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disertační práce JUDr. Igora  V e č e ř e „Podnik, jeho prodej a nájem“

I. Obecně k tématu práce
Úzká propojenost právní úpravy podniku, která je definována v úvodních ustanoveních 
obchodního zákoníku, tedy v jeho první části, je zcela evidentní s úpravou nacházející 
se ve třetí části, která zakotvuje závazkové vztahy. Ty vznikají ve své převážné většině 
na základě smluv a těmito smlouvami, vztahující se k podniku, jsou smlouvy o prodeji 
podniku, přp. jeho části a o nájmu podniku příp. jeho části. Tyto smlouvy, které jsou 
předmětem zájmu doktoranda, jsou charakteristické např. vyšším počtem kogentních 
ustanoveních, ale i s větším dopadem na třetí osoby.
Z definice podniku podle naší - zatím platné právní úpravy - lze dovodit, že ten je 
pojímán jako předmět právních vztahů. Doktorand na základě zkoumání dochází 
k závěru, že je tato definice v porovnání s úpravou v jiných právních řádech a 
s evropskou úpravou v podstatě ojedinělá. Právě s ohledem na komparaci podniku a na 
rozbor uvedených smluv lze konstatovat, že výběr tématu byl nejen dobře zvolen, ale je 
i aktuální.

II. Struktura práce
Disertační práce se skládá ze dvou částí, a to - dalo by se říct  - tuzemské a zahraniční, 
ačkoliv ji autor takto nečlení. To ovšem není myšleno jako výtka, jako negativní 
konstatování. Autor zvolil jiné členění. Práci rozdělil do šesti kapitol, úvodu a závěru. 
Postupuje od obecného ke zvláštnímu, takže se nejdříve zabývá historickým pohledem
na vývoj pojmu podnik, a to jak z pohledu právního, tak i ekonomického (kapitola 1.). 
V další kapitole se zabývá charakteristickými znaky podniku a jeho organizačních 
složek (2. kapitola). Navazující kapitola analyzuje podnik v jeho statickém a dynamickém
období. Předmětem zájmu jsou pak i smlouvy o prodeji a nájmu podniku s jejich 
komparací (3. kapitola). Když takto rozebral českou právní úpravu uvedených institutů, 
zaměřil se na zahraniční právní úpravu, konkrétně na úpravu ve Slovensku, která však 
není téměř odlišná od úpravy naší a na úpravu německou (4. kapitola). Další kapitola, 
která je nejobsáhlejší – téměř padesát stran textu – se zabývá německou a 
angloamerickou koncepcí smlouvy o prodeji podniku.  Mohu konstatovat, že je zajímavá 
a do určité míry i podnětná, neboť vnáší do problematiky řadu nových pohledů 
existujících a uplatňujících se v jiných právních kulturách (5. kapitola). V poslední 
kapitole se pak doktorand zabývá úpravou v nových, ale již platných kodexech 
soukromého práva (6. kapitola). Závěr práce je pak shrnutím získaných poznatků.

III. Obsah práce
O zahraniční úpravě podniku a k němu náležejících smluv jsem se již pozitivně zmínila 
v předchozím odstavci. Na tomto místě jen zopakuji, že její zařazení, byť je do určité 
míry závislé na odborné literatuře, je pozitivní a i pro mne, jako oponenta v mnoha 
směrech přínosné. Zvláště  pak cením i vybrané judikáty Soudního dvoru Evropské 
unie.



Pokud pak jde o tuzemský rozbor současné právní úpravy, tak i zde mohu konstatovat, 
že jde o rozbor poměrně zdařilý. Poměrně proto, protože se doktorand dopouští 
některých, dalo by se konstatovat, zcela zbytečných nepřesností.
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Tak např. na str. 28 považuje provozovnu za jeden ze dvou typů organizační složky 
podniku. Aby se však organizační složka podniku mohla stát skutečně takovou složkou, 
musí být zapsána do obchodního rejstříku. A do něho se provozovna nezapisuje, neboť 
jí se rozumí jen určitý prostor. To nakonec autor sám uvádí na str. 29.
Jestliže autor rozebírá ust. § 270 Obchodního zákoníku, pak odkaz pod čarou na 
odkládací podmínku v občanském zákoníku není zrovna namístě. Diskutabilní se mi jeví 
názor na formulářovou smlouvu o prodeji podniku, kdy doktorand sám přiznává, že její 
použití bude spíše výjimečné, já se domnívám, že spíše nemožné. A stejný názor mám i 
na všeobecné obchodní podmínky
Pokud jde o stručnou podkapitolu týkající se nájmu podniku, pak v ní.autor více méně 
hovoří o prodeji podniku a navíc zde konstatuje, že pro existenci samostatné 
organizační složky není nutný zápis do obchodního rejstříku(?)
V další podkapitole týkající se tzv. podnikových kombinací doktorand hovoří o situaci, 
kdy podnik kupuje podíl na základním kapitálu jiného podniku. Uvědomuje si autor, že 
došlo k záměně pojmů? I přes uvedení, nikterak základní nepřesnosti, považuji 
posuzovanou práci za práci zdařilou, autor se zdárně vypořádal se zvoleným tématem

IV. Forma práce 
Pokud jde o formální stránku posuzované práce, pak mohu s určitým uspokojením 
konstatovat, že je napsána téměř bezchybně. Jen zcela drobné nepřesnosti jsem našla 
na str. 37, 57, 169, 170. Prací bez formálních chyb není mnoho, je třeba doktorandovi 
vyslovit poděkování, neboť má v úctě svou mateřštinu.

V. Použitá odborná literatura a jiné prameny
Autor pro zpracování tématu práce použil nejen tuzemskou, ale i zahraniční odbornou 
literaturu, jakož i internetové prameny. Neopomenul právní předpisy české i zahraniční, 
jakož i směrnice Evropského parlamentu. V práci literaturu a další prameny řádně cituje, 
odkazů je téměř tři sta padesát.

VI. Závěr a doporučení k ústní obhajobě
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že jde o práci zdařilou, že ji hodnotím 
pozitivně, neboť se doktorandovi podařilo splnit vytčený cíl.

Pro ústní obhajobu bude zapotřebí vytčené nepřesnosti odstranit.

Navrhuji, aby byl doktorandovi, po úspěšné ústní obhajobě, udělen titul Ph.D.

Praha, červenec 2012                                                                                    
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