things, rights, receivables or other
property values excluded from the bankrupt's estate are not taken into consideration.
In the case of the winding-up of a company under the previous sentence, the tax
administrator's approval under relevant applicable law is not required for the
company deletion from the Commercial Register.
(3) A company shall be wound up:
(a) on expiry of the period of time for which it was founded;
(b) on attainment of the purpose for which it was founded;
(c) on the date specified in a resolution of the shareholders or the organ of the
company, as the day on which the company will be wound up; otherwise, on the date
when such a resolution was adopted, if the company's winding-up is connected with
liquidation;
(d) on the date stated in a court decision on winding-up the company; otherwise, on
the date when such court decision enters in full force and effect;
(e) on the date stated in the resolution of the company's shareholders or the organ of
the company if the company is dissolved due to a merger, a transfer of business
assets to a shareholder or due to a division, otherwise on the day when such
resolution was adopted;
(f) on cancellation of a bankruptcy order upon implementation of the distribution
schedule, or on cancellation of a bankruptcy order because the bankrupt's property is
insufficient to cover the costs of bankruptcy proceedings.
(4) If, after the winding-up of the company on the grounds set under subsection (3)(f),
there is any property left, the liquidation of the company shall be effected.
(5) If the company was wound up, or if a bankruptcy order was released in respect of
its property, the statutory organ shall only act within the scope of powers which have
not passed to the liquidator or the insolvency trustee. This shall similarly apply if an

insolvency court took a decision that the entitlement to dispose of the bankrupt’s
assets of a company are full or partly transferred to the insolvency trustee. Until such
liquidator is appointed, or if his office terminated and no new liquidator was
appointed, the duties relating to liquidation of the company are fulfilled by the
company's statutory organ.
(6) Upon a motion by a state authority, or by a person who has proved a legal
interest, the court may decide on the winding-up of a company and its liquidation in
the following instances:
(a) no general meeting has been held for two years, or the company's organs whose
term of office or whose members' term of office terminated more than a year ago
were not elected in the previous year, unless this Code provides otherwise, or the
company has not been conducting any activities for the last two years;
(b) the company is no longer licensed to conduct entrepreneurial activity;
(c) the legal prerequisites for incorporation of the company are terminated, or the
company is unable to perform its activity due to insurmountable conflicts between its
shareholders;
(d) the company breaches the duty to create a reserve fund;
(e) the company has violated the provisions of section 56(3);
(f) the company failed to perform the duty consisting in either selling a part of its
enterprise or dividing itself as required by the decision of the Office for Protection of
Economic Competition under relevant applicable law.
(7) In the instances when this Code permits a company to be wound up by a court
decision, prior to such decision the court shall set a time-limit for the company to
eliminate the grounds on which its winding-up is proposed, if it is feasible to eliminate
such grounds.
(8) The shareholders or the competent organ of the company may cancel their
decision on the company's winding-up and its entering into liquidation until
distribution of the liquidation remainder is commenced. On the effective day of such
decision, the office of liquidator shall terminate and the liquidator shall pass all
documents on the process of liquidation to the statutory organ of the company. If the
liquidator was appointed by court (Section 71(3), last sentence, (4) and (7)), the court
shall decide on the cancellation of the decision on the company winding-up and its
entering into liquidation upon the shareholders’ or competent organ’s proposal. The
court shall not cancel the decision on the company winding-up if this causes an
intervention into rights or interests protected by law of any of the shareholders or third
parties.
(9) If a decision on the company's entering into liquidation is cancelled, the company
shall produce interim financial statements as at the effective day of such decision;
however, this shall not apply if the decision on the company entering into liquidation
is cancelled by approval of a conversion project.

