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I. Aktuálnost tématu: Právní úprava likvidace, včetně likvidace společností zrušených soudem 
je problematikou aktuální, zejména vzhledem k tomu, že počet návrhů na zrušení společnosti 
soudem postupem doby vzrůstá.

II. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody): 
Téma není příliš náročné na teoretické znalosti. 

III. Kritéria hodnocení práce: 

1. Splnění cílů práce: Za hlavní cíl práce diplomantka označila „zpracovat téma, které do jisté 
míry uniká zájmu odborné veřejnosti, ačkoli jenom na základě rozhodnutí rejstříkových soudů 
jsou ročně  rušeny stovky společností.  Účelem práce je  popsat  současný stav likvidačního 
procesu,  a  to  z hlediska  jak  teoretického  výkladu,  tak  i  se  zaměřením  na  praxi.“  Dále 
diplomantka uvádí, že by se chtěla zaměřit „především na skutečnost, že samotná judikatura 
není ve věcech nucených likvidací jednotná.“ 

Nesouhlasím  s tvrzením  diplomantky,  že  téma  práce  do  jisté  míry  uniká  zájmu  odborné 
veřejnosti. Na téma zrušení společnosti s likvidací, včetně zrušení soudem, byla napsána již 
několik článků a je součástí řady monografií a komentářů. Souhlasit nelze ani s tvrzením, že 
na základě rozhodnutí  rejstříkových soudů jsou ročně rušeny stovky společností.  Řízení o 
zrušení společnosti soudem totiž není řízením ve věcech obchodního rejstříku a o zrušení tedy 
nerozhodují rejstříkové soudy.

2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka postupovala při zpracování práce značně 
samostatně a zapracovala do ní celou řadu překvapivých závěrů. 

3.   Logická  stavba  práce: Systematika  práce  je  celkem vyhovující,  ze  systému  poněkud 
vybočuje zařazení páté kapitoly pojednávající o pohledávkách na splacení vkladu až za partie 
o skončení likvidace a její obnovení.

4.  Práce s     literaturou (využití  cizojazyčné literatury)  včetně citací:   Diplomantka pracovala 
s tuzemskou literaturou, i když spíše sporadicky, více se věnovala judikatuře českých soudů.

5. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k     tématu:   Diplomantka se o analýzu snažila, její 
snaha však nebyla příliš úspěšná. 

6. Úprava práce (text, grafy tabulky): Úprava práce je standardní, grafy ani tabulky práce 
neobsahuje.



7. Jazyková a stylistická úroveň: Jazyková a stylistická úroveň práce je sice ještě vyhovující, 
místy  vykazuje  dosti  značné  formulační  nedostatky.  Poněkud  netradiční  je  práce 
s poznámkovým aparátem, resp.  s názory autorů popsaných v poznámkách pod čarou.  Tak 
v poznámce pod čarou 36 se  dozvíme  názor  J.  Pokorné,  ani  z textu  diplomové práce  ani 
z poznámky však nelze seznat, kde prof. Pokorná uvedený názor vyslovila. Dtto v poznámce 
72 o názoru JUDr. M. Zahradníčkové.

IV. Případné další vyjádření k     práci:   

V. Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě:    

Posuzovaná práce obsahuje řadu zjevně nesprávných formulací a závěrů. 

Tak např. na str. 3 a 4 diplomantka tvrdí, že „základním motivem převodů firem na bílé koně 
jsou nejenom jejich dluhy, ale navíc a mnohdy především to, že jsou záměrně rozkradeny 
předchozími  statutárními zástupci a  majiteli těchto firem“ – zřejmě má na mysli obchodní 
společnosti, statutární orgány a společníky. 

Na  str.  5  diplomantka  uvádí,  že  zákon  rozlišuje  zrušení  společnosti  „s likvidací,  pokud 
společnost směřuje k zániku a nemá právního nástupce, a zrušení bez likvidace.“ 

Na str.  7 diplomantka tvrdí, že návrh na zrušení rozhodnutí  o zrušení společnosti  k soudu 
„mohou podat jeho společníci nebo orgán společnosti, který rozhodl o zrušení společnosti a 
jejím  vstupu  do  likvidace.  U  akciové  společnosti  a  společnosti  s ručením  omezeným  je 
příslušným orgánem valná hromada“. 

Na téže straně tvrdí, že menšinoví společníci jsou ve vztahu ke společnosti třetími osobami. A 
tak by bylo možno pokračovat.

Diplomantka by měla vysvětlit, kdo je oprávněn podat jménem společnosti či za ní návrh na 
zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti soudem.

VI. Doporučení/nedoporučení práce k     obhajobě a navržený klasifikační stupeň:   Soudím, že 
práce není způsobilá obhajoby a navrhuji klasifikační stupeň neprospěla.

V Praze dne 17. srpna 2012

                                                                                                  Doc. JUDr. Ivana Štenglová




