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Úvod 

 

Zástavní právo, jež je především právem věcným, představuje jeden ze zásadních 

zajišťovacích právních instrumentů. S příchodem nové právní úpravy v zákoně 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinné od 1.1.2014, doznala úprava zástavního práva 

změn, které i přes skutečnost, že je úprava účinná již bezmála pět let, nadále vedou 

k mnoha otázkám či nejasnostem. Také těmto otázkám a protichůdným interpretacím se 

bude věnovat tato práce, přičemž se nevyhýbá ani případným doporučením dotčeným 

subjektům. S ohledem na svou hospodářskou důležitost se zaměřuje na zástavní právo, 

jehož předmětem je nemovitá věc. 

 

Cílem této práce je podat komplexní výklad o všech základních aspektech zástavního 

práva od jeho obecného pojetí, změn v pojmosloví a změn v definování způsobilého 

předmětu zástavního práva, přes vznik zástavního práva, práva a povinnosti ze zástavního 

práva vyplývající, jeho výkon, až k možnému promlčení či zániku zástavního práva. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jak definice způsobilé zástavy, tak rovněž definice nemovité 

věci doznala s příchodem nového občanského zákoníku citelných změn, nemalý prostor 

bude věnován tomuto tématu. Z výše naznačeného základního schématu „života“ 

zástavního práva několikrát pochopitelně odbočíme k otázkám s tématem souvisejícím, a 

budeme se věnovat také novým institutům, jako je kupříkladu záměna zástavního práva 

nebo uvolněné zástavní právo. S ohledem na rostoucí elektronizaci právního styku se 

dotkneme též možnosti elektronické kontraktace. 

 

Při zpracování této rigorózní práce bude využíváno standardních interpretačních 

metod v právu, zejména deskriptivně-analytické metody, argumentačně rozvíjené na bázi 

současné judikatury a doktríny, z nichž hodlám metodou syntézy dospět k logickým 

závěrům. V menším měřítku budou užívány také metody jazykové, logické, systematické, 

teleologické a komparativní. Komparaci využívám jak v kontextu inspirativních právních 

úprav, tak z hlediska historického srovnání, zejména pak srovnání s právní úpravou 

bezprostředně předcházející přijetí nového občanského zákoníku.  
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Vzhledem k přechodným ustanovením nového občanského zákoníku je nutné mít na 

paměti, že i nadále bude při aplikaci práva hrát zásadní roli již zrušený zákon č. 40/1964 

Sb. občanský zákoník. Tato práce se nicméně zaměří na právní úpravu platnou a účinnou, 

s případnými odkazy na právní úpravu minulou, tam, kde to napomůže pochopení 

materie. Pro věcná práva bývá typické, že s přijetím nové právní úpravy dochází ke stavu, 

kde mohou vedle sebe existovat věcná práva se stejným či podobným obsahem, která se 

řídí různými právními předpisy, z tohoto důvodu se tato práce nevyhne ani krátkému 

historickému exkurzu, jenž považuji za nezbytný k pochopení vývoje tohoto významného 

institutu. 

 

Změny, které jsou s to nejvýznamněji ovlivnit praktické využití institutu zástavního 

práva, zasáhly s přijetím nového občanského zákoníku zejména úpravu jeho výkonu. Tato 

práce se proto zaměří na výkon zástavního práva v situaci, kdy je dlužník schopen plnit 

své dluhy, a tedy se plně uplatní uhrazovací funkce zástavního práva, jež je pro zástavní 

právo typická. Naproti tomu stranou pozornosti této práce zůstane právní úprava 

insolvenčního práva, která nabývá na významu v okamžiku, kdy se dlužník dostane do 

úpadku a kolektivní uspokojení věřitelů získává přednost před uspokojením 

individuálním, čímž úpravu výkonu zástavního práva obsaženou v občanském zákoníku 

upozadí. 
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1. Obecně k zajištění v občanském zákoníku 

 

Zajištění dluhu je upraveno v části čtvrté, hlavě I, dílu 8 oddílu 2, v ustanoveních 

§ 2010 až § 2047 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „NOZ“ 

nebo „občanský zákoník“). Občanský zákoník je subsidiárně použitelným předpisem pro 

soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy, a pravidla v něm obsažená se 

aplikují vždy, neupravuje-li je jiný právní předpis jinak.1 Výše uvedená obecná 

ustanovení o zajištění a utvrzení dluhu je nutno v kontextu § 1 odst. 2 NOZ považovat za 

dispozitivní, a tedy se připouští, aby si osoby ujednaly svá práva a povinnosti ze zajištění 

odchylně, nevylučuje-li to zákon výslovně v konkrétním ustanovení. 

 

Občanský zákoník nově hovoří v prvé řadě o zajištění dluhu, avšak navzdory své 

snaze důsledně rozlišovat mezi pojmy závazek, dluh a pohledávka2, vyznačují se 

formulace, týkající se zajištění, obsažené na různých místech občanského zákoníku, 

terminologickou nejednotností, když je používáno nejen spojení zajištění dluhu, ale také 

zajištění závazku3, zajištění pohledávky4, zajištění splnění dluhu5. Z definice závazku, 

z něhož má věřitel právo na plnění od dlužníka jako na pohledávku a dlužník má 

povinnost toto právo věřitele uspokojit splněním dluhu,6 lze dovodit, že pohledávka 

a dluh tvoří párové pojmy, a ačkoliv se zajišťuje dluh, dává smysl hovořit i o zajištěné 

pohledávce věřitele, jinak bychom museli v souvislosti s pohledávkou vždy hovořit 

o „pohledávce věřitele, jíž odpovídá zajištěný dluh“, a to nepovažuji za velmi praktické. 