Liquidation of a Company
Section 70
(1) If a company is wound up with liquidation, or if some property is left over after its
winding-up from reasons set under section 68(3)(f), liquidation shall be effected
under this Code, unless a different method of settling the company’s business assets
is provided by relevant applicable law.
(2) A company enters into liquidation upon the day it is wound up, unless the law
provides otherwise. The fact that the company is entering into liquidation shall be
entered in the Commercial Register. During the period when the company is being
liquidated, its business name shall be followed by the words "in liquidation".
(3) The powers of the statutory organ to act in the name and on behalf of the
company within the scope under section 72 shall pass to the liquidator on his
appointment. If two or more liquidators are appointed and it does not ensue from their
appointment otherwise, each such liquidator shall have the said powers.
Section 71
(1) A liquidator shall be appointed by the statutory organ of the company concerned,
unless the law, the memorandum of association or the articles of association provide
otherwise. Should a liquidator not be appointed without undue delay, he shall be
appointed by court. A liquidator may only be a natural person, unless this Code or
relevant applicable law provide otherwise.
(2) If a company's liquidation is based on a court decision, the court which decided
on the company's winding-up shall also decide on the appointment of a liquidator.
When the court appoints a liquidator in accordance with the previous sentence, it
may appoint a shareholder of the company, or the statutory organ or a member of the
statutory organ as liquidator, even without his consent. The shareholder or statutory
organ or the member of the statutory organ appointed as liquidator by the court may
not resign from such office. However, he may petition the court to be recalled from
the office of liquidator if it cannot be justly demanded of him that he execute such
office. If a legal entity is appointed as liquidator, it shall determine a natural person
who will execute the liquidator's office in its name, and such person shall be entered
in the Commercial Register under section 38g(1); if it fails to do so within 10 days
from the day the decision on appointment of a liquidator becomes enforceable, the
position of a liquidator shall be performed by the company’s statutory organ, or
members of the statutory organ.
(3) If a liquidator dies, is recalled or resigns from his office, or if he cannot execute his
office, a new liquidator shall be appointed in the same manner as his predecessor
and entered in lieu of his predecessor in the Commercial Register. The court shall
appoint a new liquidator if the organ authorized thereto under subsection (1) fails to
appoint a new liquidator without undue delay.

(4) Notwithstanding the manner of the liquidator's appointment, the court may, on the
basis of a motion by a person who proves his legal interest in the matter, recall a
liquidator who breaches his duties and replace him with another person.
(5) The liquidator shall be the organ of the company (section 66) and be liable for
performance of his office in the same way as members of statutory organs.
(6) The liquidator's remuneration shall be determined by the company organ which
appointed him. If the liquidator has been appointed by a court, his remuneration shall
also be determined by the court. The liquidator may be accorded the right to be paid
advances. In the case of a liquidator appointed by the court under section 71(2),
second sentence, he shall not be entitled to such remuneration.
(7) If a liquidator cannot be appointed under subsections (1) through (4), the
competent court shall appoint a liquidator from the list of insolvency trustees 1d).
(8) Third parties shall co-operate with a court-appointed liquidator to the extent that
they are bound to co-operate with an insolvency trustee under relevant applicable
law.
(9) The Ministry of Justice shall regulate in a decree the rules for computing the
remuneration of a liquidator or a member of a company organ appointed by a court
decision and also instances in which reimbursement of a liquidator's cash expenses
and remuneration shall be paid up by the state.
Section 72
The liquidator shall execute on behalf of the company only legal acts which relate to
the company's liquidation. In executing the duties of his office, the liquidator shall
settle the company's obligations, applies receivables and receives their fulfilment,
represents the company before courts and other authorities, and concludes
conciliations and agreements on alteration and discharge of the company's rights and
obligations and exercises the company’s rights. He may only conclude new contracts
if they relate to the termination of pending business transactions, or if it is necessary
to preserve the value of the company's property or its utilization, unless this involves
continuation of the enterprise's operations. The liquidator is entitled to act in the
name of the company also in the matters of entries in the Commercial Register.
Section 73
The liquidator shall notify all known creditors of the fact that the company enters into
liquidation. He shall also publish, without undue delay, the decision on winding up the
company at least twice, in the interval no less than a fortnight, thereby inviting the
company's creditors to register their receivables within a period which may not be
less than three months.
Section 74
(1) The liquidator shall produce an opening liquidation balance sheet and a list of the
company's business assets as of the day the company enters into liquidation. The

