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Resumé  
            

            

   

Diplomová práce se zaobírá problematikou vymahatelnosti závazků a cesí práv, a to 

zejména s ohledem na zkracování věřitelských práv v případě zrušení kapitálové společnosti 

s likvidací a následného  procesu likvidace, případně insolvence.    

 Diplomová práce si neklade za cíl detailně analyzovat proces likvidace, eventuálně 

insolvence, ovšem vybírá specifické problémy a postupy, které jsou aplikovány za účelem 

naplnění společnického modelu, tedy v maximální možné míře obohatit vlastnickou strukturu 

včetně vlivných a ovládajících osob, které určitým způsobem řídí a ovlivňují rozhodování 

v kapitálové společnosti  na úkor věřitelů.      

 V úvodních kapitolách je poskytnuta obecná deskripce likvidace, včetně právních 

úprav , které se uplatní na likvidaci a postavení likvidátora v procesu likvidace 

 Srovnání zahraničních právních úprav se zaměřením na právní úpravu obsaženou ve 

Velké Británii, ze které byla taktéž vzata inspirace pro zákon o obchodních korporacích, je 

důležité s ohledem na právní jednání oprávněných osob, zejména likvidátora a s ohledem na 

vymezení právní odpovědnosti, případně institutu ručení.     

 Srovnání insolvence, respektive úpadku, o kterém diplomová práce pojednává, je 

neméně důležité, jelikož oba instituty spolu navzájem souvisí, zejména co se týká 

problematiky vymahatelnosti závazků a cesí práv.       

 Diplomová práce se následně zaměřuje na konkrétní problematiky, které se pojí s 

ukončováním podnikatelské činnosti společnosti, včetně nesnadné úlohy likvidátora při 

zpeněžování likvidační podstaty. Nicméně hlavní zaměření je na problematiku krácení 

věřitelských práv, obcházení povinnosti plnit závazky a na právní obranu proti takovému 

jednání, přičemž kapitálové společnosti využívají řady institutů, zejména podnikání 

prostřednictvím zahraniční obchodní korporace, která zde má zřízenou organizační složku 

v podobě odštěpného závodu, využívání dalších osob včetně prokuristy s omezenou 

odpovědností, které jsou oprávněny jednat za obchodní korporace nebo vyvádění majetku 

včetně cesí obchodních podílů na tzv. „bílé koně“.     

 Rekodifikace soukromého práva s účinností od 1. 1. 2014 reflektuje výše zmíněnou 

situaci, a to například možnosti ručení členů orgánu obchodní korporace, vyloučení člena 

statutárního orgánu z výkonu funkce a možnosti vztáhnout právní odpovědnost případně 
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ručení v rámci podnikatelského seskupení na další osoby. Na tyto a další téměř revoluční 

ustanovení se diplomová práce důkladněji zaměřila, ovšem v některých případech i 

s kritickým pohledem a návrhem de lege ferenda. 

 