 

Občanský zákoník dále terminologicky rozlišuje mezi zajištěním dluhu a utvrzením 

dluhu.7 O zajištění dluhu má smysl uvažovat pouze tam, kde se zlepšuje kreditní pozice 

                                                 
1 Viz § 9 odst. 2 NOZ. 
2 Viz ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha 

: Sagit, 2012. s. 704. 
3 Viz např. § 1933 odst. 1, § 1937 odst. 1, , § 3073 NOZ. 
4 Viz např. § 140 odst. 1, § 204 odst. 2, § 393 odst. 2, § 400 odst. 2, § 724 odst. 2, § 1337, § 1880 odst. 1, 

§ 2030 NOZ atd. 
5 Viz § 2034 odst. 2 NOZ. 
6 Viz § 1721 NOZ. 
7 Viz ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha 

: Sagit, 2012. s. 790. 
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věřitele,8 tedy zabezpečuje se splnění pohledávky věřitele. Utvrzením dluhu se naproti 

tomu sice zlepšuje pozice věřitele v tom smyslu, že motivuje dlužníka ke splnění jeho 

dluhu (smluvní pokuta) či usnadňuje případné vymáhání dluhu (uznání dluhu), jeho 

kreditní pozice však v důsledku utvrzení dluhu zlepšena není. Není-li dlužník schopen 

plnit své závazky, utvrzení dluhu reálně nepřinese žádnou záruku (zajištění), že dluh bude 

splněn. 

 

Jak již bylo uvedeno, účelem zajištění je především zlepšit pozici věřitele a tak snížit 

riziko, že jeho pohledávka nebude uspokojena, ať již částečně nebo zcela. K tomu 

poslouží buď zajištění osobní, jehož schopnost zajistit splnění dluhu je závislá na 

majetkových poměrech poskytovatele zajištění, nebo zajištění věcné (též věcněprávní), 

v jehož souvislosti se hovoří tradičně o zajišťovací a uhrazovací funkci zajištění. Za 

zásadní rozdíl mezi zajištěním věcným a zajištěním osobním lze pak považovat postavení, 

jaké dává zajištění věřiteli, když jedině věřitel, jemuž svědčí právo z věcného zajištění, 

má postavení tzv. zajištěného věřitele, a jako takový má přednostní právo na uspokojení 

své pohledávky tam, kde dlužník není s to plnit všechny své dluhy. Mimo to věcné 

zajištění konzervuje majetek dlužníka do té míry, aby jeho případnou redistribucí nebylo 

v budoucnu znemožněno uspokojení pohledávky věřitele.9  

 

Podle ustanovení § 2010 odst. 1 NOZ věty první „Dluh lze zajistit, zaváže-li se třetí 

osoba věřiteli nebo ve prospěch věřitele za dlužníkovo plnění, anebo dá-li někdo věřiteli 

nebo ve prospěch věřitele majetkovou jistotu, že dlužník svůj dluh splní.“ Výkladem 

předmětného ustanovení lze dojít k závěru, že obecně lze dluh zajistit ručením (v širším 

slova smyslu) třetí osoby za dlužníkovo plnění nebo poskytnutím jistoty, kterou se rozumí 

v prvé řadě zřízení zástavního práva.10 Alternativou ke zřízení zástavního práva je dále 

poskytnutí jistoty způsobilým ručitelem.11 Mám za to, že je zde nadbytečně uvedeno 

ručení dvakrát, a to jednak v obecném vymezení zajištění dluhu, tak opakovaně 

v ustanovení o způsobilé jistotě, není-li jistota poskytnuta zřízením zástavního práva. 

                                                 
8 RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná 

úprava. Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 7-8, s. 193. 
9 RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní 

revue. 2013, roč. 5, č. 9, s. 241 an. 
10 Viz § 2012 odst. 1 NOZ. 
11 Viz § 2012 odst. 2 NOZ. 
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Výčet způsobů zajištění dluhu, uvedený v obecných ustanoveních o zajištění 

a utvrzení dluhu12 a dále v dílčích úpravách jednotlivých zajištění13, není taxativní.14 Za 

zajištění lze považovat vše, co zvyšuje věřitelovu šanci na uspokojení jeho pohledávky 

tím, že zvětšují majetek, z něhož může být pohledávka uspokojena, nebo zlepšují pořadí 

uspokojení věřitele. Tak vedle ručení, finanční záruky, zajišťovacího převodu práva 

a dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, lze za zajištění dluhu považovat také 

zadržovací právo15, které poskytuje věřiteli právo přednostního uspokojení, tak také 

přistoupení k dluhu (kumulativní intercese)16. Existují však i takové zajišťovací 

instrumenty, které občanský zákoník (ani jiný soukromoprávní předpis výslovně 

neupravuje, a proto například tzv. finanční leasing17 nebo repo operace18 budou 

sjednávány k zajištění závazku nepojmenovanými smlouvami. 

  

Povinnost dát jistotu může být ujednána smluvními stranami, ale také stanovena 

zákonem, ať již občanským zákoníkem19, nebo zvláštním zákonem.20 

 

Občanský zákoník neobsahuje taxativní výčet zajišťovacích instrumentů, a v souladu 

s dispozivitou předmětných zákonných ustanovení platí, že smluvní strany mohou 

k zajištění dluhu sjednat i zákonem neupravený instrument.21 jak již bylo uvedeno výše, 

zástavní právo však výslovně za zajišťovací instrument považuje. To vyplývá nejen 

z ustanovení § 2102 odst. 1 NOZ, podle kterého lze zřízením zástavního práva učinit 

zadost povinnosti dát jistotu, ale také z § 1309 odst. 1 NOZ, který hovoří přímo o zajištění 

dluhu zástavním právem. 

  

                                                 
12 Viz § 2010 – 2017 NOZ. 
13 Viz § 2018 – 2047 NOZ. 
14 To vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2014 sp. zn. 23 Cdo 2239/2012. 
15 Viz § 1395 NOZ. 
16 Viz § 1892 NOZ. 
17 Financovaná věc je až do úplného zaplacení dluhu ve vlastnictví financujícího subjektu. 
18 Poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem dlužníkových cenných papírů. 
19 Např. § 280, § 1004 odst. 2, § 1015, § 1296, § 1307 odst. 2, § 2382 odst. 2 NOZ atd. 
20 Např. § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 14 ZVD. 
21 Viz KINDL, Milan. Zajištění a utvrzení dluhů. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016. Právní praxe. s. 32. 
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2. Obecný výklad k zástavnímu právu 

 

2.1. Pojem a zásady zástavního práva 

 

Občanský zákoník neobsahuje výslovnou definici zástavního práva. Obsah 

zástavněprávního vztahu je nicméně vymezen v obecném ustanovení § 1309 odst. 1 NOZ, 

z něhož se podává, že „Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, 

nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané 

výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení 

zástavy.“  

 

Již ze samotného systematického zařazení úpravy zástavního práva je patrné, že je 

zástavní právo jednak právem věcným, jednak absolutním majetkovým právem. 