financial statements at the day preceding the day when the company enters into
liquidation shall be produced up by the company's statutory organ. Should the
statutory organ fail to produce the said financial statements without undue delay after
the company's entering into liquidation, this duty shall pass to the liquidator.
(2) The liquidator shall send a list of the company's business assets to any
shareholder and creditor of the company who so requests.
(3) In the course of liquidation, the liquidator shall preferentially settle wage arrears
claimed by the company's employees, unless he is bound to file a petition for an
insolvency order.
Section 75
(1) After completion of all legal acts necessary for performing the liquidation, the
liquidator shall, without undue delay, produce a report on the course of such
liquidation which shall include a proposal on distribution of the net property remainder
left after the liquidation (the liquidation remainder) among (between) the company's
shareholders; he shall submit such report to the shareholders or the organ competent
to approve it (hereinafter referred to as "proposal for distribution of the liquidation
remainder"). As at the day of production of the proposal for distribution of the
liquidation remainder, the liquidator shall produce the financial statements. Nonapproval of the proposal for distribution of the liquidation remainder shall not prevent
the company from being deleted from the Commercial Register.
(2) Any shareholder who disapproves of the proposal for distribution of the liquidation
remainder may request the court to review the liquidation share which he should get
according to the proposal. If this right is not exercised within three months from the
day when the proposal for distribution of the liquidation remainder was discussed, the
said right shall be terminated. A court decision reviewing a shareholder's liquidation
share shall be binding on the company with regard to the basis of the accorded right
also in relation to the other shareholders.
(3) No payments, even in the form of advances, may be granted to the company's
shareholders on the grounds of their entitlement to a liquidation share before the
claims of all known creditors who applied their receivables in time are satisfied. No
payments can be granted before expiry of the time-limit under subsection (2) for
distribution of the liquidation remainder.
(4) When a receivable is disputed or not yet due, the liquidation remainder may only
be distributed if the creditor was granted a corresponding surety.
(5) The provisions of subsections (1) through (4) shall not apply in the event that a
company was wound up under section 68(3)(f) and its property is not sufficient to
cover all payables. In such case, the liquidator shall turn the company's property into
cash and settle from the proceeds first the cost of liquidation and wage arrears due to
company employees and only then the other creditor's receivables in the order of
their maturity. If receivables of the same order cannot be settled in full, they shall be
settled proportionately. Should the liquidator not succeed in liquidating the property
within a reasonable time, he shall offer such property to the creditors in settlement of

their receivables from the company according to the order of their receivables.
Should the creditors refuse to take over such property in settlement of their
receivables (the company's debt), such property shall pass to the state on the day
the company is deleted from the Commercial Register.
(6) The liquidator shall produce a report about the method in which the property
under subsection (5) was disposed of, specifying in particular the proceeds realised
by the sale of such property and also the property items which were not sold, stating
whether any such items were accepted by creditors in settlement of the company's
debts, which creditors and to what extent were satisfied and which creditors were not
satisfied or, if relevant, what property shall pass to the state upon the company
deletion from the Commercial Register (the report on disposal of the property). Such
report shall be submitted for the approval of the company's shareholders or the
company organ competent to approve it. Should the report not be approved, this
shall not prevent the company from being deleted from the Commercial Register. The
liquidator shall produce financial statements as at the day his report on disposal of
the property was prepared.
Section 75a
(1) Liquidation shall be completed by distribution of the liquidation remainder or by
use of the proceeds from the property sale in settlement of the creditors' receivables,
or by the creditors’ acceptance of property in settlement of their receivables or by
their refusal to accept the property in settlement of their receivables under section
75(5). After distribution of the liquidation remainder, the liquidator shall produce a list
of the shareholders to whom he paid out liquidation shares.
(2) Within 30 days of completing liquidation, the liquidator shall file an application for
the company deletion from the Commercial Register. The liquidator shall attach to the
petition for the company deletion from the Commercial Register a confirmation of a
local competent governmental regional archive that the securing of the archive and
documents of the company to be dissolved have been discussed with him.
Section 75b
(1) If, after completion of the company's liquidation, previously unknown property is
established or the need arises for other necessary measures relating to such
liquidation, the court shall, on the basis of a petition filed by a governmental authority,
a shareholder, a creditor or a debtor, decide that the company's liquidation be
renewed and appoint a liquidator. After this court decision enters in full force and
effect, the register court shall enter in the Commercial Register the fact that the
company's liquidation has been renewed and the name of the liquidator.
(2) If previously unknown property is established after the company is deleted from
the Commercial Register, the court shall, on the basis of a petition filed by a
governmental authority or a shareholder, creditor or debtor, annul the company's
deletion from the Commercial Register and either renew its liquidation or order the
company to enter into liquidation and appoint a liquidator. After such decision enters
in full force and effect, the register court shall enter the fact in the Commercial

Register that the company has been reinstated, that the liquidation is in liquidation
and the name of the liquidator.
(3) At the day of the entry under subsection (1) or (2) in the Commercial Register, the
liquidator shall produce an opening balance sheet. The provisions of section 68(8)
shall not apply.

