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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Práce se zabývá likvidací nejvýznamnějších českých korporací po jejich zrušení na základě 
soudního  rozhodnutí,  tj.  v důsledku  vad  fungování  společnosti,  s nimiž  obchodní  zákoník 
spojuje  tuto  absolutní  sankci  pro  společnost.  Aktuálnost  tématu  je  dána  praktickým 
zaměřením práce  orientované  i  na  faktické  příčiny  existence  důvodů zrušení  jednotlivých 
společností  a  problémy  spojené  s likvidací  společnosti  z rozhodnutí  soudu,  jež  vykazují 
zásadní odlišnosti od "běžných“ likvidací.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Střední  náročnost  tématu  je  dána  uceleností  zákonné  úpravy  dostatečně  doktrinálně 
zpracované a obtížností shromáždění a zpracování praktických poznatků.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Diplomantka  si  dala  za cíl  (především) zaměřit  se na nejednotnost judikatury,  jež ztěžuje 
likvidátorovi jeho činnost (str. 2). V tomto směru diplomantka svému záměru dostála.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Při zpracování tématu autorka často předkládá vlastní závěry k řešeným právním otázkám, na 
jiných místech však na řešení nastíněných problémů rezignuje. Příliš často též přejímá  údaje 
o právní úpravě ze sekundárních pramenů. K oběma výtkám viz dále v posudku.

C.  Logická stavba práce
Obecně vzato byla systematika vhodně zvolena. Dílčí výhrady ke zvolené systematice:

− s ohledem na obsah kapitol zaměřených speciálně na s. r. o. a a. s. by bylo vhodnější a 
pro  práci  přínosnější  zpracovat  konkrétní  problematiku  komplexně  s  odkazem  na 
případné odchylky. V tomto směru lze poznamenat, že by též bylo vhodné vyjádřit se i 
k obsahu a rozsahu jednotlivých důvodů zrušení u obou kapitálových společností – 
zda jsou v tomto směru velké odchylky a zda jsou podle diplomantky na místě.

− kapitola  5  –  proč  je  v  souvislosti  s  vymáháním nedoplaceného  vkladu společníka 
zkoumána problematika ručení společníků (jaký má toto ručení význam pro likvidaci 
společnosti?).

− kapitola 6 – natolik stručná, že měla být zapracována do příslušných pasáží práce.



D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  
Autorka  k vypracování  textu  použila  dostatečný  počet  pramenů  v českém  jazyce.  Práce 
s literaturou včetně způsobu citací odpovídá požadavkům kladeným na odborný text, jakým je 
diplomová práce. Ve více případech však práce obsahuje skutečnosti  nedoložené citacemi, 
ačkoliv by to s ohledem na jejich povahu bylo na místě (např. na str. 4 – soudy „před časem“ 
zahájený  výmaz  fiktivních  společností,  dělba  na  gebohrene  a  gekohrene  Liquidatoren  v 
německém právu na str. 21). Velmi často pak práce odkazuje na soudní rozhodnutí nižších 
instancí, jež nejsou veřejnosti obecně dostupná, aniž by uváděla zdroj, z něhož bylo čerpáno.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  
Nejspíše  i  díky  praktické  zkušenosti  s  problematikou  byla  diplomantka  schopna  v  práci 
postihnout značné množství relevantních otázek. Při vypracování závěrečné práce s ambicemi 
postihnout praktickou stránku tématu se však diplomantka nevyvarovala obvyklému riziku 
takových prací a to zvýšené popisnosti, zaměření na otázky podružného významu z hlediska 
diplomové práce (přílišný důraz na právní závěry soudů nižších instancí) a jistá rezignace na 
odborný charakter práce.

Velmi často tak diplomantka zmiňuje určité skutečnosti či otázky, aniž by předložila vlastní 
argumentovaný  závěr  (např.  citačně  nedoložené  konkrétní  požadavky finančních  úřadů na 
novelu obchodního zákoníku na str. 3 nebo důsledky zániku funkce všech členů dozorčí rady 
s. r. o. na str. 11).