Občanský zákoník vychází z ideje, že je zda numerus clausus absolutních majetkových 

práv, tedy že jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.22 Pro absolutní 

majetková práva je dále typické jejich působení erga omnes.23 Občanský zákoník však 

v části, věnující se relativním majetkovým právům, navzdory této koncepci umožňuje 

stranám upravit některé své závazky s věcněprávními účinky, například podle § 1761 

NOZ lze mezi stranami zřídit zákaz zatížení nebo zcizení jako právo věcné. Domnívám 

se, že by bylo přiléhavější zřízení takového závazku s účinky erga omnes, nikoliv 

s věcněprávními účinky. Rozšiřování okruhu věcných práv má vliv také na rozšiřování 

okruhu způsobilé zástavy. 

 

Hovoří se také o tom, že zástavní právo na věci lpí bez ohledu na změny v osobách 

zástavněprávního vztahu. V převažující části je právem věcným, blíže pak věcným 

právem k cizí věcí (iura in re alinea), které k naplnění své uhrazovací funkce, o níž bude 

pojednáno dále, umožnuje v konečném důsledku i zbavení vlastníka vlastnického práva 

k věci, jež je předmětem zástavního práva. Na rozdíl od zástavního práva, jehož 

předmětem je věc movitá, se pro zástavní právo k nemovité věci vžil termín hypotéka.24 

                                                 
22 Viz § 977 NOZ: „Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.“ 
23 Viz § 976 NOZ: „Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného zákon.“ 
24 Z latinského hypotheca. Termín pignus, který v latině označoval ruční zástavní právo, se již v současné 

praxi nepoužívá. 
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Pro lepší pochopení institutu zástavního práva považuji za vhodné alespoň ve 

stručnosti rozebrat základní principy, zásady, které jsou pro zástavní právo 

charakteristické, a které jej definují. Pro zástavní právo je tak charakteristický zejména 

princip publicity, jenž souvisí zejména s věcněprávní povahou zástavního práva. Jakožto 

věcné právo, které je svou povahou právem absolutním, a tedy působícím erga omnes, 

musí být osobám známé. Publicita věcných práv se obecně zajišťuje jejich evidencí ve 

veřejných seznamech. S tím úzce souvisí princip legality, který značí, že vyžaduje-li se 

ke vzniku zástavního práva jeho zápis do veřejného seznamu, zkoumá orgán provádějící 

zápis z úřední povinnosti, zda byly splněny požadavky pro provedení takového zápisu, 

čímž si státní moc zachovává dohled nad vznikem věcných práv. 

 

Princip akcesority vyjadřuje nesamostatnost zástavního práva (na rozdíl od ostatních 

věcných práv k cizí věci). Akcesorita zástavního práva znamená vázanost existence 

zástavního práva na existenci zajištěného dluhu, což platí také pro rozsah zajištění – 

zástavní právo tak vzniká pouze v rozsahu skutečné výše zajištěného dluhu.25 Bez 

existentní pohledávky nemůže trvat ani zástavní právo. Mimo to se akcesorita zástavního 

práva projevuje spjatostí také v případech nakládání s pohledávkou, zajištěnou zástavním 

právem, zástavní právo tak sleduje osud pohledávky, aniž by bylo zapotřebí samostatného 

právního jednání. Tak například je výslovně stanoveno, že postupník nabývá 

s postoupením pohledávky také práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění,26 

osud pohledávky je sledován i tehdy, kdy se pohledávka rozděluje, zaniká atd.27 

Zástavním právem nelze disponovat samostatně, jedinou přípustnou samostatnou 

„dispozicí“ je právní jednání, v důsledku kterého dojde k zániku zástavního práva, aniž 

by současně zanikl zajišťovaný dluh, např. vzdáním se zástavního práva. Výjimku do jisté 

míry představuje tzv. uvolněné zástavní právo ve smyslu § 1380 NOZ, podle nějž se 

zástavní právo považuje za uvolněné, pokud zajišťovaný dluh již zanikl, ale zápis 

o zástavním právu ve veřejném seznamu dosud nebyl vymazán. Takové uvolněné 

zástavní právo lze použít k zajištění jiného dluhu. Další výjimku ze zásady akcesority 

představuje podle soudní judikatury situace, kdy ani v případě, že zanikne osobní dlužník  

                                                 
25 Srov. nález Ústavního soudu ČR II.ÚS 1148/07 ze dne 11.11.2008. 
26 Viz § 1880 odst. 1 NOZ. 
27 Srov. § 1351, § 1377 odst. 1, písm. a) NOZ. 
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- právnická osoba bez nástupce, a tedy není zde osoby povinné ke splnění dluhu, k zániku 

zástavního práva nedochází.28  

                                                  

Princip subsidiarity zástavního práva naproti tomu vyjadřuje, že zástavní právo 

umožní uspokojení věřitele teprve tehdy, není-li řádně a včas splněn zajištěný dluh. Tím 

však není řečeno, že lze přistoupit k realizaci zástavního práva až po neúspěšném 

vymáhání zajištěného dluhu po osobním dlužníkovi. 

 

Princip speciality se pak v zástavním právu odráží možností zastavit pouze konkrétní 

věc, individuálně určenou zástavu. Specialita neboli konkrétnost se však váže také 

k zajišťovanému dluhu, neboť zástavní právo lze zřídit jen pro konkrétní dluh. 

 

Považuji za nezbytné se alespoň v základních bodech věnovat historii zástavního 

práva, jednak k pochopení samotného institutu, jednak k možnému přesahu minulých 

právních úprav do současnosti, jak bude nastíněno dále. 

 

2.2. Historie zástavního práva 

 

Ačkoliv není cílem této práce podat komplexní výklad o historii vývoje institutu 

zástavního práva, je alespoň stručný exkurz jednak základem k pochopení zástavního 

práva, jednak východiskem pro sumarizaci pramenů právní úpravy zástavního práva. 

