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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Diplomantka zvolila vysoce aktuální téma. Rekodifikace výrazně změnila právní úpravu 
obchodního závodu a dispozice s ním, i kontext, v němž se tato úprava pohybuje. Je vhodné a 
nezbytné tyto změny analyzovat a odborně zpracovávat. 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody) 
Téma lze hodnotit jako náročné. K novému civilnímu právu se dosud pojí jen minimum 
odborných pramenů a množství nejasností. Je tudíž zřejmé, že diplomantka se musela 
v podstatné části materie zorientovat „na vlastní pěst“ a spolehnout se na autentické poznání 
nového práva. To přitom v oblasti, jíž se věnovala, nenabízí jednoduchá, jednoznačná ani 
přehledná řešení. Orientace v systému nového práva se tím ztěžuje. Nejsem si jist, zda se 
diplomantce podařilo do něj proniknout v míře, kterou by zasluhovalo.  
  
3. Kritéria hodnocení práce 

A.  Splnění cíle práce 
Diplomantka si vytkla cíl analyzovat změny, které rekodifikace přinesla ve vymezení 
obchodního závodu a v právní úpravě souvisejících otázek, zvláště týkajících se jeho koupě. 
Mám pochybnost, nakolik tohoto cíle dosáhla. Práce k němu nepochybně míří, dle mého však 
zůstává na půli cesty. Převažuje kompilace jinde publikovaných názorů a stanovisek, 
s minimem vlastního přínosu a myšlenkového vkladu a bez zohlednění dalších dílčích otázek 
a souvislostí, které se k jednotlivým analyzovaným oblastem pojí a s nimiž se dostupná 
literatura vypořádává. Nemluvě o řadě nepřesností či věcných nesprávností, jichž se 
diplomantka dopouští (viz níže). 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 
Autenticita předložené práce je evidentní. Nepochybuji o tom, že dílo je výsledkem 
diplomantčiny samostatné práce. Vesměs ale jen přejímá stanoviska jiných autorů. Jakmile 
dochází na vlastní úvahy, úroveň práce se prudce snižuje. 

C.  Logická stavba práce 
Systematika práce je přehledná a dobře členěná. Snad jen úvodní pasáže kapitol č. 3 a 4 by 
bylo lépe podřadit pod samostatnou podkapitolu. První číslovaná podkapitola v každé z těchto 
kapitol začíná vždy až za několika odstavci, které tak formálně nespadají do žádné 
podkapitoly. 



D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
Okruh použitých pramenů odpovídá zaměření práce. Diplomantka pracovala s maximem 
dostupných tuzemských děl, která se váží k tématu práce. Necituje sice jediný pramen 
zahraniční, vzhledem k tématu díla jí to však lze prominout. Poznámkový aparát je adekvátně 
obsáhlý. Vadou jsou snad jen opakované plné citace odkazovaných děl.  

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
Hloubka diplomantčiny analýzy není ideální. Práce často ulpívá na povrchu a omezuje se na 
konstatování hlavních tezí. U některých otázek nereflektuje šíři a stav aktuální diskuse o nich 
(v podrobnostech viz níže). Vlastní přínos diplomantky k ní je minimální. Diplomantka sice 
tu a tam prezentuje své stanovisko, argumentace na jeho podporu je však povětšinou sporá. 
Ne vždy jsem si z diplomantčiných závěrů také jist, jaké stanovisko vlastně zastává a 
obhajuje. 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úroveň práce je odpovídající, dílo je co do své formy i grafiky na slušné úrovni. Za 
nevhodné pokládám jen místy nadmíru rozsáhlé citace odůvodnění jednotlivých rozhodnutí, 
na něž diplomantka v práci odkazuje. To pro účely odborné práce není nezbytné.  

G.  Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková ani stylistická úroveň práce není optimální. Vyskytují se chyby a překlepy, a to 
nejen v psaní interpunkce. 

