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Likvidátor – práva a povinnosti 

Resumé 

Diplomová práce se zabývá právy a povinnosti likvidátora, jenž je hlavním a 

nezastupitelným prvkem likvidace, přičemž je pozornost zaměřena téměř výhradně na 

likvidátora společnosti s ručením omezeným. Postavení osoby likvidátora a výkon 

jeho funkce jsou, přes zpřesněnou právní úpravu, nadále v mnoha případech 

nedostatečně jasně upraveny. Na tyto nedostatky vycházející z aplikace právních 

norem a reálných právních vztahů, do kterých likvidátor vstupuje, je poukázáno a 

zároveň jsou nabídnuta možná východiska a cesty, jak celý proces ještě více 

zefektivnit, zrychlit a též zjednodušit.  

Cílem této práce je nejenom vymezit práva a povinnosti likvidátora, uvnitř i 

navenek společnosti, spolu s cíleným systematickým zařazením, ale hlavně poukázat 

na praktické problémy ve funkci likvidátora ve světle současné právní úpravy a na 

jeho vysokou zodpovědnost vůči různým subjektům vystupujícím v likvidačním 

řízení. Současně se soustředí na jednotlivé problematické aspekty výkonu funkce 

likvidátora jmenovaného soudem ze seznamu insolvenčních správců při jeho realizaci 

konkrétních práv a povinností plynoucích likvidátorům z právních předpisů. 

V první části se tato práce soustředí na úvod do problematiky a je zde též uveden 

spojovací článek celé práce, kterým je problém nefunkčních společností a snaha 

zákonodárce tento problém co nejefektivněji řešit.  

Druhá pojednává o současné právní úpravě likvidací a jejím základním 

pravidlům, důvodům a smyslu existence tohoto významného institutu soukromého 

práva.  

V třetí části jsou komplexně představeny práva a povinnosti likvidátora, 

jednotlivě jsou interpretovány a doplňovány praktickými problémy, kterým musí 

likvidátoři čelit. Setkáme se zde též se základními úkony likvidátora v jednotlivých 

fázích průběhu celého procesu likvidace. V rámci deskripce konkrétních práv a 

povinností je věnován prostor převážně problémům, jež při výkonu funkce vyplývají 

z faktického postavení likvidátora jmenovaného soudem ze seznamu insolvenčních 

správců. Samostatný celek je věnován právům a povinnostem likvidátora ve vztahu k 

úpadku likvidované společnosti. 
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Závěr práce obsahuje shrnutí výše uvedených teoretických předpokladů a 

jejich aplikaci na právní realitu postavení likvidátora a jeho fungování. Všeobecně 

zdařilá právní úprava práv a povinností likvidátora by si zasloužila zpřesnění a 

vyjasnění sporných institutů, tak aby výkon funkce likvidátora byl efektivní, účinný, 

kontrolovatelný a přínosný. 

	  