 

Právní systém v České republice řadíme ke kontinentálnímu typu právní kultury 

vycházející z římskoprávní tradice.29 Proto historie zástavního práva v českých zemích 

sahá až do římského práva. Starší římské právo neznalo zástavní právo jako takové, neboť 

k zajištění se užívalo výhradně osobní zajištění. Jako věcné zajištění sloužil fiduciární 

převod vlastnického práva - tzv. fiducie.30 Fiducie z římského práva brzy vymizela, neboť 

se nehodila příliš ke svému účelu, poskytujíce příliš široká oprávnění věřiteli a téměř 

                                                 
28 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.2.2006, sp. zn. 21 Cdo 1198/2005. 
29 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. str. 104. 
30 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 

1995. s. 203.  
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žádné záruky, že po splnění dluhu bude věc vrácena zpět dlužníkovi.31 Později se 

zajišťovalo prostou detencí (tedy předání věci k zajištění dluhu bez převedení 

vlastnického práva), až se vytvořil základ pro ruční zástavní právo (pignus). 

 

Základem pro hypotekární zástavní právo byl vývoj zajištění věcmi hospodářské 

povahy, které si propachtovatel přivedl na propachtovaný pozemek, a neplatil-li řádně 

pachtovné, mohl se věřitel uspokojit z těchto věcí.32 Tato úprava se později rozšířila na 

všechny případy, kdy nedocházelo k předání věci věřiteli a vedle ručního zástavního 

práva (pignus) dala vzniknout také hypotekárnímu zástavnímu právu (hypotheca). 

 

V českých zemích bylo možné nejrůznější formy zástavního práva zřídit již ve 

středověku.33 Z hlediska vývoje (nejen) zástavního práva se považuje za zásadní právní 

úprava v zákoně č. 946/1811 sb. z. s., obecném zákoníku občanském (Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB) ze dne 1. 6. 1811, který jednak vychází z tradice 

římského práva, jednak významně ovlivnil právní úpravy budoucí, včetně té aktuálně 

účinné.34 Již za účinnosti ABGB bylo možné zřizovat smluvní zástavní právo. 

 

První signifikantní změnu přinesl zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (tzv. 

střední občanský zákoník), který si kladl za cíl narušit civilistickou koncepci vycházející 

z římského práva.35 Formálně zůstalo zástavní právo sice zachováno, nicméně v nových 

státoprávních podmínkách již nemohlo efektivně fungovat. 

 

                                                 
31 Srov. HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 6 vydání. Bratislava : Právnická 

fakulta University Komenského, 1927. s. 280. in VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském 

zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. s. 16. 
32 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

s. 17. 
33 KAPRAS, J. K dějinám českého zástavního práva. Praha : Sborník věd právních a státních, 1903. 
34 Srov. ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

Praha : Sagit, 2012. s. 47: „Základním obecným ideovým zdrojem rekodifikace je vládní návrh občanského 

zákoníku bývalého Československa z r. 1937, který nebyl jako zákon přijat kvůli událostem následujícím po 

mnichovské dohodě. Z koncepčního hlediska má význam, že tento vládní návrh sledoval modernizační revizi 

rakouského všeobecného zákoníku občanského (ABGB) z r. 1811 v jeho konfrontaci s novějšími evropskými 

zákoníky, zejména německým a švýcarským. Se zřetelem k tomu je třeba zdůraznit, že se jednalo o návrh 

myšlenkově soudržný, s jasným filosofickým zázemím převzatým z rakouského zákoníku, koncepčně 

navazující na tradice středoevropského právního myšlení.“ 
35 BĚLOVSKÝ, P. in: BOBEK, M.; MOLEK, P.; ŠIMÍČEK, V. Komunistické právo v Československu 

Kapitoly z dějin bezpráví. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 434. 
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Citelnou ránu institutu zástavního práva pak zasadil zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ze dne 26.2.1964 (dále jen „SOZ“), který obecnou úpravu smluvního zástavního 

práva zcela opustil. Zástavní právo mohlo vzniknout v občanskoprávních vztazích pouze 

k věcem movitým, a jedině ze zákona, přičemž v hospodářských vztazích bylo zástavní 

právo vyloučeno zcela. Zástavní právo k nemovitostem bylo nahrazeno institutem 

omezení převodu nemovitosti36, které vznikalo na základě smlouvy, jež nabývala 

účinností registrací státním notářstvím. S účinností od 1.1.1992 bylo omezení převodu 

nemovitostí zrušeno zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje SOZ, 

jenž v přechodném ustanovení § 874 stanovil, že „práva a povinnosti z omezení převodu 

nemovitosti, jež vzniklo před účinností tohoto zákona, se řídí dosavadními předpisy“, tedy 

práva a povinnosti z omezení převodu nemovitosti, jež vzniklo do 31.12.1991 se řídí 

i nadále ustanovením § 58 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 31.12.1991. 

 

Smluvní zástavní právo upravoval opětovně až zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský 

zákoník, ze dne 4.6.1964,37 a tak s účinností od 1.5.1990 existovalo vedle zajištění 

smluvním omezením převodu nemovitosti také smluvní zástavní právo, ačkoliv jej bylo 

možné sjednat pouze v hospodářských vztazích. Zástavní právo podle § 129c – 129i 

hospodářského zákoníku vznikalo přímo ze zákona nebo na základě smlouvy zápisem do 

evidence nemovitostí. Převodem nemovitosti, zatížené zástavním právem, se nabyvatel 

nestal novým zástavním dlužníkem, nýbrž byl vázán vedle původního dlužníka za 

pohledávku, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno a o které při uzavření smlouvy věděl 

nebo vědět musel, a to do výše ceny nabytého majetku.38 

 

Hospodářský zákoník byl zrušen39 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze 

dne 5.11.1991, s účinností od 1.1.1992. Podle § 763 odst. 1 obchodního zákoníku se 

právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti obchodního zákoníku a práva z nich vzniklá, 

řídí dosavadními právními předpisy. Z uvedeného by mělo vyplývat, že smluvní zástavní 

právo, které vzniklo podle hospodářského zákoníku do 31.12.1991, se bude i nadále řídit 

                                                 
36 Viz § 58 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 31.12.1991. 
37 Smluvní zástavní právo bylo zakotveno novelizací provedenou zákonem č. 103/1990 Sb., kterým se měnil 

zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. 
38 Viz § 129c odst. 3 hospodářského zákoníku. 
39 Srov. § 772 bod 3. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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hospodářským zákoníkem. Obchodní zákoník však obecnou úpravu zástavního práva 

neobsahoval. 