4.  Případná další vyjádření k práci 
Výhrady mám k četným tezím a závěrům, jež diplomantka v práci prezentuje. Některé jsou 
diskusní, jiné vyloženě nesprávné. Není například pravdou, že § 501 NOZ vymezuje věc 
hromadnou jako soubor jmění (na str. 9 práce). Za mimořádně problematickou pokládám 
pasáž na str. 11 o tom, že dluh lze mít za věc v právním smyslu, a dokonce předmět obchodu. 
Pochybuji, že je přípustné ustanovit a do obchodního rejstříku zapsat více vedoucích 
odštěpného závodu (na str. 14). Jak se k otázce staví judikatura k dřívějšímu právu? Na řadě 
míst práce diplomantka vlastníka závodu automaticky ztotožňuje s právnickou osobou či 
společností, například ve vztahu k firemní povinnosti při provozování odštěpného závodu. 
Nesouhlasím se závěrem na str. 19, dle něhož „jelikož zákonná úprava v případě odštěpného 
závodu povinnost užít obchodní firmu a dodatek nestanoví, je na vůli podnikatele, jak takový 
odštěpný závod nazve.“ Pasáž o vymezení „významné části závodu“ pro účely souhlasu 
nejvyššího orgánu kapitálové obchodní společnosti či družstva (podkapitola 3.4) s jejím 
převodem či zastavením nevystihuje aktuální stav odborné diskuse o této otázce, ani nedává 
jasnou odpověď, zda se v nové úpravě prosazuje formální či materiální pojetí tohoto 
vymezení. Pochybuji též o správnosti diplomatčiných závěrů ohledně formy smlouvy, budou-
li součástí závodu nemovitosti (na str. 31 práce). Nerozumím stanovisku o tom, že ve smlouvě 
o prodeji závodu nelze odkázat na cenu obvyklou (str. 33 práce). Problematické je tvrzení o 
aplikaci úpravy neúměrného zkrácení na takový převod (na str. 35). Na str. 39 diplomantka o 
skupině KANCL hovoří v přítomném čase. Na str. 40 tvrdí, že „V zákoně ovšem není 
stanoveno, co se myslí ‚zveřejněním údaje o uložení dokladu o koupi závodu‘“. Ve stejné 



podkapitole postrádám řešení otázky možné dispozitivity / kogentnosti § 2180 NOZ. Diskusní 
je tvrzení na str. 43 a znovu 45, dle něhož souhlas nejvyššího orgánu kapitálové obchodní 
společnosti či družstva s převodem či zastavením závodu nebo jeho části dopadá pouze na 
prodávajícího. Zarážející je teze na str. 46, dle níž tento nejvyšší orgán dle § 564 NOZ „musí 
také rozhodnout o veškerých změnách smlouvy“. Nerozumím, pro jaké účely a s jakým 
výsledkem od str. 46 diplomantka analyzuje německou doktrínu Holzmüller. Nesmyslně 
vyznívá odstavec na str. 49, dle něhož „Jelikož nabyvatel pohledávky vstupuje do postavení 
původního věřitele, v souladu s ustanovením § 1890 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku, 
svědčí mu stejné námitky, které mohl uplatnit prodávající jako dlužník.“ Podobně pochybné je 
znění navazujícího odstavce o převodu „zisku závodu, který je obvykle na bankovních účtech“. 
Nesdílím diplomantčiny závěry a argumenty o vztahu ustanovení o prodeji závodu a § 2307 
NOZ. Obávám se, že svědčí o nepochopení smyslu a účelu zvláštní úpravy týkající se převodu 
závodu a judikatury k němu. Vadné a v rozporu s dosavadní judikaturou jsou diplomatčiny 
úvahy o zániku zajištění dluhů, které se závodem přešly na kupujícího, pokud jejich třetí 
poskytovatelé s převodem nesouhlasili (na str. 60). V téže kapitole postrádám zmínku o 
ochraně věřitelů prodávajícího, pokud jeho dluhy u těchto věřitelů se závodem nepřešly na 
kupujícího. Ve výčtu by bylo možno pokračovat. 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Uvítám, jestliže se diplomantka vyjádří k mým výtkám uvedeným výše a svá tvrzení doplní 
nebo uvede na pravou míru. 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 
Vzhledem k uvedeným výhradám práci celkově hodnotím s rozpaky, přesto snad jako ještě 
těsně způsobilou obhajoby. Konkrétní hodnocení ponechávám závislým na jejím průběhu. 
Předběžně bych však práci klasifikoval nejvýše jako dobrou. 

V Praze dne 3. května 2015 

     

              JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.


