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1. Aktuálnost tématu: 

Právní úprava likvidace je po rekodifikaci soukromého práva předmětem úpravy občanského zákoníku 

a obsahuje řadu odlišně pojatých otázek. Jde o aktuální téma s přesahem hranic obchodního práva, byť 

autor v úvodu práce uvádí, že téma zužuje na právní úpravu likvidace likvidátorů společnosti s ručením 

omezeným a akciových společností. 

2. Náročnost tématu: 

Téma Práva a povinnosti likvidátora vyžaduje se seznámit s příslušnou právní úpravou v občanském 

zákoníku a zákonu o obchodních korporacích, prostudovat soudní judikaturu a odbornou právní 

literaturu tuzemskou a zahraniční. 

3.  Kritéria hodnocení práce 

Autor si na straně 7 vytýčil řadu výzkumných otázek. Práce se snažila postihnout všechny vymezené 

otázky, někdy bylo široké zaměření zkoumání na úkor hloubky zkoumání.  

Diplomová práce je opatřena úvodem a závěrem a dále je rozdělena do tří částí, které jsou ještě vnitřně 

členěny.  V druhé části diplomant provedl vymezení pojmu likvidace a likvidátor včetně účelu a 

průběhu likvidace. Třetí část se zabývala způsobem výkonu funkce likvidátora a část čtvrtá vzájemným 

poměrem likvidátora a orgánů společnosti. Diplomant zvolil metodu popisu kombinovanou s analýzou 

jednotlivých institutů. 

Diplomant se seznámil s českou odbornou právní literaturou, kterou velmi pečlivě rešeršoval. 

Literatura je citována a je na ní odkazováno převážně v souladu s obecně zavedenými citačními 

pravidly. V práci jsou zastoupeny i odkazy na judikaturu soudů. U některých otázek autor uvedl i vlastní 

názory (např. s. 41 - 43). Odkazy na zahraniční literaturu nejsou obsaženy. 

Použitá stylistika a sloh diplomové práce jsou na dobré úrovni. 

 

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Pojednejte prosím o postavení likvidátora banky, popř. jiné obchodní korporace se zvláštním právním 

režimem. 



5. Doporučení práce k obhajobě: 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň: 

Diplomovou práci hodnotím předběžně před provedením ústní obhajoby stupněm velmi dobře. 

 

V Praze dne 8.5.2017     doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 

 

 

 


