
ABSTRAKT 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila „Likvidace soudem zrušených 

kapitálových obchodních společností“. Důvodem byla skutečnost, kdy neustále přibývá 

nefunkčních společností, které již nejsou dále schopny podnikatelské činnosti a jejichž orgány 

se již na jejím běhu nepodílejí. Diplomová práce pojednává o  likvidaci kapitálových 

společností, které jsou typické kapitálovou účastí společníků, tedy penězi ocenitelným 

vkladem do společnosti označujícím jejich podíl na společnosti, a k nimž jsou řazeny 

společnost s ručením omezeným, jenž je v České republice jednou ze základních 

nejoblíbenějších organizačně-právních forem, v níž se uskutečňuje podnikatelská činnost, dále 

akciová společnost a zmíněna je i právní úprava evropské společnosti.  

Likvidace zahrnuje komplex obchodněprávních, ale i správních, daňových a účetních 

úkonů sledujících vypořádání majetkových a jiných poměrů likvidované obchodní společnosti. 

Vzhledem k těmto důvodům můžeme hodnotit právní úpravu likvidace jako roztříštěnou. 

Cílem této práce je komplexně zpracovat téma zrušení obchodní společnosti soudem a její 

následné likvidace, a to i v důsledku jejich neustále se zvyšujícího počtu. Účelem práce je 

obsáhnout a analyzovat zákonné důvody, jež umožňují soudu obchodní společnost z jeho 

rozhodnutí zrušit, a dále popsat likvidační proces, jenž po tomto zrušení následuje, a to z 

hlediska jak teoretického, tak i se zaměřením na praktické problémy a odlišnosti oproti 

likvidaci následující po dobrovolném zrušení. V neposlední řadě je také pojednáno o 

judikatuře vztahující se k tématu a jejím významu. 

V úvodní části je představena hlavní oblast zvolené problematiky s důrazem 

na nefunkčnost obchodní společnosti. V první části jsou rozebrány důvody vedoucí ke zrušení 

společnosti soudem s likvidací, které lze dělit na důvody obecné a zvláštní. 

Druhá část pojednává o likvidátorovi, který je ústřední osobou při zrušení společnosti 

s likvidací. Popsány jsou zde předpoklady pro vznik a zánik funkce likvidátora, jeho práva a 

povinnosti jak obecně, tak především ve vztahu k likvidátorovi jmenovanému ze seznamu 

insolvenčních správců.   

Třetí část lze považovat za stěžejní, jelikož popisuje samotný průběh likvidačního 

procesu s poukazem na rozdílnost mezi likvidací dobrovolnou a soudní. Závěrečná část práce 



se soustředí na specifické problémy související se soudní likvidací, z nichž mnohé vyplývají z 

praxe likvidátorů i soudů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vstoupily v platnost nové zákony mající zásadní význam 

pro právní úpravu likvidace, kterými jsou zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, 

občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, je v práci uvedena a zhodnocena i 

úprava obsažena ve výše uvedených zákonech ve vztahu k likvidačnímu procesu. 

Lze říci, že příslušná legislativa je dostatečná. Uváděné návrhy na změnu či doplnění 

úpravy vycházejí především z požadavků na komplexní úpravu dané oblasti, odstranění 

zastaralosti konkrétních právních předpisů, a vychází i z praktických hledisek. 

 


