
 

 

Orgány kapitálové obchodní společnosti v likvidaci 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá osobou likvidátora a jeho vztahem k ostatním orgánům 

kapitálových obchodních společností v průběhu zrušení kapitálové obchodní společnosti (dále 

také jen jako „společnost“) s likvidací. Právní úprava týkající se likvidace právnických osob, 

osoby likvidátora a zejména působnosti orgánů společnosti v likvidaci není v současných 

právních předpisech dostatečně upravena, aby byl její výklad jednoznačný. Vyvstává tak stále 

celá řada sporných právních otázek v oblasti vztahu likvidátora a jednotlivých orgánů 

společnosti, na něž je v rámci této diplomové práce poukázáno.  

Cílem této diplomové práce je nejenom vymezení osoby likvidátora, zhodnocení problémových 

oblastí týkajících se postavení likvidátora, a to jak pro jeho působnost vně společnosti, tak i 

uvnitř společnosti, ale zejména řešení otázek vzájemných vztahů likvidátora s orgány 

společnosti. Pomocí kritické analýzy dosavadních právních předpisů a současné právní úpravy, 

rozhodnutí soudů v obdobných případech a odborných článků je záměrem této práce dospět 

k řešení předem stanovených sporných právních otázek, které nebyly odstraněny ani 

s rekodifikací soukromého práva, jež sjednotila občanskoprávní a obchodněprávní oblast právní 

úpravy likvidace společnosti a současně pozměnila úpravu likvidace společnosti, zejména pak 

úpravu nabývání působnosti statutárního orgánu likvidátorem společnosti. 

Samotná diplomová práce se vyjma úvodu a závěru skládá z pěti kapitol, z nichž zejména první 

dvě mají převážně teoretický charakter.  

V první kapitole jsou nastíněny základní aspekty likvidace obchodní společnosti, zejména pak 

vymezení pojmu a účelu likvidace, jež je nezbytné pro další části práce. 

Druhá kapitola práce se zabývá osobou likvidátora a jeho ustanovením do funkce. Zejména pak 

řeší otázku, zda je likvidátor řazen mezi orgány společnosti, či stojí mimo její vnitřní strukturu 

a nestává se tak orgánem společnosti. 

V následujících třech kapitolách je postupně řešena působnost likvidátora vůči valné hromadě, 

statutárnímu orgánu a dozorčí radě společnosti, přičemž je vymezena i změna působnosti těchto 

vyjmenovaných orgánů po vstupu společnosti do likvidace. Hlavními otázkami, jež jsou zde 

řešeny, jsou pak jednotlivé působnosti valné hromady a jejich obměna po zrušení společnosti 



 

 

s likvidací, existence statutárního orgánu, kdo je oprávněn svolávat valnou hromadu společnosti 

v likvidaci a v neposlední řadě vztah likvidátora vůči dozorčí radě společnosti. 

Závěr práce obsahuje shrnutí odpovědí na nastíněné sporné právní otázky, týkající se zejména 

vztahu likvidátora s ostatními orgány společnosti. Ačkoliv je právní úprava likvidace 

označována za zdařilou, vymezení působností orgánů společnosti v likvidaci a jejich přechod 

na likvidátora obsahuje dle závěrů této práce interpretační nejasnosti, připouštějící různý 

výklad, které by bylo vhodné pro praktické uplatnění zpřesnit, aby nedocházelo ke 

zpochybňování kompetencí likvidátora v procesu zrušení kapitálové obchodní společnosti s 

likvidací. 

 


