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Téma práce  

Zpracování problematiky likvidace (zde likvidátora jakožto klíčové osoby celého procesu 
likvidace) vnímám jako velmi přínosné, neboť se jedná o oblast, která je – přes svůj značný 
význam v  praxi – až překvapivě málo odborně zpracovaná. Omezení problematiky na 
společnost s ručením omezeným umožnilo autorce nerozptylovat se specifiky jednotlivých 
právních forem (byť mezi obchodními společnostmi jsou v dané oblasti jen malé rozdíly, 
které se týkají se zejm. kompetencí orgánů a rozdělení likvidačního zůstatku).   

Cíl práce 

Cílem práce je vymezení působnosti likvidátora uvnitř i navenek a dále představení jeho 
práv a povinností. Tohoto cíle je v  zásadě dosaženo. Práce představuje komplexní 
zpracování otázek související s postavením likvidátora. Autorce je ovšem třeba vytknout, 
že místy sklouzává spíše k popisu likvidace jako takové (byť není sporu o tom, že znalost 
procesu je pro řádné zpracování diplomové práce klíčová); tato výtka se týká zejm. části 
věnované právům a povinnostem likvidátora. S ohledem na téma práce by bylo žádoucí na 
problematiku pohlížet optikou likvidátora.  

Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí, fakticky ji však tvoří úvod (v jehož rámci je 
pojednáno o likvidaci jako takové; první a druhá část), rozsáhlá část věnovaná postavení 
likvidátora a závěr.  

Část věnovaná postavení likvidátora se dále člení na pojednání o osobě likvidátora, jeho 
ustavení do funkce, působnost a zánik funkce. Největší část je věnována působnosti 
likvidátora, přičemž v  rámci této kapitoly jsou důkladně rozebrána i práva a povinnosti 
likvidátora.  

Volbu struktury práce považuji za vyhovující.  

Zpracování práce  

Autorka v práci usiluje o komplexní zpracování problematiky. To na některých místech vede 
k  tomu, že se omezuje na popis problematiky, příp. doplněné závěry judikatury či 
literatury (např. s. 40 a násl.). Přesto se zřejmě převažující část práce sestává z vymezení 
problematických míst úpravy, která autorka analyzuje a usiluje o návrh řešení. V některých 
případech by měl být závěr podložen argumenty s větší pečlivostí. Ocenit je třeba fakt, že 
zvláštní pozornost je věnovaná postavení likvidátora v  situaci, kdy je společnost 
v hospodářských potížích (část 3.3.5).  

Práce s literaturou a judikaturou  

Autorka v  práci zohlednila dostupnou literaturu i judikaturu. Citace jsou provedeny 
důsledně.  



Jazyková a stylistická úroveň 

Autorka se vyjadřuje převážně jasně a srozumitelně. Na některých místech je nicméně text 
krkolomný, obecně by bylo vhodnější využívat kratší věty.  Vytknout je třeba nadužívání 
velkých písmen (zákon není třeba psát velkým písmem, stejné platí pro důvodovou zprávu).  

Formální úprava textu je velmi dobrá.   

Další 

Autorka se v práci dopouští některých nepřesností. Ustanovení o tom, že likvidátoři tvoří 
kolektivní orgán, nic nevypovídá o tom, jak budou zastupovat společnost (s. 10). Likvidátor 
nevyslovuje neplatnost usnesení valné hromady (s. 20) apod.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě  

• Může být odstoupení statutárního orgánu z funkce v době likvidace považováno za 
odstoupení v nevhodnou dobu (s. 14)?   

• Jaké argumenty podporují závěr, že likvidátor svolává valnou hromadu (s. 19)? Jaké 
záležitosti zůstanou u společnosti v likvidaci v působnosti statutárního orgánu (krom 
jmenování likvidátora)?  

• Není působnost dozorčí rady nad likvidátorem založena tím, že likvidátor nabývá 
působnosti statutárního orgánu (s. 21-22)?  

• Z  čeho lze dovodit, že funkce prokuristy (vedoucího odštěpného závodu) vstupem 
společnosti do likvidace zaniká (s. 24-25)? 

• V literatuře s vedou spory, zda ust. § 202 a násl. OZ lze aplikovat pouze na případy § 
173 odst. 2 OZ či na všechny případy, kdy se nedaří zpeněžit majetek (s. 40 a násl.). 
Jaké jsou argumenty pro to které řešení?  

Závěr 

Vzhledem k  výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k  obhajobě. S  ohledem na 
vytčené nedostatky navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm velmi dobře.   

V Praze dne 28. 7. 2015 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
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