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1. Aktuálnost tématu: 

Téma Pacht je aktuálním tématem pro diplomovou práci zejména z důvodu nové úpravy soukromého 

práva. Jde o téma, ve kterém se střetávají teoretické právní otázky s potřebami právní praxe. 

 

2. Náročnost tématu: 

Téma vyžaduje se seznámit s příslušnou právní úpravou v občanském zákoníku, prostudovat 

odpovídající soudní judikaturu a odbornou právní literaturu tuzemskou i zahraniční.   

3. Kritéria hodnocení práce: 

Autor si vymezuje cíl diplomové práce na straně 3 takto: „Hlavním cílem mé práce je provést vymezení 

pachtu na základě současné úpravy, která je obsažena zejména v ustanoveních § 2332-2357 OZ, 

podrobněji rozvést pravidla obsažená v těchto právních normách a zhodnotit institut pachtu z hlediska 

jeho potřebnosti v současném právním řádu.“  Vzhledem k tomu, že diplomová práce je předkládána 

na katedře obchodního práva, podávalo by se zaměření cíle spíše na otázky obchodněprávní, tj. 

akcentování podnikatele a jeho právních poměrů v rámci tohoto tématu. Diplomant však tyto aspekty 

v předložené diplomové práci zpracoval pouze v omezeném rozsahu. Pokud je diplomová práce 

hodnocena zejména z hlediska diplomantem vymezeného cíle, byl však cíl splněn. 

Diplomová práce je opatřena úvodem a závěrem a dále je rozdělena do čtyř částí, které jsou ještě 

vnitřně členěny.  V jedné části diplomant zkoumá důvody, které vedly zákonodárce k opětovné 

legislativní úpravě institutu pachtu, v druhé části provádí vymezení základních pojmů, zejména pak 

odlišení pachtu od nájmu. Třetí část věnuje pozornost historickému vývoji právní úpravy pachtu a část 

čtvrtá obsahuje rozbor platné právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku. Zejména v této části je 

věnována pozornost podnikatelským aspektům pachtu, a to v kapitole věnované zemědělskému 

pachtu a pachtu závodu.  

Diplomant se seznámil s českou odbornou právní literaturou, kterou velmi pečlivě nastudoval a vytěžil. 

Poněkud stranou zůstala odborná literatura zahraniční. Literatura je citována; u kolektivních děl není 

v poznámkách pod čarou uveden autor příslušné pasáže, na kterou je odkazováno. V práci jsou 

zastoupeny i odkazy na judikaturu soudů.  



Použitá stylistika a sloh diplomové práce jsou na velmi dobré úrovni. 

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Pojednejte podrobněji o pachtu části obchodního závodu. 

5. Doporučení práce k obhajobě: 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: 

Diplomovou práci hodnotím předběžně před provedením ústní obhajoby mezi stupni velmi dobře a 

dobře. 

 

V Praze dne 27. 11. 2016     doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 

 