 

Obecnou úpravu zástavního práva vedle toho obsahoval občanský zákoník, a to po 

tzv. velké novele, provedené zákonem č. 509/1991 Sb., s účinností od 1.1.1992. Úprava 

smluvního zástavního práva tak byla použitelná i pro zástavní právo sjednané mezi 

podnikateli. Tento zákon však ve svém § 868 stanovil, že se ustanoveními tohoto zákona 

řídí i právní vztahy vzniklé před 1. lednem 1992. Vzhledem ke skutečnosti, že od 1.1.1992 

pouze občanský zákoník obsahuje obecnou úpravu zástavního práva, není zřejmé, kterým 

předpisem by se měla zástavní práva vzniklá podle hospodářského zákoníku řídit. 

 

Konflikt těchto přechodných ustanovení byl řešen judikatorně, a to tím způsobem, že 

zástavní smlouva uzavřená za účelem zajištění hospodářského závazku v období od 

1.5.1990 do 31.12.1991, vznik zástavního práva na základě této smlouvy, práva 

a povinnosti (nároky) z tohoto zástavního práva a zánik zástavního práva se řídí i v době 

ode dne 1.1.1992 hospodářským zákoníkem, neboť vzniklo-li zástavní právo podle 

hospodářského zákoníku, „nemohou se právní vztahy z něj vzniklé nadále řídit v době 

ode dne 1.1.1992 ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, neboť by se v důsledku toho zástavní právo představující závazkový 

právní vztah nadále posuzovalo jako věcné právo.“40 Teoreticky je tedy možné, že stále 

existují taková zástavní práva k nemovitosti, která se budou řídit hospodářským 

zákoníkem. 

 

Po tzv. velké novele občanského zákoníku tedy bylo možné smluvně zřídit zástavní 

právo mezi všemi subjekty práva.  

 

 

 

 

 

                                                 
40 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3263/2016, ze dne 25. 1. 2017. 
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2.3. Právní úprava 

 

2.3.1. Platná právní úprava 

 

Zástavní právo je zejména upraveno v části třetí (Absolutní majetková práva), hlavě 

II (Věcná práva), dílu 5 (Věcná práva k cizím věcem), oddílu 3 (Zástavní právo), v 

ustanoveních § 1309–1394 NOZ. Na tato ustanovení navazují mnohá další 

ustanovení občanského zákoníku, která úpravu doplňují nebo s ní více či méně souvisejí. 

Ustanovení týkající se zástavního práva však nalezneme také v dalších právních 

předpisech, ať již hmotněprávní povahy, tak povahy procesní. Právní úprava zástavního 

práva v občanském zákoníku má obecnou povahu (lex generalis), a použije se vždy, není-

li ve zvláštním právním předpise (lex specialis) stanoveno jinak.41 

 

Jak již bylo popsáno výše, zástavní právo je vedle své převážně věcné povahy také 

právem zajišťovacím, proto je nezbytné na zástavní právo pohlížet také v kontextu obecné 

úpravy zajištění v ustanoveních § 2010–2017 NOZ. 

 

V tomto bodě je nutné zdůraznit, že „Obecná ustanovení“ ohledně zajištění a utvrzení 

dluhů nejsou obecnými ustanoveními komplexními, nýbrž upravují pouze některé 

vybrané otázky. Další důležité obecné otázky tedy nalezneme upravené také v dalších 

částech občanského zákoníku. 

 

Pro komplexní uchopení institutu zástavního práva považuji za nezbytné se zabývat 

přechodnými ustanoveními občanského zákoníku, která plní rozhodující roli v určení, 

jaký právní předpis se použije na daný zástavněprávní vztah. Klíčové je ustanovení 

§ 3073 NOZ, podle kterého „práva ze zajištění závazku vzniklá přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, byť byla zřízena i jako práva věcná, se posuzují až do svého 

zániku podle dosavadních právních předpisů.“ Formulace „byť byla zřízena i jako práva 

věcná“ jednoznačně činí z § 3073 NOZ lex specialis ve vztahu k § 3028 odst. 2 NOZ. 

Díky tomu se rozšiřuje princip plné neretroaktivity42 i na věcněprávní zajištění, jakkoliv 

                                                 
41 Inspirativní katalog speciální úpravy podává FIALA, J. in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef 

a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. s. 890-891. 
42 Jinak typický pro § 3028 odst. 3 NOZ. 
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je jinak pro věcná práva typický princip nepravé retroaktivity.43 Účelem této úpravy 

patrně bylo svázat právní režim hlavního závazku a jeho věcněprávního zajištění. 44 Bez 

existence tohoto speciálního § 3073 NOZ by se mohl hlavní závazek, vzniklý do 

31.12.2013, řídit starým občanským zákoníkem podle § 3028 odst. 3 NOZ, zatímco 

zástavní právo by se řídilo novým občanským zákoníkem podle § 3028 odst. 2 NOZ. 

Proto lze shrnout, že právní úprava ve starém občanském zákoníku se i nadále plně 

použije na zástavní práva vzniklá přede dnem nabytí účinnosti NOZ, ledaže se strany 

dohodnou, že se jejich práva a povinnosti budou řídit NOZ. Na zástavní právo vzniklé po 

1.1.2014 se plně aplikuje právní úprava v NOZ.45 Z uvedeného vyplývá, že i nadále bude 

při aplikaci práva hrát zásadní roli starý občanský zákoník. 

 

Z přechodných ustanovení je nutné zmínit také § 3060 a 3057 NOZ, korigující 

dopady superficiální zásady46 ve vztahu k věcným právům, tedy i právu zástavnímu. 

