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Téma práce  

V praxi se velmi často rozhoduje mezi koupí obchodního závodu (tzv. asset deal) a koupí podílů 
společnosti, která závod vlastní (tzv. share deal). Diplomant se rozhodl pro porovnání obou postupů, 
což považuji za přínosné.  

Cíl práce 

Cílem práce je porovnat převod podílu a převod obchodního závodu z hlediska podmínek jejich 

převodu i dopadu na podnikatelskou činnost (s. 1). Na základě těchto zjištění má být zhodnocena 

výhodnost/nevýhodnost té které operace (s. 2). Sledovaného cíle se podařilo dosáhnout. Diplomant 

nejprve samostatně (avšak s obdobnou strukturou) pojednává o prodeji podílu a prodeji obchodního 

závodu, aby následně oba postupy srovnal a uzavřel, kdy je vhodnější volba toho kterého postupu.  

Struktura práce 

Práce je rozdělena do čtyř částí, které jsou doplněny stručným úvodem a závěrem.  

První část práce je věnována vymezení pojmu podíl a obchodní závod. Autor zde shrnuje obecné 

poznatky o obou institutech a upozorňuje na některé sporné otázky.  

Druhá část práce se zaměřuje na aspekty převodu podílu. Autor v této části vysvětluje, že s ohledem 

na omezený rozsah práce se dále zabývá jen převodem podílu ve společnosti s ručením omezeným.  

Třetí část práce popisuje převod obchodního závodu. Velká pozornost je věnována určení, jaká práva 

a povinnosti s obchodním závodem přecházejí.  

Těžištěm je čtvrtá část práce, kde je porovnán převod podílu a převod obchodního závodu. Autor zde 

přehledně shrnuje výhody a nevýhody jednotlivých transakcí a dospívá k závěru, že rozhodnutí, který 

způsob volit, lze učinit až po důkladné analýze konkrétní podnikatelské činnosti a práv a povinností 

(veřejnoprávních i soukromoprávních) s ní spojených.  

Práce je zakončena závěrem, kde se zčásti opakují poznatky uvedené ve čtvrté části.  

Struktura práce je zvolena s ohledem na vytyčený cíl vhodně. Souhlasím i s obdobně strukturovanou 

částí o převodu podílu, resp. o převodu obchodního závodu. Práci to činí přehlednou a autorovi 

usnadňuje následné porovnání obou operací. Ocenit je třeba vyvážený rozsah (a obsah) jednotlivých 

částí.  

Zpracování práce  

Práce přehledně zachycuje základní aspekty převodu podílu (s důrazem na převod podílu ve 

společnosti s ručením omezeným) a převodu obchodního závodu. Autor v rámci pojednání 

upozorňuje na sporné aspekty úpravy, ale při hledání odpovědi zůstává spíše na povrchu. Některé 

jeho závěry jsou zjednodušující (např. s. 29 – neúčinnost smlouvy, viz otázky k obhajobě). Není 

zmíněna problematika odpovědnosti za vady (na druhou stranu by zpracování této problematiky 

zabralo mnoho místa a zřejmě by přesáhlo předpokládaný rozsah práce). Kladně je naproti tomu 

třeba hodnotit zahrnutí daňových aspektů zkoumané problematiky.  



Práce s literaturou a judikaturou  

Autor pracuje s dostupnou domácí literaturou a judikaturou. Zahraniční literatura (ani judikatura) 

nejsou zahrnuty, pro práci to nicméně nebylo nezbytně potřeba. Citace jsou provedeny důsledně a 

způsobem obvyklým pro vědecké práce.   

Jazyková a stylistická úroveň 

Diplomant se vyjadřuje srozumitelně, text je přehledný a plynulý. Gramatické chyby ani překlepy se 

v práci nevyskytují.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Autor uvádí, že smlouva o převodu obchodního závodu nenabyde účinnosti v případě neudělení 

souhlasu valné hromady s prodejem závodu, popř. v případě neudělení souhlasu ÚOHS (s. 29). 

Platí takový závěr vždy? Z čeho tyto závěry vyplývají?  

 Je z pohledu nabyvatele významné, že při převodu obchodního závodu nemusí být převáděny 

všechny jeho součásti?  

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 v závislosti na průběhu obhajoby.   
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