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Téma práce  

Diplomant zvolil velmi zajímavé a zároveň obtížné téma. Zastavení obchodního závodu jakožto věci 
hromadné s sebou nese řadu sporných otázek a výkladových nejasností, které významně omezují i 
využití tohoto nástroje v praxi. Důkladné zpracování tématu tak představuje významný přínos 
z teoretického i praktického hlediska.  

Cíl práce 

Cílem práce je „výklad stěžejních otázek vznikajících v souvislosti s jednotlivými fázemi existence 

zástavního práva k obchodnímu závodu“ (s. 5). Tohoto cíle se diplomantovi podařilo dosáhnout. 

Práce pojednává o všech významných (a mnohých dalších) otázkách, které jsou se zastavením závodu 

spojeny.   

Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž první tvoří stručný úvod a poslední krátký 

závěr. 

Druhá kapitola je věnována pojednání o závodu. Tato část má pro další práci značný význam, neboť 

zdůrazňuje specifika závodu (jako zvláštního druhu věci hromadné), která jsou potom klíčová pro 

výklad dalších otázek souvisejících se zastavením závodu.  

Třetí kapitola se zabývá vznikem zástavního práva. Značná pozornost je věnována problematice 

zápisu jednotlivých součástí závodu do veřejných rejstříků, resp. veřejných seznamů. Kvalitně je 

zpracována problematika ochrany dobré víry třetích osob.    

Čtvrtá kapitola je zaměřena na problematiku paralelní existence zástavního práva k závodu a 

zástavních práv k některým součástem závodu. Tato otázka je přitom řešena i s přihlédnutím k praxi, 

kde k takovému souběhu často dochází.  

Pátá kapitola pojednává o vybraných otázkách výkonu a zániku zástavního práva. Spojení 

problematiky v jedné kapitole je logické, neboť řešené otázky jsou zčásti totožné.  

Diplomová práce je zakončena závěrem, který bohužel nedosáhl kvality předchozího textu, neboť je 

velmi stručný a omezuje se na výsledky analýzy jen minima řešených otázek.    

Struktura práce je zvolena vhodně. Za přiměřený považuji i rozsah jednotlivých kapitol (s výjimkou 

závěru, viz výše).  

Zpracování práce  

Diplomant se velmi důkladně seznámil s českou literaturou a judikaturou věnovanou zastavení 

obchodního závodu i zástavnímu právu obecně. Pevný (a dostatečně hluboký) vědomostní základ mu 

umožnil kriticky analyzovat sporné momenty úpravy zástavního práva i postoj jednotlivých autorů a 

předkládat své vlastní, kvalitně argumentované závěry. Zpracování předložené diplomové práce tak 

považuji za mimořádně kvalitní.  



Práce s literaturou a judikaturou  

Diplomová práce pracuje s relevantní domácí literaturou a judikaturou. Se zahraniční literaturou 

diplomant naproti tomu nepracuje vůbec, což je sice škoda, neboť pohled na zahraniční úpravu mohl 

předloženou práci dále obohatit, na druhou stranu však i s ohledem na rozsah práce se nejeví 

zahrnutí zahraniční literatury jako nezbytné. Citace jsou provedeny důsledně a správně.  

Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Text je srozumitelný a plynulý a bez nadsázky lze 

zpracování označit za vyspělé. Srozumitelnosti napomáhají i krátká shrnutí, které autor umisťuje jak 

na začátek, tak na konec jednotlivých kapitol. Práci zbytečně kazí občasné překlepy (s. 5, 30, 48, 57, 

60 apod.). Rušivě rovněž působí použití tučného písma u zkratek právních předpisů.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Jaké právní důsledky by mělo zastavení rodinného závodu bez potřebného souhlasu členů 

rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu (§ 702 OZ)?  

Závěr 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem ke kvalitě práce navrhuji hodnocení klasifikačním 
stupněm výborně.   
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