
ABSTRAKT 

Zpracování tématu zrušení a likvidace komanditní společnosti jako diplomové práce 

mělo poskytnout čtenáři této diplomové práce komplexní náhled na tento proces, přičemž 

mým cílem byla i přímá aplikovatelnost této diplomové práce v praxi. Výše jsem se snažil 

kompletně popsat vše důležité, co by případný likvidátor komanditní společnosti, popř. jiná 

osoba zabývající se tímto problémem, měl vědět a jak by měl postupovat v praxi, a zároveň 

jsem zakomponoval veškeré nedávné změny soukromého práva, které se promítly do 

některých aspektů procesu zrušení a likvidace a které byly z teoretického hlediska současnou 

literaturou nedostatečně zpracovány. 

Diplomovou práci jsem rozdělil do celkem pěti hlavních částí. V první části se 

zabývám zrušením společnosti a rozebral jsem podrobně všechny důvody, které vedou ke 

zrušení společnosti včetně důvodů po kterých následuje likvidace společnosti.  

Druhou část jsem věnoval kompletně postavě likvidátora. Likvidátor je nejdůležitější 

postava, která vystupuje v procesu likvidace. V rámci druhé části jsem popsal jeho povolání, 

zánik jeho funkce a nejdůležitější úkony, které jsou mu svěřeny. Dále jsem se snažil popsat 

též jeho vztah k ostatním orgánům společnosti a působnost těchto orgánů v průběhu 

likvidace.  

 Ve třetí části se zabývám samotným procesem likvidace, přičemž možná nad rámec 

této diplomové práce, ovšem dle mého názoru nikoliv neopodstatněně, jsem v rámci této 

části popsal též vztah insolvence a likvidace. Dále zde popisuji další z povinností likvidátora 

týkající se především závěru procesu likvidace. 

 Ve čtvrté části se krátce zmiňuji o zániku komanditní společnosti, tedy procesu, který 

není výslovně uveden v názvu diplomové práce, ale který se zrušením a likvidací 

bezprostředně souvisí. Ve stručnosti se zabývám jak teoretickou, tak praktickou stránkou 

zániku komanditní společnosti.   

 V páté a poslední části, která slouží jako doplnění předchozích částí, jsem zpracoval 

z pohledu hlavního tématu minoritní, avšak v praxi, myslím si, užitečná témata, a to téma 

likvidace komanditní společnosti z pohledu účetního a daňového a archivnictví dokumentů, a 

doplnil jsem je o některé poznatky o likvidaci společnosti z praxe.    



Kromě aktuálních právních předpisů jsem při vytváření této diplomové práce používal 

též literaturu, komentáře a judikaturu vztahující se k předešlé úpravě soukromého práva. Vše 

jsem činil s vědomím, že proces zrušení a likvidace neprošel nijak významnou změnou a že 

tyto prameny práva jsou dostatečnými a relevantními zdroji pro dané téma.  

 


