
Posudek  diplomové  práce  Michala  Jonáka  „Právní  úprava  likvidace  obchodní 

společnosti“. 

Práci o rozsahu 55 stran odevzdal diplomant dne 13. března 2012. V úvodu práce 

uvedl, že jejím hlavním cílem je „přiblížit právní úpravu likvidace obchodní společnosti v její 

ucelené podobě s upozorněním na možné problémy, které by se v průběhu likvidace mohly 

vyskytnout.“ Dále pak uvedl „že nelze opominout ani problémy, se kterými se v praxi při 

výkonu své funkce setkávají likvidátoři.“ A konečně se hodlal snažit i o „přiblížení 

nejpodstatnějších změn v oblasti právní úpravy likvidace“ v rámci rekodifikace soukromého 

práva.

Nelze říci, že by diplomant zamýšleného cíle beze zbytku dosáhl. Do značné míry 

mu lze vytýkat poměrně popisný charakter některých částí práce, i když místy přináší i vlastní 

závěry. 

Diplomant  zvolil  pro  diplomovou  práci  stále  aktuální  téma,  které  však  již  bylo 

mnohokrát  zpracováno  a  ke  kterému  existuje  dostatek  literatury.  Diplomant  s literaturou 

pracoval a  pracoval  i  s judikaturou, i  když – vzhledem k hojné judikatuře v této oblasti  – 

v dosti omezeném rozsahu. Téma diplomové práce je středně náročné na teoretické znalosti. 

Jazykovou  a  stylistickou  úroveň  práce  považuji  za  ještě  vyhovující,  práci 

s poznámkovým aparátem rovněž.  Diplomantovi však lze vytýkat používání nezavedených 

zkratek (např. „jmění“ místo „obchodní jmění“ a rovněž jistou formulační neobratnost. Tak 

např. na str. 11 formuluje: „Nově byla stanovena povinnost statutárního orgánu podat návrh na 

zápis vstupu obchodní společnosti do likvidace do obchodního rejstříku na likvidátora.“

Konkrétně práci vytýkám zejména následující formulační a věcná pochybení:

- Na  str.  10  diplomant  tvrdí,  že  hlavní  význam  likvidace  spočívá  ve  vypořádání 

majetkových vztahů vůči věřitelům a dalším subjektům, vůči kterým má společnost 

nesplacené závazky – což jsou zase věřitelé.

- Na str. 21 považuji za nesrozumitelný druhý odstavec. Zejména z něj není patrné, co 

má být tvrzenou jedinou povinnosti soudu. A rovněž není zřejmé, kterým okamžikem 

se má likvidátor ujmout funkce, tj. komu musí být rozhodnutí o jmenování likvidátora 

doručeno.  Na  téže  straně  diplomant  tvrdí,  že  Česká  národní  banka  je  správním 

orgánem.



- Tvrzení na str. 26, že odpovědnost likvidátora není zákonem podrobně upravena, když 

je upravena tak, že odpovídá týmž způsobem, jako členové statutárních orgánů, nejde 

o podrobnou úpravu, považuji za nepřesné.

- Na s. 28 si diplomant odporuje, když (v první odrážce) tvrdí, že funkce likvidátora 

končí  ukončením  likvidace  a  v  následujícím  odstavci  pak  dovozuje,  že  funkce 

likvidátora nezaniká zároveň s ukončením likvidace.

- Nesouhlasím s tvrzením diplomanta, že nedostatek obecné úpravy odvolání likvidátora 

je mezerou v právu. Ze zákona plyne,  do působnosti  kterého orgánu patří  odvolání 

likvidátora. Co víc by tam mělo být?

Přes shora uvedené připomínky však považuji diplomovou práci za ještě způsobilou 

obhajoby. 

Na  s.  31  diplomant  tvrdí,  že  důvodem ukončení  funkce  likvidátora  je  nemožnost 

funkci vykonávat,  např. z důvodu zhoršujícího se stavu. Zajímalo by mne, kdy v takovém 

případě podle diplomanta výkon funkce končí.

V Praze dne 28. dubna 2012

                                                                                                        doc. JUDr. Ivana Štenglová