Podle § 3060 NOZ „Zatěžuje-li věcné právo stavbu nebo pozemek, nestane se stavba 

součástí pozemku, dokud toto věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje.“ 

Otázkou tak je, která věcná práva vylučují svou povahou, aby stavba srostla v souladu s 

§ 506 odst. 1 NOZ s pozemkem. Nelze bez dalšího poukázat na právo zástavní, aniž 

bychom zkoumali další okolnosti zástavněprávního vztahu. Tak pokud zástavní právo lpí 

jak na pozemku, tak na stavbě, a to pro zajištění téhož dluhu, nevylučuje existence 

zástavního práva splynutí stavby s pozemkem. Naopak ve splynutí brání, pokud zástavní 

právo zajišťuje buď jen stavbu nebo jen pozemek, či je zástavní právo zřízeno k zajištění 

různých dluhů a/nebo ve prospěch různých věřitelů.47 Proti tomuto výkladu je však 

komentářová literatura, která považuje za vhodné aplikovat na případy, kdy dojde ke 

splynutí stavby s pozemkem, přičemž na každém z nich vázne zástavní právo zajišťující 

odlišný dluh, ustanovení § 1352 NOZ, v jehož důsledku se bude na zástavy hledět pro 

                                                 
43 Srov.§ 3028 odst. 2 NOZ. 
44 Srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 3047. 
45 Srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 3047. 
46 Viz § 506 odst. 1 NOZ, zásada superficies solo cedit neboli povrch ustupuje půdě. 
47 K tomuto výkladu se přiklonila katastrální praxe, když katastrální úřad vyznačuje splynutí stavby a 

pozemku v souvislosti se zástavním právem pouze tehdy, lpí-li zástavní právo jak na pozemku, tak stavbě, 

a zajišťují-li tentýž dluh, viz bod 4.3.2.2 Návodu pro správu katastru. 



 

14 

 

 

účely zástavního práva, jako by ke spojení nedošlo.48 Tento výklad nepovažuji za vhodný 

z důvodu principu legitimního očekávání, neboť pravidlo ve svém důsledku sice pamatuje 

na zpeněžení zástavy a rozdělení výtěžku, nikoliv však na další okolnosti výkonu 

zástavního práva, jako jen např. volba způsobu jeho realizace. Podle § 1350 odst. 2 NOZ 

má pak při spojení věcí zástavní právo zatížit celou věc, avšak pouze do výše hodnoty 

zástavy v době spojení. Domnívám se, že i zde by byl narušen princip legitimního 

očekávání zástavního dlužníka, který v domnění, že bude moci disponovat nezatíženým 

pozemkem, tuto možnost v důsledku splynutí pozemku a stavby ztratí kupříkladu proto, 

že je mezi stranami zřízen zákaz zcizení a zatížení. I kdyby takový zákaz zřízen nebyl, 

bude obtížnější získat kupříkladu další úvěr, zajištěný hypotekárním zástavním právem, 

neboť nový zástavní věřitel bude nejlépe druhým v pořadí. 

 

Se superficiální zásadou souvisí také § 3057 NOZ, který chrání dobrou víru 

oprávněného z věcného práva k pozemku. Pokud zástavní věřitel zřizuje zástavní právo 

k pozemku v dobré víře, že jeho součástí je stavba na pozemku zřízená, považuje se za 

součást pozemku. Pojmově tak je toto pravidlo aplikovatelné pouze na stavby, které jsou 

samostatnou věcí, ale nejsou jako samostatná věc předmětem evidence v katastru 

nemovitostí.49 

 

Speciální přechodné ustanovení § 3068 NOZ se věnuje také institutům uvolněného 

zástavního práva a záměny zástavního práva, kterým však bude zvláštní pozornost 

věnována dále. 

 

S ohledem na výše nastíněné závěry v rámci historického exkurzu nelze opomíjet ani 

přechodná ustanovení dříve účinných právních předpisů.50 

 

                                                 
48 Srov.  PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 3036; také SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 

976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. s. 1238. 1276 s. 
49 U staveb zapsaných v KN se uplatní § 980 odst. 1 NOZ, podle něhož „neznalost zapsaného údaje 

neomlouvá“. 
50 Např. práva a povinnosti z omezení převodu nemovitosti, jež vzniklo do 31.12.1991 se řídí i nadále 

ustanovením § 58 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 31.12.1991. Dále např. zástavní právo 

zřízené na základě zástavní smlouvy v období od 1.5.1990 do 31.12.1991 se řídí i v době ode dne 1.1.1992 

hospodářským zákoníkem. 
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Jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, upravujícím jak zajištění obecně, 

tak zástavní právo jako právo věcné, ale i dalším ustanovením zákona, která s danou 

problematikou souvisejí, se budeme věnovat v příslušných kapitolách.51 

 

2.3.2. Inspirativní mezinárodní projekty upravující zástavní právo 

 

Vedle zahraničních úprav, které mohou de lege ferenda sloužit jako inspirační zdroje 

pro legislativní změny v oblasti zástavního práva,52 lze na tomto místě zmínit také 

inspirativní mezinárodní projekty, které se týkají zástavního práva, a které samotné 

vycházejí z komparace různých zahraničních právních úprav. 

Novějším z nich je Legislativní průvodce po zajištěných transakcích (Legislative 

Guide on Secured Transactions) vypracovaný Komisí OSN pro mezinárodní obchodní 

právo (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL)53 v roce 

2010. Tento legislativní průvodce klade důraz zejména na flexibilitu národních úprav 

zástavního práva tak, aby národní úpravy reflektovaly dostatečně pružně rozvíjející se 

finanční trh. Legislativní průvodce se však věnuje pouze mobiliárnímu zajištění, 

nezabývá se zajištěním nemovitými věcmi, proto pro účely této práce nemá významu. 

 

Naproti tomu Vzorový zákon o zajištěných transakcích (Model Law on Secured 

Transactions) vypracovaný Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (European Bank for 

Reconstruction and Development)54 v roce 1994 (dále jen „Vzorový zákon EBRD“), je 

sice starší, ale pro načerpání inspirace k možným východiskům ohledně zástavního práva 

k nemovité věci přiléhavější. Vzorový zákon EBRD je určen pro země střední a východní 

Evropy, jakožto ekonomiky přecházející z centrálně řízeného hospodářství k tržnímu 

hospodářství.55 Hlavním cílem vypracování Vzorového zákona bylo podpořit tyto státy  

ve sjednocení právního rámce zajištěného financování v zájmu potenciálních věřitelů tak, 

                                                 
51 Inspirativní katalog k tomu podává FIALA, J. in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. s. 888-889. 
52 Cílem této práce není, a vzhledem k rozsahu této práce nemůže být, komparatistika zástavního práva 

v české právní úpravě se zahraničními právními úpravami. 
53 Dostupný zde: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-

10English.pdf. 
54 Dostupný zde: http://www.ebrd.com/news/publications/guides/model-law-on-secured-transactions.html. 
55 Srov. Model Law On Secured Transactions, s.4. 

