
ABSTRAKT 

Předkládaná diplomová práce s názvem „Obchodní závod“ si klade za cíl 

komplexně analyzovat obchodní závod, jak jej upravuje současný občanský zákoník. 

Obchodní závod je jedním ze stěžejních témat na pomezí občanského a obchodního 

práva a je významným institutem souvisejícím s každodenním provozem podnikatelovy 

činnosti.  

Práce začíná shrnutím historických souvislostí, jejichž výklad je obsažen v první 

kapitole. Je rozebráno pojetí tohoto institutu v 19. století, tedy jako předmětu právních 

vztahů, který slouží k uskutečňování podnikatelské činnosti. Jak z kapitoly rovněž 

plyne, pojetí v druhé polovině 20. století však bylo značně odlišné od toho současného, 

především proto, že byl podnik chápán jako subjekt právních vztahů.  

Na tento historický úvod navazuje druhá a třetí kapitola, které jsou stěžejní částí 

diplomové práce. Kapitola druhá se věnuje samotné definici obchodního závodu a dále 

nabízí odpovědi na otázku, zda může mít jeden podnikatel více obchodních závodů. 

Rovněž je podán výklad o pojetí obchodního závodu, a to v porovnání s předválečnou 

doktrínou i právní úpravou v rámci Evropské unie, která byla v tomto směru formována 

především rozhodovací činností institucí Evropské unie.  

Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na výkladové nejasnosti a množství 

odporujících názorů, které je možno vypozorovat hned u několika témat. První 

podkapitola je věnována pojetí obchodního závodu jako věci v právním smyslu. 

Navazuje výklad o obchodním závodu jako věci hromadné a rovněž není opomenuto 

shrnutí diskuze ohledně dluhu jako věci v právním smyslu a věci hromadné jako věci.  

Dále je do práce zahrnuta kapitola, která analyzuje část obchodního závodu. 

S částí obchodního závodu je možno se setkat hned v několika případech, například to 

může být pobočka či odštěpný závod. Jedna z podkapitol se zabývá vedoucím 

odštěpného závodu a pozornost je věnována i institutu prokury. 

Závěrečná pátá kapitola nabízí shrnutí nového institutu rodinného závodu 

a v této souvislosti je možno si všimnout mnoha nejasností, která se s tímto tématem 

pojí. Bude tedy i v této souvislosti záležet na praxi, jak se s rodinným závodem 

vypořádá. 



Samotný závěr práce je věnován shrnutí a zhodnocení poznatků a závěrů, ke 

kterým jsem při vypracování své diplomové práce dospěla. 


