
ABSTRAKT - RESUMÉ

Tato práce je zaměřena na problematiku koupě/prodeje lékařských praxí, jež v současné době 

tržního hospodářství nabývá na významu. Přestože je čím dál větší poptávka po takovéto 

transakci, právní úprava tomu není příliš vhodně přizpůsobena. Jelikož lékařskou praxi lze 

chápat jako obchodní závod ve smyslu § 502 občanského zákoníku, přichází (mimo jiné 

způsoby koupě/prodeje lékařské praxe) v úvahu její koupě/prodej na základě smlouvy o koupi 

závodu v souladu s § 2175 a násl. občanského zákoníku. Právní titul smlouvy o koupi závodu 

je v praxi pro takovouto transakci volen často, přesto však celý proces koupě/prodeje závodu 

není bezproblémový, a právě na tyto problémy se snažím v této práci poukázat.

Tuto práci lze rozčlenit na dvě části, přičemž první část se zabývá především definicí a 

právním rozborem základních pojmů jako je obchodní závod, lékařská praxe, poskytovatel 

zdravotních služeb a především zdůvodněním, proč lze lékařskou praxi za obchodní závod 

považovat. 

Druhá část práce je zaměřena na smlouvu o koupi závodu obecně se specifiky, které 

přicházejí v úvahu v případě koupě/prodeje lékařské praxe na základě smlouvy o koupi 

závodu.

V druhé kapitole (členěné za úvodem) obecně definuji pojem obchodní závod a srovnávám ho 

s pojmem podnik dle obchodního zákoníku. V této kapitole rovněž definuji instituty pobočka, 

odštěpný závod a rodinný závod.

V třetí kapitole detailně rozebírám, ze kterých složek se obchodní závod skládá. Tento rozbor 

provádím nejprve v obecné rovině a následně zjištěné poznatky aplikuji na konkrétní případ, 

kdy je obchodním závodem lékařská praxe.

Ve čtvrté kapitole se zabývám institutem poskytovatele zdravotních služeb nejprve obecně a 

následně uvádím specifika poskytovatele zdravotních služeb fyzické osoby a poskytovatele 

zdravotních služeb právnické osoby. Současně se zde zabývám postupem, který je nutný 

absolvovat pro legální provozování lékařské praxe.

Pátá kapitola představuje předěl mezi první a druhou částí diplomové práce, jelikož zde 

uvádím i jiné právní tituly než smlouvu o koupi závodu,  na základě kterých je možné 

lékařskou praxi prodat.

V šesté kapitole se zaměřuji na samotnou smlouvu o koupi závodu, přičemž její jednotlivé 

náležitosti rozebírám v příslušných podkapitolách, a to nejprve v obecné rovině, kterou 

následně aplikuji na případ, kdy předmětem převodu je lékařská praxe. 



V této práci se snažím o rozbor současné právní úpravy, poukázání na její problémy a v 

některých případech i o návrh řešení de lege ferenda.


