
V mé diplomové práci se zaměřuji na problémy související s prodejem podniku nebo 

části podniku v souvislosti se smlouvou o prodeji podniku, která je upravená v ust. § 477 – 

488a obchodního zákoníku. 

Po úvodu obsaženém v první kapitole, se ve druhé kapitole zabývám definicí pojmu 

podniku a část podniku. Podnik ve smyslu českého obchodního práva je pojímán poměrně 

široce, čímž v sobě může obsahovat mnoho odlišných složek různých podniků. Významný 

rozdíl mezi českou a evropskou právní úpravou je, že české právo chápe podnik jako objekt 

obchodněprávních vztahů, zatímco evropské právo jako jejich subjekt. 

Ve třetí části se snažím přiblížit i jiné smluvní typy, na základě kterých lze dosáhnout 

stejného výsledku jako smlouvou o prodeji podniku, např. kupní smlouvou či speciální 

smlouvou nepojmenovanou. 

Ve čtvrté části se zabývám ustanoveními smlouvy o prodeji podniku a následky 

prodeje podniku. Za nejdůležitější právní problémy tohoto smluvního typu můžeme 

považovat (i) přechod práv a povinností, (ii) vyloučení některých částí z prodeje podniku, (iii) 

odpovědnost za vady a škody a (iv) odstoupení od smlouvy. 

Tato kapitola se dále zabývá možností vyloučení některých věcí a práv z prodeje 

podniku, kterou by dle mého názoru, měl prodávající mít, avšak takové právo by nemělo být 

přiznáno ve vztahu k závazkům a povinnostem, jelikož by tím mohla být negativně ovlivněn 

stupeň ochrany věřitelů. D8le se v této kapitole zabývám právy a povinnostmi, které s 

podnikem nepřecházejí. 

Ochranou věřitele se zabývám v páté kapitole. Podle mého se jedná o velice důležitou 

úpravu, protože v tomto případě není vyžadován souhlas věřitele s převzetím dluhu ani 

prodejem podniku. Dále se v této kapitole zabývá nutností udělení souhlasu valné hromady s 

prodejem podniku nebo jeho části a důsledky prodeje bez takového souhlasu včetně 

rozdílných názorů na výklad pojmu část podniku podle ust. § 67a ObchZ a 487 ObchZ se liší. 

V poslední kapitole se stručně zabývám prodejem podniku ve světle spojování 

soutěžitelů. 

V průběhu celé diplomové práce se snažím porovnávat změny, které dopadají na 

úpravu prodeje podniku ve spojení s novým občanským zákoníkem, jehož dopad hodnotím 

vesměs pozitivně, avšak zda tomu tak je odhalí až samotná praxe a rozhodovací činnost 

soudů.  

 

 

 



 

 