Odklon  od  odborného  charakteru  diplomové  práce  je  zřejmý  z  užité  terminologie  - 
„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.“ (str. 3 až 4). Obdobně viz str. 16.

Další zásadní vadou zpracování tématu je závislost diplomantky na sekundárních zdrojích, 
pokud jde o obsah právní úpravy. Dokladem je například odkaz na zrušení společnosti podle § 
161f odst. 2 obch. zák. dnes upravujícího uveřejnění zprávy o finanční asistence. Obdobně 
informace o zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob nejsou čerpány přímo ze zákona 
(viz  absence odkazů na konkrétní  paragrafy)  – z  hlediska  obsahového lze  podotknout,  že 
práce se vůbec nezmiňuje o tom, k postihu páchání  jakých trestných činů zákon směřuje. 
Stejně tak v pojednání o rekodifikaci absentují odkazy na konkrétní právní úpravu.

S  ohledem  na  praktické  zaměření  práce  by  bylo  přínosem,  kdyby  obsahovala  konkrétní 
příklady k obecným skutečnostem – např. kdy nelze po likvidátorovi spravedlivě požadovat 
výkon jeho funkce (str. 20). Nebo blíže rozvedla povinnost projednání zabezpečení archivu a 
dokumentů zanikající společnosti (str. 47).

Na druhou stranu je třeba ocenit  snahu postihnout i zvláštní úpravu tématu ve speciálních 
zákonech (např. zákona o bankách). Nevhodně však byla úprava čerpána výlučně z komentáře 
k obchodnímu zákoníku a nikoliv primárně z účinné zákonné úpravy.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní. Žádné tabulky a grafy práce neobsahuje.

G.  Jazyková a stylistická úroveň



Jazyková  a  gramatická  úroveň  textu  odpovídá  standardům  diplomové  práce  s  výhradou 
nevhodného užití odborné terminologie (viz část E tohoto posudku).

4.  Případné další vyjádření k práci:
Z drobných vad práce či nejasných pasáží poukazuji na následující:

− str.  5 - nepřesná formulace: „Zákon rozlišuje zrušení s likvidací,  pokud společnost 
směřuje k zániku a nemá právního nástupce, a zrušení bez likvidace“.

− str.  6  první  odstavec  –  za  jakých  okolností  zaniká  účast  všech  společníků  ve 
společnosti, aniž by na někoho přešel obchodní podíl?

− str.  7  –  valná  hromada  jakožto  orgán  společnosti  aktivně  legitimovaný  k  podání 
návrhu na zrušení společnosti.

− str. 11 - „ Ke zrušení společnosti nepostačuje zákonem předvídaný stav kdykoliv po 
dobu její existence, ale přetrvání tohoto stavu i po uplynutí přiměřené lhůty určené ve 
výzvě  soudu  učiněné  k  odstranění  takového  stavu“  -  ne  zcela  přesné  tvrzení, 
relevantním okamžikem není konec této lhůty.

− str. 18 – neaktuální odkaz na SES
− str. 19 - „Jmenováním likvidátora se suspenduje právo statutárního orgánu společnosti 

jednat  jménem  společnosti  ve  prospěch  likvidátora.“  Přitom  za  větou  citovaným 
judikát výslovně dokládá nepřesnost užité formulace.

− str. 26 – za jakých okolností zaniká funkce likvidátora v důsledku nemožnosti jejího 
výkonu?

− str.  36 -  „ode  dne  vstupu společnosti  je  povinen  nakládat  s  majetkem společnosti 
pouze likvidátor“ ?

− str.  58 – subjektivní  promlčecí  doba u práva na splacení  vkladu plynoucí  ode dne 
prohlášení likvidace?

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě:  
---

6.  Doporučení / nedoporučení práce k     obhajobě a navržený klasifikační stupeň:  

Předložená  práce  nesplňuje  požadavky  kladené  na  diplomovou  práci.  S ohledem na  výše 
uvedené vady ji proto nedoporučuji k obhajobě a navrhuji její vrácení k přepracování.

V Praze dne 1. 9. 2012

      JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

       vedoucí diplomové práce


