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Téma práce  

Diplomová práce se zabývá likvidací obchodních společností, což je téma, které – ač z praktického 
hlediska mimořádně významné – je literaturou spíše opomíjené. Diplomantka přitom analyzuje 
rozdílné postavení likvidátora jmenovaného příslušným orgánem společnosti a soudem, což je 
pohled, který dosud v literatuře nebyl zpracován. Téma proto hodnotím jako aktuální.  

Cíl práce 

Cílem práce je srovnání práv a povinností likvidátora povolaného příslušným orgánem společnosti 

s ručením omezeným a soudem. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout, když diplomantka vystihla hlavní 

rozdíly v postavení obou likvidátorů a nabídla řešení pro případ, že úpravu v konkrétní situaci 

nepovažovala za vyhovující.  

Struktura práce 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část představuje stručný úvod. Druhá část je věnována 

likvidátorovi. Za základní rozdíl mezi likvidátorem jmenovaným příslušným orgánem společnosti a 

likvidátorem jmenovaným soudem je považován rozdílný přístup k informacím, což považuji za 

trefné. Ve třetí části, která představuje základ práce, jsou srovnána práva a povinnosti obou 

likvidátorů. Diplomantka se přitom zamýšlí nad reálným fungováním likvidace a poukazuje na 

nedostatky stávající úpravy. Práce je zakončena přehledným závěrem (čtvrtá část).  

Text je doplněn přílohami dokládajícími přístup soudů a Generálního finančního ředitelství 

k povinnosti doložit k návrhu na výmaz souhlas správce daně. 

Struktura práce je zvolena vhodně.  

Zpracování práce  

Diplomantka analyzuje problematiku postavení likvidátora z dosud nezpracovaného úhlu a činí tak 

velmi dobře. V případech rozdílného postavení likvidátora jmenovaného soudem a likvidátora 

jmenovaného společností vyhodnocuje, zda je takové řešení vhodné a účelné. Diplomantka se přitom 

neomezuje na posuzování zákonné regulace, ale pracuje i s praktickými příručkami, statistikami a 

informacemi vyžádanými pro účely diplomové práce od orgánů veřejné správy. Škoda jen, že 

v některých případech nejde analýza dostatečně do hloubky a závěry jsou činěny příliš rychle (např. 

„Výše škody způsobené neposkytnutím informací bude rovna rozdílu likvidačního zůstatku, který 

likvidátor zjistil a výší, které tento likvidační zůstatek mohl odpovídat, kdyby osoba součinnost 

poskytla a tím pomohla k nalezení dalšího majetku.“, s. 26).  

Práce s literaturou a judikaturou  

Diplomantka pracuje s dostupnou domácí literaturou, a to i čistě praktickou; zahraniční zdroje nejsou 

(bohužel – krátký exkurz do řešení problematiky zahraniční úpravou by práci prospěl) zohledněny. 

Text je na vhodných místech doplňován odkazy na judikaturu. Ocenit je třeba úsilí diplomantky o 

získání praktických informací. Citace jsou provedeny důsledně a korektním způsobem.  



Jazyková a stylistická úroveň 

Diplomantka se vyjadřuje srozumitelně, text je přehledný a plynulý. Gramatické chyby či překlepy se 

vyskytují zcela výjimečně.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Je zrušení společnosti soudem skutečně vždy sankcí za porušování zákonných pravidel (s. 2)?  

 Diplomantka jako vhodný nástroj k rozlišení práv a povinností likvidátora jmenovaného 

soudem a likvidátora jmenovaného společností označuje ingerenci soudu („…práva a 

povinnosti stejné pro všechny a je-li likvidátor jmenován soudem, mohou mu (v závislosti na 

okolnostech případu) být soudem přidělena zákonem předvídaná zvláštní práva, která mu 

umožní likvidaci efektivně provést.“, s. 52). Prosím o vysvětlení, jak (při zohlednění stávající 

procesní úpravy) by zapojení soudu mělo konkrétně vypadat.   

Závěr 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě, neboť splňuje předepsané 

předpoklady. Předběžně navrhuji diplomovou práci klasifikovat stupněm výborně nebo velmi dobře, 

a to podle průběhu obhajoby.   
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