
Resumé 

 

Předkládaná rigorózní práce analyzuje zástavní právo k nemovité věci. Práce je členěna do 11 

kapitol. V úvodních kapitolách pojednává obecně o zajištění a následně přechází k zástavnímu 

právu, jakožto jednomu ze zajišťovacích instrumentů, kde se věnuje pojmu zástavního práva, 

historii zástavního práva, pramenům právní úpravy a funkci zástavního práva tak, aby čtenář 

získal potřebné souvislosti. 

 

V následujících třech kapitolách pozornost směřuje de facto k definičním znakům zástavního 

práva, tedy vymezení zástavy (se zaměřením na nemovitou věc), subjektů zástavního práva a 

zajištěného dluhu.  

 

Značný prostor je pak věnován v kapitole šesté vzniku zástavního práva, kde se autorka pokouší 

uceleně zanalyzovat jednotlivé důvody vzniku zástavního práva a na ně navazující způsoby 

vzniku zástavního práva, přičemž kritériem pro rozdělení je zde skutečnost, zda zástavní právo 

vzniká k nemovité věci evidované v katastru nemovitostí či nemovité věci, jež nepodléhá 

evidenci v katastru nemovitostí. Smluvnímu zástavnímu právu je zde věnován největší prostor 

a s ohledem na rostoucí elektronizaci právního styku je poměrně značná část věnována také 

elektronické kontraktaci. 

  

Protože se život zástavního práva neomezuje pouze na jeho vznik, (případný) výkon a zánik, 

věnuje se kapitola sedmá také právům a povinnostem subjektů zástavněprávního vztahu. 

 

Za nejzásadnější, alespoň z hlediska novinek v právní úpravě, pak autorka považuje osmou 

kapitolu o výkonu zástavního práva. Výklad je věnován obecným otázkám a právnímu rámci 

výkonu zástavního práva, aby bylo dále pojednáno o možných způsobech jeho realizace, a to 

nejen způsoby dosud užívanými, jako je prodej zástavy ve veřejné dražbě a soudní prodej 

zástavy, nýbrž také možnými privátními způsoby zpeněžení zástavy. 

 

V posledních kapitolách se pak autorka zaměřuje na zánik zástavního práva, jeho případné 

promlčení a eventuální relativní neúčinnost zástavního práva, resp. některých jeho atributů.  

 



Závěrem je předložen náhled autorky na novou právní úpravu zástavního práva v občanském 

zákoníku, na její přínos a možné nedostatky, přičemž je zde nastíněno i několik úvah de lege 

ferenda. 

 