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf
http://www.ebrd.com/news/publications/guides/model-law-on-secured-transactions.html
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aby byl otevřen prostor pro přechod k tržnímu hospodářství.56 Vzorový zákon EBRD se 

stal inspirací pro velkou novelu zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, 

provedenou zákonem č. 526/2002 Z. z. na Slovensku.57 Obeznámení se se Vzorovým 

zákonem tak dle slovenské doktríny významným způsobem přispělo k pochopení 

některých sporných otázek, vznikajících při intepretaci platné právní úpravy.58 Vedle 

Slovenska se stal Vzorový zákon EBRD inspirací pro legislativní změny v oblasti 

zajištění také v dalších zemích, jako např. Moldávii, Ázerbájdžánu, Bulharsku, Gruzii, 

Kyrgyzstánu, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku či Rusku.59 

 

Vzorový zákon EBRD reflektuje principy, jež se uplatňují jak v anglo-americkém 

právním systému (Common law), tak v kontinentálním (Civil law).60 Vzorový zákon 

EBRD si klade za cíl podat obraz o tom, jak by mělo vypadat moderní zajištěné 

financování, stát se modelem národních legislativních úprav a jejich harmonizace, 

navrhnout jasná a předvídatelná pravidla zajištěného financování, aby byla naplněna 

jistota nadnárodních věřitelů o osudu jejich financování v zemích střední a východní 

Evropy.61  

 

2.4. Funkce zástavního práva 

 

V souvislosti se zástavním právem se tradičně hovoří o zajišťovací a uhrazovací 

funkci zástavního práva, přičemž základním časovým hlediskem pro určení, která 

z funkcí převáží, je okamžik splatnosti zajištěného dluhu. 

 

                                                 
56 RÖVER, Jan-Hendrik. Secured lending in Eastern Europe: comparative law of secured transactions and 

the EBRD model law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 69. 
57 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

s. 37. 
58 Srov. ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C.H. Beck, 2015. s. 

1155. 
59 Srov. RÖVER, Jan-Hendrik. Secured lending in Eastern Europe: comparative law of secured 

transactions and the EBRD model law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 70. 
60 Srov. AKSELI, N. Orkun. International secured transactions law: facilitation of credit and international 

conventions and instruments. London: Routledge, 2011. Routledge research in finance and banking law. s. 

10. 
61 Srov. AKSELI, N. Orkun. International secured transactions law: facilitation of credit and international 

conventions and instruments. London: Routledge, 2011. Routledge research in finance and banking law. s. 

11. 
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Zajišťovací funkce má své místo zejména do splatnosti zajištěného dluhu, a jejím 

hlavním úkolem je působit na obligačního dlužníka takovým způsobem, aby byl 

motivován ke splnění dluhu. Působení se děje hrozbou realizace zástavního práva pro 

případ, že dluh nebude splněn. Zajišťovací funkce se může jevit jako slabá v případech, 

kdy osoba zástavního dlužníka není zároveň obligačním dlužníkem, tedy se může zdát, 

že na obligačního dlužníka nepůsobí dostatečně hrozba realizace zástavního práva, když 

tato zasáhne především zástavního dlužníka. Ve skutečnosti je však i v tomto případě 

funkce zajišťovací efektivní, neboť v důsledku subrogačního regresu se zástavní dlužník 

dostane do pozice zástavního věřitele zajištěné pohledávky a má právo, aby mu obligační 

dlužník vyrovnal vše, co za něj zástavní dlužník plnil.62 Zástavní dlužník je výslovně 

oprávněn dluh splnit z titulu jeho zajištění i bez souhlasu obligačního dlužníka63. Pro 

práva zástavního dlužníka pak není rozhodné, zda k plnění došlo formou zpeněžení 

zástavy nebo zda zástavní dlužník plnil dobrovolně a zástavu tzv. vyplatil, dle ustanovení 

§ 1368 odst. 2 NOZ vznikají úhradou zajištěného dluhu ze zpeněžení zástavy zástavnímu 

dlužníku stejná práva, jaká mu náležejí v případě splnění dluhu dle § 1937 odst. 2 NOZ.64 

 

Dále lze zajišťovací funkci zástavního práva chápat tak, že konzervuje takovou část 

majetku zástavního dlužníka, na které lpí zástavní právo, čímž poskytuje zástavnímu 

věřiteli ujištění, že zde bude existovat majetek, na kterém se může zhojit v případě 

nesplnění jeho pohledávky, i do budoucna.65 66 Konzervační účinek je posílen skutečností, 

že existence zástavního práva, které na zástavě lpí, je v důsledku principu publicity třetím 

osobám známa. Tento konzervační účinek se projevuje zejména tím způsobem, že 

zástavnímu dlužníkovi znemožňuje zcizit či znovu zatížit zástavu, aniž by zůstalo 

zachováno původní zástavní právo lpící na zástavě.67 Je tedy blokována taková část 

majetku, kterou na počátku zástavněprávního vztahu požadoval zástavní věřitel za 

                                                 
62 Viz § 1937 odst. 2 NOZ. 
63 Viz § 1937 odst. 1 NOZ. 
64 Navíc je zástavní dlužník chráněn před promlčením svého práva vůči osobnímu dlužníku ustanovením 

§ 644 NOZ. 
65 Viz RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná 

úprava. Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 7-8, s. 193 an. 
66 Na rozdíl např. od ručení, které je závislé na proměnlivé majetkové situaci ručitele. 
67 Srov. RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná 

úprava. Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 7-8, s. 193 an. 
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dostatečnou jistotu pro případ, že jeho pohledávka nebude splněna a zástavní dlužník se 

bude hojit na zástavě. 

 

Za poměrně zásadní účinek zajišťovací funkce lze považovat skutečnost, že zřízení 

zástavního práva poskytuje zástavnímu věřiteli přednostní pořadí vzhledem 

k potenciálnímu uspokojení ze zástavy.  

