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Posudek vedoucího diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Renata Romanová 

Téma diplomové práce: Obchodní závod 

Rozsah:        63 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 16. 3. 2015 (tištěná verze) 14. 4. 2015 (elektronická verze) 

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Zvolené téma „Obchodní závod“ je s ohledem na změny v pojetí obchodního závodu, i novinky 

v dispozici s ním, tématem vysoce aktuálním.  

Náročnost práce (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Práce je pro zpracování spíše méně obtížná. K jejímu zpracování je nezbytné být obeznámen 

s českou právní úpravou a judikaturou týkající se obchodního závodu a dispozice s ním (dříve 

podniku) a srovnání staré a nové úpravy. I když ne všechny otázky související s obchodním 

závodem jsou rozpracovány, přece již několik odborných statí je k dispozici. Při použití starších 

článků měla mít diplomantka na paměti, v jakém dobovém kontextu byly napsány; tomuto 

požadavku bohužel nebylo vždy učiněno zadost.  

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka v úvodu práce popisuje, o čem její práce je, nevytyčuje ale cíl, kterého chce 

dosáhnout. Lze mít za to, že tímto cílem je analýza nové právní úpravy obchodního závodu a 

koupě obchodního závodu v občanském zákoníku, upozornění na nejdůležitější změny a 

zhodnocení využitelnosti dosavadních doktrinálních a judikaturních závěrů. Diplomantka dokáže 

vymezit problematické otázky, s vymezením jednotlivých přístupů k jejich řešení je to již slabší, 

stejně tak se zaujetím vlastního stanoviska. Prostor pro zhodnocení využitelnosti dosavadních 

doktrinálních a judikaturních závěrů je v zásadě minimální. Diplomantka s dosavadní judikaturou 

sice pracuje, ale důsledně ji nekonfrontuje s novou právní úpravou. Naplnění vytyčeného cíle je 

tak jen omezené. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

Nelze pochybovat o tom, že práce byla vypracována diplomantkou zcela samostatně.  

3) logická stavba práce 

Práce vyjma úvodu a závěru, které tvoří první a šestou kapitolu, je rozdělena do čtyř částí. Ve 

druhé kapitole diplomantka vymezuje obchodní závod. Ve třetí kapitole se zabývá částí 

obchodního závodu a její právní relevancí. Čtvrtou kapitolu věnuje diplomantka koupi obchodního 

závodu. V páté kapitole diplomantka pojednává o koupi části závodu. Struktura práce je zvolena 

vhodně, i když lze vytknout, že kapitoly nejsou obdobně rozsáhlé, a že pátá kapitola s ohledem 

na svůj krátký rozsah mohla být podkapitolou čtvrté kapitoly pojednávající o koupi obchodního 

závodu. Na konci každé kapitoly postrádám dílčí shrnutí závěrů, ke kterým diplomantka dospěla. 

Závěr pak neplní svoji funkci, neboť neobsahuje souhrn všech podstatných poznatků, které 

zpracováním tématu diplomantka získala. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za vcelku standardní. Je zjevné, že se 

diplomantka seznámila s relevantními podklady k otázkám, které zkoumá, ne vždy však korektně 

uvádí veškeré názory, které k věci relevantně zazněly (např. závěr, že dluh je věcí, na str. 11). 

Místy je tak provedená analýza neúplná, nepřesná či zavádějící. Na druhou stranu chválím snahu 
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diplomantky se ve zvoleném tématu zorientovat a uceleným způsobem jej zpracovat. Ne vždy se 

jí to ale daří. 

V některých případech by si zkoumané otázky vyžádaly zevrubnější argumentaci (např. na str. 13 

zmíněná rozhodnutí Nejvyššího soudu o povinném vedení účetnictví). Diplomantka se místy 

dopouští zkratkovitosti, dokonce i nepřesností. Na str. 13 diplomantka uvádí, že se na jedné 

adrese může nacházet i více poboček, popřípadě i obchodní závod podnikatele spolu 

s pobočkami, aniž si uvědomuje, že pobočka je částí obchodního závodu a že v daném kontextu 

spíše než obchodní závod měla diplomantka nejspíše na mysli hlavní závod jako část obchodního 

závodu a pobočky jako vedlejší části obchodního závodu. Rovněž zmínka o zřízení a přemístění 

poboček právnických osob na str. 13 je velmi kusá a chtěla-li se diplomantka touto otázkou 

