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Likvidátor v procesu likvidace obchodní společnosti

Resumé

Diplomová práce se zabývá problematikou obecné právní úpravy likvidace obchodní 

společnosti, a to především se zaměřením se na právní postavení likvidátora a jeho jednotlivé 

úkony v rámci likvidačního procesu. Vychází přitom z hypotézy, že analyzovaná právní 

úprava likvidace obchodní společnosti zakotvená v obchodním zákoníku je zdařilá a 

propracovaná.

Cílem práce je kriticky testovat takto stanovenou hypotézu na základě komplexního 

vymezení, analyzování a zhodnocení kvalit obecných likvidačních pravidel. Pozornost se 

přitom zaměřuje zejména na právní problémy spojené s postavením osoby likvidátora, 

například na otázku způsobilosti pro výkon funkce likvidátora či problematiku jmenování a 

odvolání likvidátora soudem. Přičemž studie staví především na metodě deskripce a kritické 

analýzy relevantních právních předpisů a sekundárních zdrojů. Získané teoretické poznatky 

jsou pak za využití metody syntetické generalizovány v obecnější závěry.

Samotná práce se mimo úvodu a závěru skládá ze čtyř kapitol, z nichž zejména prvé tři 

mají převážně teoretický charakter, zatímco čtvrtá kapitola poskytuje z praktičtější 

perspektivy pohled na deskripci základních úkonů likvidátora v likvidačním procesu. První 

kapitola konkrétně komplexně vymezuje rozsah právní úpravy likvidace obchodní 

společnosti. Poukazuje nejen na ustanovení obsažená v obchodním zákoníku, jež mají vliv na 

průběh likvidace, ale identifikuje i další zvláštní právní předpisy vztahující se na danou 

problematiku.

Další část práce se zaměřuje na představení nejrůznějších definičních charakteristik 

pojmu likvidace a likvidátora obchodní společnosti. V návaznosti na uvedené se třetí kapitola 

zabývá právní postavením osoby likvidátora. Všímá si v této souvislosti zejména 

interpretačně a pro praxi problematických míst analyzované právní úpravy. Čtvrtá kapitola 

následně usiluje o zmapování základních úkonů likvidátora ve všech fázích průběhu 

likvidace. Poukazuje zejména na nedostatečnou právní úpravu některých činností, jež 

likvidátor zpravidla v rámci likvidačního procesu realizuje.

Na základě identifikace čtyř základních problematických okruhů právní úpravy 

likvidace obchodní společnosti, a to její roztříštěnosti, částečné interpretační nejasnosti, 

příležitostné problematičnosti pro praktické uplatnění a neúplnosti, je v závěru práce dospěno 

ke zjištění, že došlo k vyvrácení či alespoň částečnému zpochybnění stanovené hypotézy, 
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neboť právní úprava likvidace obchodní společnosti není až tak zdařilá a kvalitní, jak bývá 

občas uváděno.
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