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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 komplexně téma zpracovat, zejména analyzovat  důvody zrušení a 
rozebrat praktické problémy likvidačního procesu (str. 3). V tomto směru diplomantka svému 
záměru dostála.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Při zpracování tématu autorka často předkládá vlastní závěry k řešeným právním otázkám, 
někdy však na řešení nastíněných problémů rezignuje (kdy  předkládá rozdílná stanoviska 
právní teorie, aniž by zaujala vlastní zargumentované stanovisko – např. str. 40).

C.  Logická stavba práce

Systematika byla vhodně zvolena.

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. Drobnou výtku lze směřovat k citacím z internetových zdrojů bez uvedení 
dne citace (např. pozn. pod čarou č. 9) a citacím z kolektivních děl bez uvedení konkrétního 
citovaného autora.



E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
Díky praktickému zaměření tématu se autorka opakovaně snaží řešit praktické dopady a 
problémy platné úpravy. Ocenit je dále třeba snahu postihnout i zvláštní úpravu tématu ve 
speciálních zákonech (např. zákona o bankách) a v případě evropské společnosti.

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.

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

− str. 11 – diplomantka zaměňuje nedovolený  předmět podnikání podle § 68a odst. 2 
obch. zák. (formální hlediska) a nezákonnou činnost společnosti podle § 172 odst. 1 
písm. a) NOZ (materiální hledisko)

− str, 21 - 22 – práce popisuje možnost zakotvit do společenské smlouvy podmínky, při 
jejichž  splnění se mohou společníci domáhat zrušení společnosti. Jako příklad pak 
uvádí úpravu, podle které se společnost zrušuje, pokud zemře určitý  společník. Takto 
však práce nesprávně zaměňuje případy, kdy  se společnost automaticky  zrušuje 
naplněním podmínek dle společenské smlouvy, a případy, kdy toto naplnění pouze 
zakládá společníkům právo žádat o zrušení společnosti u soudu.

− str. 56 – povinnost užívat dodatek „v likvidaci“ JE změnou obchodní firmy. Odlišné 
pak je, že nastává ex lege vstupem do likvidace a zápis tohoto údaje nemá 
konstitutivní účinky.

− str. 64 – závěr, že likvidátor není povinen vymáhat všechny pohledávky, byl již 
judikován Nejvyšším soudem

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
- str. 7 – „Ke zrušení společnosti nepostačuje zákonem předvídaný stav kdykoli po dobu 

její existence, ale přetrvání tohoto stavu i po uplynutí přiměřené lhůty určené ve výzvě 
soudu.“ – Do jakého okamžiku tedy musí společnost odstranit důvod pro její zrušení, 
aby zabránila svému zrušení?

- Kdy může nastat situace zmiňovaná na str. 7 – kdy zanikne účast všech společníků, 
aniž by na někoho přešel obchodní podíl?

- Jak je sankcionováno porušení povinnosti jmenovat po zániku funkce statutárního 
orgánu novou osobu, jestliže je společnost v likvidaci (str. 35)?

- Jaké právní následky bude mít ustavení prokuristy likvidátorem společnosti (str. 37)?
- Bližší vysvětlení si zaslouží úvaha o ručení akcionáře provedená na str. 64 (první 

odstavec).
- str. 79 – k čemu by bylo dobré obnovení vymazané společnosti z důvodu, že byl 

zjištěn závazek?





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

Doporučuji práci k obhajobě a s ohledem na výše uvedené poznámky  a připomínky bude 
závěrečné hodnocení více než kdy jindy záležet na úrovni ústní obhajoby. Předběžně však lze 
práci hodnotit (pro případ obhájení uvedených tvrzení) stupněm „velmi dobře“.

V Praze dne 14. 1. 2013

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

              vedoucí diplomové práce