zabývat, měla se ji věnovat podrobněji. Je ustanovení § 143 obč. zak. aplikovatelné na pobočky 

ve smyslu § 503 obč. zak., a pokud ano s jakými právními důsledky? Na str. 15 diplomantka 

přebírá tvrzení B. Havla, že prokurista a vedoucí odštěpného závodu mohou jednat společně, aniž 

se však touto otázkou podrobněji zabývá a ve svém důsledku tak jde o nahodilé tvrzení. Je 

otázkou, zda vedoucí odštěpného závodu je zákonným zástupcem, anebo sice smluvním 

zástupcem, jehož rozsah zástupčího zastoupení je vymezen zákonem (str. 15). Diplomantka se 

v této věci omezuje na jediný pramen, aniž jej konfrontuje s jinými zdroji. V případě jednání 

vedoucího odštěpného závodu mimo zákonný rozsah zástupčího omezení podle § 502 obč. zak. 

je sice možné argumentovat § 440 odst. 1 druhá věta obč. zak., je ale nezbytné se vypořádat 

s otázkou, zda to třetí strana mohla rozpoznat. Na str. 17 a násl. se diplomantka zabývá otázkou, 

pod jakým označením má odštěpný závod vystupovat v právních vztazích, a věc v celku zamlžuje 

(např. druhý odstavec na str. 18 je zcela nesourodý se zbylým textem a ve třetím odstavci na téže 

straně diplomantka používá analogii k obchodní firmě!). Nelze se tak zbavit dojmu, že 

diplomantce není zřejmá podstata a charakter odštěpného závodu, a totiž že i v právních 

jednáních týkajících se odštěpného závodu jde stále o jednání podnikatele, o jehož odštěpný 

závod jde. Konečně nelze si představit vymezení pobočky či odštěpného závodu bez toho, že by 

byla označena (str. 19). Diplomantka tak směšuje otázku označení odštěpného závodu a 

označení podnikatele při právních jednání týkajících se odštěpného závodu způsobem, že její 

závěry jsou minimálně nesrozumitelné. V kapitole 3.4 týkající se významné části závodu 

diplomantka nedostatečně reflektuje vývoj diskuse k této otázce a omezuje se na kapitálové 

společnosti, aniž zmiňuje řešení i v případě osobních společností. Vůbec nereflektuje, jaké jsou 

k této otázce možné přístupy a na základě jaké argumentace a zcela nekriticky přebírá závěry 

dosavadní judikatury. Rovněž nezdůrazňuje, k jaké změně v právní úpravě došlo. V kapitole 4.6 

se diplomantka zabývá přechodem nájmu a problematice nového pravidla zakotveného v § 2307 

obč. zak.; jaký je její vlastní názor na tuto otázku? 

5) práce s literaturou 

Literatura je zaměřena především na domácí zdroje, zahraniční prameny mají zcela doplňkový 

charakter a není s nimi pracováno v rozsahu, který by byl žádoucí (diplomantka např. vůbec 

nezmiňuje doktrínu Holzmüller). České judikatuře věnuje diplomantka dostatečný prostor, 

nicméně cíl, který si v úvodu nepřímo vytyčila, a sice posouzení další relevance dosavadní soudní 

judikatury byl naplněn jen částečně. Poznámkový aparát je přiměřený a je z něj patrné, že 

diplomantka pracovala s prameny uvedenými v přehledu literatury.  

6) jazyková a stylistická úroveň  

Stylistická úroveň práce je vcelku dobrá, místy však není vyjadřování diplomantky zcela 

srozumitelné. Z formálních připomínek považuji za důležité zmínit nedostatečnou závěrečnou 

revizi textu (chybějící interpunkce, vynechané řádky apod.). 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  
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Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě předestírám diplomantce k zamyšlení vedle výše položených otázek i 

následující otázky: 

Kolik může mít podnikatel právnická osoba obchodních závodů? A jak se to případně pozná? 

Může být ve vlastnictví podnikatele právnické osoby věc, která není součástí jeho obchodního 

závodu? 

Závěrečné hodnocení 

Přes výše uvedené výtky považuji práci za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. Předběžně 

navrhuji diplomovou práci ohodnotit klasifikačním stupněm velmi dobře až dobře v závislosti na 

úrovni ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 20. dubna 2015 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          vedoucí diplomové práce  


