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Posudek vedoucího diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Michal Zabadal 

Téma diplomové práce: Zástavní právo k obchodnímu závodu a jeho části 

Rozsah:        72 stran vlastního textu (počet znaků 146 177) 

Datum odevzdání práce: 3. 4. 2018 elektronická verze i tištěná verze 

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma je s ohledem na novou právní úpravu obchodního závodu a zástavního práva, k níž se váže 

množství rozdílných názorů v odborné literatuře, vysoce aktuální.  

Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Téma je z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro jeho zpracování velmi obtížné, 

protože diplomant se musel velmi dobře zorientovat nejen v právní úpravě obchodního závodu a 

zástavního práva, ale tyto dvě oblasti funkčně propojit.  

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomant si v úvodu práce vytkl za cíl výklad stěžejních otázek vznikajících v souvislosti 

s jednotlivými fázemi existence zástavního práva k obchodnímu závodu. V úvodu práce diplomant 

velmi precizně vymezil, jakými otázkami se v jednotlivých kapitolách bude zabývat. Vymezení cíle 

i dílčích otázek bylo zvoleno vhodně. Konstatuji, že cíl, který si diplomant vytkl, byl naplněn.  

2) samostatnost při zpracování tématu 

Diplomová práce byla vypracována diplomantem zcela samostatně. Diplomant předkládá 

k jednotlivým otázkám, které zkoumá, názory doktríny i judikatury, jsou-li k dispozici, a zaujímá 

k nim vlastní argumentačně podložená stanoviska. V práci je tak patrné tvůrčí uchopení tématu 

diplomantem. U některých řešených otázek přináší do diskuse i nový vlastní pohled, případně 

argumentaci. Diplomant sice nepracuje se zahraničními zdroji, u tohoto konkrétního tématu to 

nevadí. 

3) logická stavba práce 

Práce vyjma úvodu a závěru je rozdělena do čtyř částí. Druhá kapitola následující po první 

kapitole věnované úvodu se zabývá závodem jako předmětem zástavního práva. Třetí kapitolu, 

kterou lze považovat za klíčovou, diplomant zaměřuje na vznik zástavního práva k obchodnímu 

závodu jako celku a jej tvořícím jednotlivostem. Ve čtvrté kapitole diplomant rozebírá pořadí 

zástavního práva. Pátá kapitola je věnována výkonu a zániku zástavního práva. Systematika 

práce je zvolena vhodně, jednotlivé kapitoly na sebe navazují.  

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za velmi přínosnou; diplomant zkoumá základní 

otázky přednesené v dosavadní odborné diskusi, případně předkládá dosud neformulované 

otázky a korektně se na ně snaží hledat odpovědi. Práce není popisná, analýza problematických 

otázek je velmi dobrá. Předkládané závěry mohou sloužit jako základ pro další odbornou diskusi.  

Dále si dovolím připojit několik věcných poznámek k obsahu práce.  

Na str. 9 diplomant uvádí případ finančního poradce a klade si otázku, zda při jím osobně 

prováděné činnosti finančního poradce může být vytvořen obchodní závod, tj. zda věci, které 

k této činnosti používá (notebook atd.) mohou vytvořit organizovaný soubor jmění. Diplomant 

dochází k závěru, že nikoli. Předkládám mu k úvaze, zda tím spojujícím prvkem nemůže být 
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klientela onoho finančního poradce a zda požadavek organizovanosti nemůže spočívat v určitém 

know-how, které používá a které je přenositelné (např. vlastní klasifikace finančních produktů, 

vlastní databáze finančních produktů atd.). K tvrzení na str. 10 o tom, jak vykládat požadavek na 

vytvoření obchodního závodu podnikatelem, bych jen dodala, že postačuje, že je-li vytvářen pro 

podnikatele. Na str. 17 diplomant uvádí, že existují tři rozdílné výklady ke vzniku zástavního práva 

k jednotlivým věcem tvořících obchodní závod. Pro srozumitelnost a přehlednost výkladu by bylo 

přínosné, pokud by všechny tři stručně představil a teprve poté se věnoval jejich hlubšímu 

rozboru. Na str. 37 dochází diplomant k závěru, že zástavní právo k obchodnímu závodu lze 

realizovat jen jako k celku nikoli k jednotlivým věcem, které jej tvoří. Pak se ale nabízí zcela 

klíčová otázka, proč je nezbytné zapisovat i odvozená zástavní práva k jednotlivým věcem 

tvořícím obchodní závod a řešit, zda a kdy při jejich zcizení (odloučení od závodu) dochází 

k zániku a kdy nikoli, když zástavní věřitel nemá nástroj, jak zástavní právo k těmto jednotlivým 

věcem realizovat. K přehledu způsobů zániku zástavního práva k závodu k jednotlivým věcem, 

který diplomant přináší na str. 70, mám doplňující otázku k poslední uváděné možnosti, zda pod 

objektivním ukončením používání jednotlivé věci k provozu závodu lze rozumět i rozhodnutí 

podnikatele fyzické osoby o jejím vyřazení ze souboru jmění představující závod do jeho ostatního 

majetku (např. osobní automobil). 

5) práce s literaturou 

Použité české zdroje jsou reprezentativní. Se zahraničními zdroji sice diplomant nepracuje, 

s ohledem na zvolené téma, cíl práce a její rozsah to nebylo nezbytné. 

Jde-li o dodržení zásad odborné práce se zdroji, nelze ničeho vytknout. Poznámkový aparát je 

velmi rozsáhlý (238 poznámek pod čarou) a funkční. Chválím, že diplomant poznámkový aparát 

nezapleveluje prostými odkazy na zákonná ustanovení. Rovněž chválím, že diplomant správně 

cituje konkrétní autory konkrétních pasáží kolektivních děl.  

6) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň textu je na vysoké úrovni, která svědčí o vyzrálosti písemného 

projevu diplomanta.  

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantovi k zamyšlení otázky předestřené výše. 

Závěrečné hodnocení 

Práci považuji za velmi zdařilou, a tudíž za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. Předběžně 

navrhuji diplomovou práci ohodnotit klasifikačním stupněm výborně. Konečné hodnocení závisí na 

průběhu ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 14. dubna 2018 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          vedoucí diplomové práce  


