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I. Aktuálnost tématu: Rozbor právní úpravy likvidace obchodní společnosti lze považovat 

v kontextu nového občanského zákoníku za aktuální problematiku.  

II. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody): 

Téma je středně náročné na teoretické znalosti. Diplomat využil při zpracování práce 

descriptivní, komparační a jen zčásti analytické metody. 

III. Kritéria hodnocení práce:  

1. Splnění cílů práce: Jako cíl práce diplomant deklaroval „zmapovat relativně novou právní 

úpravu soukromého práva“. Dále pak „…..objasnit, k jakým došlo v důsledku rekodifikace 

nejzásadnějším změnám oproti dřívějšímu pojetí této problematiky a jak celkové změny 

v soukromém právu ovlivnily průběh likvidace obchodních společností.“.  Zamýšleného cíle 

podle mého názoru diplomant nedosáhl. Nejen že nepřináší komplexní přehled změn oproti 

dřívější úpravě (v některých případech, jak dále uvedu, dokonce ani nemá komplexní výčet 

příslušných institutů), ale rozbor vlivů „celkových změn“ v soukromém právu na průběh 

likvidace je jen velice kusý – pokud se dá vůbec mluvit o rozboru. 

2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant vycházel při zpracování práce z literatury i 

judikatury; jak uvedu dále, zkoumanou judikaturu ne vždy správně pochopil.  

3.  Logická stavba práce: Systematiku a logickou stavbu práce lze označit za ještě vyhovující, 

i když označení některých částí není příliš výstižné (viz např. „Okolnosti vzniku funkce 

likvidátora“).  

4. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Diplomant pracoval pouze 

s českou literaturou a   judikaturou. Práce s poznámkovým aparátem je ještě vyhovující.  

5. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu: Práce je popisná, přičemž některé instituty 

diplomant popisuje pouze dílčím způsobem. Analytické závěry téměř najít nelze. 

6. Úprava práce (text, grafy tabulky): Úprava práce je standardní. 

7. Jazyková a stylistická úroveň: Jazyková i stylistická úroveň práce je ještě vyhovující. 

IV. Případné další vyjádření k práci: Práce obsahuje řadu věcných nepřesností a nesprávností. 

Tak např. Na str. 6 diplomant vychází z mylného závěru, že družstva nejsou obchodními 

korporacemi.  



Na str. 8 diplomant nerozlišuje mezi tím, že jsou orgány kolektivní a individuální a způsobem 

jednání jejich členů („Funkci likvidátora může vykonávat i několik likvidátorů najednou. 

Nově v takovém případě tvoří kolektivní orgán, což přináší změnu oproti § 70 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, podle kterého, nebylo-li na základě jmenování 

stanoveno jinak“ ??? „byl každý z likvidátorů oprávněn jednat samostatně“). 

V bodě 4.2 diplomant formuluje nesrozumitelným až zmatečným způsobem. Tvrdí například, 

že: „Působnosti statutárního orgánu nabývá likvidátor okamžikem svého povolání, z čehož lze 

vyvodit, že okamžikem povolání likvidátora do funkce je okamžik, kterým nabude účinnosti 

rozhodnutí, resp. právní jednání, které určitou osobu do funkce povolává.“ Dále pak 

konstatuje, že u právního jednání, kterým je likvidátor ustaven do funkce je nutno oddělit 

platnost a účinnost. K tomu uvádí že: „U jmenovacího právního jednání, kterým povolává 

likvidátora do funkce příslušný orgán obchodní společnosti, mohou být všechny zákonné 

předpoklady pro vznik funkce splněny přímo jeho přijetím. Mohou však nastat i případy, kdy 

je okamžik platnosti a účinnosti posunut a to z několika důvodů. Příslušný orgán může 

například stanovit datum vzniku funkce na datum pozdější, než je datum přijetí rozhodnutí o 

povolání do funkce, dále může v době přijetí rozhodnutí chybět souhlas likvidátora se svým 

ustanovením do funkce. Dále mohou například v době rozhodnutí absentovat předpoklady pro 

výkon funkce. V takovém případě tedy funkce likvidátora vzniká až nabytím účinnosti 

takového právního jednání.“ (str. 9). 

V bodě 4.3.1 diplomant tvrdí, že likvidátor musí být svéprávný (namísto plně svéprávný), 

přičemž další zákonné předpoklady pro výkon funkce pomíjí (str. 14). 

V bodu 4.3.2 diplomant tvrdí, že dle „komentářové literatury“ § 191 odst. 3 občanského 

zákoníku „nezohledňuje situaci, kdy statutární orgán, jmenovaný do funkce likvidátora bez 

svého souhlasu z této funkce odstoupí, aniž by vyhodnotil, že podle § 191 odst. 3 OZ 

odstoupit nemůže. Až o dva odstavce dál pak toto uvádí v souvislosti s možnosti požádat o 

zproštění funkce. Na téže straně pak chybně interpretuje usnesení Vrchního soudu v Praze sp. 

zn. 7 Cmo 82/2004, kde nepochopil, že soud neučinil závěr, že společníka nelze jmenovat do 

funkce likvidátora bez jeho souhlasu nikdy, ale že dospěl k závěru, že ho nelze jmenovat, 

jsou-li splněny podmínky, za kterých by mohl žádat o zproštění funkce (str. 16). 

V bodu 4.7 Diplomant tvrdí, že likvidátor může „ze své funkce vystoupit“.  Dále pak, že 

příslušným orgánem k povolání nového likvidátora je valná hromada. Ve výčtu způsobů 

zániku funkce zcela pomíjí možnost odvolání orgánem, který jej jmenoval, mezi „zákonné 

podmínky“ vzniku funkce začleňuje podmínky dle § 153 odst. 1 občanského zákoníku a zcela 

pomíjí některé podmínky podle § 46 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (str. 24). 

A tak by bylo možno pokračovat dál 

V. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

Na str. 14 diplomant uvádí, že podmínkou zápisu likvidátora do obchodního rejstříku je jeho 

souhlas se zápisem. Přestože si myslím, že práce není způsobilá obhajoby, zajímal by mne 



diplomantův názor – kolik souhlasů likvidátora je k tomu, aby mohl řádně vykonávat funkci 

zapotřebí.  

VI. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: Soudím, že 

práce není způsobilá obhajoby. 

 

V Praze dne 20. prosince 2015 

 

 

                                                                                                  Doc. JUDr. Ivana Štenglová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


