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Téma práce 

 

Autor si ke svému zpracování zvolil téma pachtu. Jakkoliv toto téma lze považovat stále za velmi 

aktuální, a to s ohledem na skutečnost, že se pacht vrátil do právní úpravy od 1. 1. 2014 v souvislosti 

s účinností nového občanského zákoníku, jde dle mého názoru o téma značně obecné. Rozbor v rámci 

diplomové práce proto na diplomanta kladl zvýšené nároky, a to zejména i s přihlédnutím ke 

skutečnosti, že si tuto práci zvolil na katedře obchodního práva, a tak bylo třeba, aby diplomant 

akcentoval zejména souvislosti pachtu s výkonem podnikatelské činnosti.  

 

 

Cíl práce 

 

Cíl své práce vymezuje diplomant v úvodní kapitole zejména na str. 3. Uvádí, že cílem jeho práce je 

provést vymezení pachtu na základě nové právní úpravy obsažené v ustanoveních § 2332 až § 2357 

občanského zákoníku. Dále diplomant uvedl, že chce rozvést pravidla obsažená v těchto právních 

normách a zhodnotit institut pachtu z hlediska jeho potřebnosti v současném právním řádu.  

 

Mohu konstatovat, že tento cíl byl prací naplněn, i když s určitými výhradami tak, jak bude v posudku 

níže uvedeno.  

 

 

Struktura práce 

 

Diplomant člení svoji práci do celkem čtyř kapitol. Úvodní kapitola je věnována obecně otázce 

návratu pachtu do právního řádu. V kapitole druhé diplomant vymezuje základní pojmy. Třetí kapitola 

je věnována historickému exkurzu, kdy diplomant především podrobně věnuje pozornost úpravě 

pachtu v obecném zákoníku občanském, aby pak, v míře podstatně stručnější, shrnul i právní úpravu 

nájmu, resp. pachtu obsaženou v občanských zákonících č. 141/1950 Sb., č. 40/1964 Sb, č. 509/1991 

Sb. a konečně i v zákoně č. 89/2012 Sb. V kapitole čtvrté již diplomant věnuje pozornost pouze 

současné platné právní úpravě a rozebírá dílčí pojmové znaky pachtu, když v jednotlivých 

subkapitolách věnuje pozornost i vzniku a zániku či ukončení pachtu. Relativně stručně se diplomant 

v subkapitolách 4.6 a 4.7 věnuje zemědělskému pachtu a pachtu závodu.  

 

Proti struktuře práce nemám zásadnějších připomínek, jednotlivé kapitoly jsou uspořádány logicky a 

vzájemně na sebe navazují.  

 

 



Obsahová úroveň práce 

 

Z hlediska obsahového mohu práci kladně hodnotit zejména za snahu autora o komplexnost výkladu. 

V tomto ohledu nelze přehlédnout, že diplomant se snažil nejprve podat základní historické 

charakteristiky pachtu, aby je následně mohl navázat na platnou právní úpravu.  

 

Na druhé straně však zároveň nelze přehlédnout některé nedostatky práce dané především tím, že 

téma, které si autor zvolil, bylo, dle mého názoru, příliš široké. Pokud si diplomant za své zkoumání 

zvolil pacht, a to pacht z hlediska obchodního práva, měl věnovat zvláštní pozornost především 

obchodně právním souvislostem pachtu, v menší míře pak měl akcentovat obecné charakteristiky. 

Tohoto nebezpečí se však, bohužel, autor zcela nevyvaroval.  

 

Tak např. již v kapitole druhé, která je označena jako základní pojmy, autor uceleně nevěnuje 

pozornost základním pojmům v oblasti pachtovní smlouvy, nebo obecněji nájmu, ale v podstatě 

podává základní, ovšem velmi stručnou charakteristiku pachtu. Také historický exkurz považuji za 

příliš rozsáhlý. Je obsažen na str. 12–27. Kdyby práce měla historizující charakter a byla zaměřena na 

problematiku historického srovnání pachtu, byl by tento rozsah přiměřený. Pokud však práce měla 

především reflektovat platnou právní úpravu a její výklad, pak lze tento rozsah historického zkoumání 

považovat za příliš nadbytečný, a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že celkově má práce 54 

stran textu. K samotnému tématu se diplomant dostává až na str. 28 a následující. Ani výklad od str. 

29 dále však nelze považovat za výklad jdoucí do hloubky. Podaná charakteristika je spíše základní, 

v některých ohledech popisná a ne vždy zcela ucelená. Jak jsem již několikrát zdůraznil, z mého 

pohledu výrazně absentuje v práci důraz na specifika pachtu v rámci podnikatelského prostředí, kdy 

diplomant měl zvláštní pozornost věnovat pachtu závodu a případně i zemědělskému pachtu, kterým 

jsou však věnovány jen velmi stručné dvě subkapitoly, jak uvedeno výše.  

 

 

Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň) 
 

Proti formálnímu uspořádání práce mám také některé výtky. Především celkově nepovažuji 

formátování textu za zcela vhodné. Bylo sice logické, že diplomant bude využívat dělení na kapitoly a 

následně subkapitoly, za nevhodné však již považuji skutečnost, že subkapitoly jsou z hlediska 

formátování textu uvedeny tak, že je zvětšen jejich levý okraj, takže text na jednotlivých stranách 

nevyužívá celého formátu stránky a v některých ohledech působí značně nesourodě a nepřehledně. 

Podobně také např. začátek čtvrté kapitoly na str. 28 je uveden na samostatné stránce, i když obsahuje 

pouze dva odstavce, aby následující subkapitola 4.1 začínala na stránce nové. Těchto nedostatků by 

jistě bylo možno se v práci vyvarovat.  

 

Otázky k ústní obhajobě 

 

U ústní obhajoby by se diplomant znovu měl podrobněji vrátit k otázce specifik pachtu závodu a jeho 

právních důsledků. Dále by se měl podrobněji vyjádřit k odlišení nájmu a pachtu v praktických 

aplikacích. 

 

 

Shrnutí a hodnocení 

 

Celkově hodnotím posuzovanou diplomovou práci jako odpovídající úrovni závěrečných prací 

studentů magisterského studia, byť s výhradami výše uvedenými. Posuzovanou práci hodnotím 

stupněm dobře. 

 

  

V Praze dne 22. 12. 2016 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

oponent 


