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HROZBA ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI 
V DŮSLEDKU NEZAKLÁDÁNÍ 
ÚČETNÍCH ZÁVĚREK DO SBÍRKY 
LISTIN 

THREAT OF COMPANY 
DISSOLUTION FOR FAILING TO 
FILE FINANCIAL STATEMENTS IN 
THE COLLECTION OF DEEDS 

V České republice mají společnosti povinnost 
zakládat své účetní závěrky do sbírky listin 
obchodního rejstříku a již za stávající právní úpravy 
může být porušení této povinnosti sankcionováno 
(např. pokutou). Jelikož však i přes hrozící sankce 
mnoho společností neplní povinnost zakládat 
předepsané listiny do sbírky listin, přináší novela 
zpřísnění v této oblasti. 

In the Czech Republic, companies are obliged to file 
their financial statements in the Collection of Deeds 
of the Commercial Register. The failure to comply 
with such duty may be penalised (e.g. by a fine) 
under the current laws. However, as many 
companies do not comply with the obligation to file 
the required documents to the Collection of Deeds 
despite imminent sanctions, the amendment 
imposes stricter rules in this area. 

Novelizován bude i zákon o veřejných rejstřících 
(nový § 105a) a zásadní změna se týká tzv. 
neaktivních společností, kterých je dle odhadů až 
20 %. Novela zakotvuje, že soudy budou moci 
neaktivní společnosti zrušit, a v některých 
případech dokonce i bez likvidace.  

The Public Registers Act will also be amended (new 
Section 105a), and a material change will apply to 
so-called inactive companies, estimated to be at up 
to 20%. The amendment stipulates that it will be 
possible for the court to dissolve an inactive 
company, even without a liquidation in some 
cases. 

Neaktivní společnosti, na které bude dopadat tato 
nová přísná sankce, se vyznačují tím, že (i) po dvě 
po sobě jdoucí účetní období nezaloží účetní 
závěrku do sbírky listin a zároveň (ii) jsou 
nekontaktní, tj. nebude možné jim doručit (typicky 
do datové schránky) výzvu soudu ke splnění 
povinnosti založit chybějící účetní závěrky. Při 
splnění těchto podmínek soud zahájí řízení 
o zrušení společnosti a tato skutečnost se zapíše do 
obchodního rejstříku.  

Inactive companies which will be subject to the new 
sanction are characterised by the fact that: (i) they 
do not file financial statements in the Collection of 
Deeds for two consecutive accounting periods, and 
at the same time (ii) it is not possible to deliver 
(typically to the electronic data mailbox) a court 
request to fulfil the obligation to submit the missing 
financial statements. If these conditions are met, 
the court will initiate proceedings to dissolve the 
company, and this fact will be entered in the 
Commercial Register.  



Doporučujeme tedy správně nastavit proces 
zveřejňování účetních závěrek společnosti ve sbírce 
listin a správu datové schránky (či korespondence 
obecně). 

We therefore recommend implementing processes 
for filing financial statements to the Collection of 
Deeds and for administration of the electronic data 
mailbox (or correspondence in general). 

Soud rozhodne o zrušení společnosti bez likvidace, 
pokud v průběhu řízení o zrušení nevyjde najevo, že 
její majetek postačuje alespoň na úhradu nákladů 
likvidace a pokud by tím nebylo podstatně zasaženo 
do práv třetích osob. V opačném případě bude 
společnost zrušena s likvidací. 

The court will decide on the company’s dissolution 
without a liquidation, if it is not established during 
the dissolution proceedings that its assets are 
sufficient for covering the costs of liquidation, and 
if it would not materially affect third parties’ rights. 
Otherwise, the company will be dissolved with 
liquidation. 

Neaktivní společnost bude možné zrušit bez 
likvidace nejdříve po uplynutí jednoho roku od 
zápisu údaje o zahájení řízení v obchodním 
rejstříku. Tato lhůta slouží zejména k tomu, aby 
mohly zainteresované osoby doložit, že obchodní 
korporace má majetek, který převyšuje náklady 
spojené s provedením likvidace. V takovém případě 
soud rozhodne o zrušení obchodní korporace 
s likvidací a výmaz z obchodního rejstříku provede 
až po skončení likvidace.  

It will only be possible to dissolve the inactive 
company without liquidation after one year from 
the entry of information on the initiated 
proceedings in the Commercial Register. This 
period should allow interested parties to prove that 
the company has assets in excess of the costs 
associated with the liquidation. In such a case, the 
court will decide on the dissolution of the company 
with liquidation and will delete the company from 
the Commercial Register only after the end of the 
liquidation.  

Pokud se ve lhůtě žádná osoba na soud neobrátí, 
soud bude předpokládat, že společnost nevlastní 
žádný majetek a provede zrušení bez likvidace, 
pokud tím nebude podstatně zasaženo do práv 
třetích osob. 

If no person approaches the court within the time 
limit, the court will assume that the company does 
not own any property, and will carry out the 
dissolution without liquidation, unless it would 
materially affect third parties’ rights. 

Rejstříkový soud o zrušení společnosti nerozhodne 
v době probíhajícího insolvenčního řízení. 

The court will not decide on the company’s 
dissolution during on-going insolvency 
proceedings. 

V případě, že se po výmazu z obchodního rejstříku 
objeví majetek společnosti, soud zruší výmaz 
společnosti a rozhodne o její likvidaci. 

If the company’s assets appear after the deletion 
from the Commercial Register, the court should 
cancel the deletion of the company and should 
decide on its liquidation. 
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