 

Uhrazovací funkce zástavního práva pak nabývá na významu v době od splatnosti 

zajištěného dluhu, resp. v případě nesplnění zástavním právem zajištěného dluhu. 

Uhrazovací funkce má oporu v ustanovení § 1309 odst. 1 NOZ, které hovoří o oprávnění 

(zástavního) věřitele uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy, nesplní-li (osobní) dlužník 

dluh řádně a včas. Jakkoliv je ze zákonného vymezení podstaty zástavního práva zřejmá 

uhrazovací funkce zástavního práva, která míří na náhradní uspokojení věřitelovy 

pohledávky zpeněžením zástavy, není toto vymezení ve světle nových způsobů realizace 

zástavního práva, zakotvených v občanském zákoníku, zcela přiléhavé, když § 1359 odst. 

1 NOZ hovoří o „uspokojení věřitele způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, 

popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě, jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve 

veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona.“ Občanský zákoník přitom 

připouští saturaci zástavního věřitele i jinými způsoby než jen z výtěžku zpeněžení 

zástavy.68 

 

Ačkoliv o výkonu zástavního práva budeme pojednávat v podrobnostech dále 

v samostatné kapitole, považuji za nutné podotknout na tomto místě, že uhrazovací 

funkce zástavního práva bude zásadně ovlivněna mírou způsobilosti dlužníka plnit své 

dluhy, když v okamžiku, kdy se dlužník dostane do úpadku, pozbývá úprava výkonu 

zástavního práva v občanském zákoníku na významu, a naopak nabývá na významu 

úprava insolvenčního práva. 

 

 

 

                                                 
68 Např. § 1315 odst. 2 NOZ. 
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3. Zástava 

 

3.1. Obecně k předmětu zástavního práva 

 

Nahlížení na předmět zástavního práva se oproti předchozím úpravám značně 

rozšířilo, když občanský zákoník zcela opustil koncept taxativního výčtu způsobilé 

zástavy69, a nahradil jej pružným vymezením v § 1310 odst. 1 NOZ70, podle kterého 

„zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.“  

 

Takové vymezení předmětu zástavního práva se může jevit jako velmi široké, 

nicméně z povahy zástavního práva, zejména pak z povahy jeho zajišťovací a uhrazovací 

funkce, musí zástava splňovat několik kritérií, aby byla způsobilá plnit základní funkce 

zástavního práva jako takového.71 

 

Předně může být zástavou pouze věc v právním smyslu. Věcí v právním smyslu je 

vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.72 Jedná se o ustanovení, jež se do 

občanského zákoníku dostalo po vzoru ABGB,73 a které legálně definuje, co rozumí věcí, 

na rozdíl od úpravy ve starém občanském zákoníku, který obdobnou definici 

neobsahoval, a vymezení pojmu věci tak bylo ponecháno na teorii a judikatuře.74 

Charakteristickými znaky je tedy odlišnost od osoby a užitečnost (schopnost sloužit 

potřebě člověka),75 s čímž souvisí ovladatelnost (pouze ovladatelná věc může sloužit 

potřebě lidí). Věcí v právním smyslu naproti tomu není např. předmět, entita, ač 

v objektivním světě existentní, kterou z kategorie věcí v právním smyslu vylučuje zákon 

– jedná se o statky spjaté s osobou, živá zvířata, neovladatelné předměty či energie 

a součást věci. 

                                                 
69 Viz § 153 odst. 1 OZ. 
70 Převzato z § 448 ABGB. 
71 K tomu srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 

2015. s. 55. 
72 Viz § 489 NOZ. 
73 Viz § 285 ABGB. 
74 Srov. ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 1. 

vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2013. s. 1158. 
75 Srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2014. s. 1731 
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Zástavou může být pouze věc, s níž lze obchodovat. Obchodovatelností se rozumí 

možnost přechodu věci z jednoho jmění do druhého.76 Obecně lze tak hovořit o možnosti 

převoditelnosti věci, jedině splněním požadavku převoditelnosti lze dostát zákonným 

způsobům výkonu zástavního práva, o kterých budeme hovořit dále. S ohledem na 

skutečnost, že zástavní právo lze realizovat i jinými než zákonnými způsoby, nemusí však 

být tento požadavek splněn vždy, resp. k výkonu zástavního práva nebude vždy zapotřebí, 

aby došlo k převodu předmětu zástavního práva, např. budeme-li uvažovat o realizaci 

zástavního práva formou tzv. nucené správy. I v takových případech však, ač k převodu 

nedojde, půjde zpravidla o věc, která je převoditelná, a tak požadavek bude naplněn, aniž 

by naplněn být musel. Obecně však věc, kterou nelze zpeněžit, nebude moci plnit 

uhrazovací funkci, a proto nebude způsobilou zástavou. 

 

3.2. Zákaz zastavení 

 

Nikoliv každá věc, která je způsobilou zástavou ve světle výše uvedených obecných 

principů, může být zastavena. Oprávnění zastavit konkrétní věc může být omezena či 

vyloučena přímo zákonem. Občanský zákoník tak omezuje zřízení zástavního práva 

k věci, která se nachází v přídatném spoluvlastnictví,77 resp. podmiňuje zřízení 

zástavního práva k věci v přídatném spoluvlastnictví současným zřízením zástavního 

práva k věci, k jejímu využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží.78 Zákon také 

omezuje zřízení zástavního práva k věci, ke které byla jako věcné právo zapsána do 

veřejného seznamu výhrada zpětné koupě, a to tím způsobem, že jej podmiňuje 

souhlasem osoby, pro níž je výhrada zpětné koupě zapsána.79 Jak bude uvedeno dále, 

může být souhlasem vlastníka pozemku podmíněno také zatížení práva stavby, jenž tento 

pozemek zatěžuje.80 Omezení zřízení zástavního práva může vyplývat i z jiných zákonů, 

tak např. podle § 16 odst. 7 zákona č. 11/1997 Sb., o státním podniku, může státní podnik 

                                                 
76 Srov. SEDLÁČEK, J., ROUČEK, F. et al. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému. Díl druhý. Praha : V.Linhart, 1935. s. 15. in VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém 

občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. s. 55. 
77 Viz § 1224 odst. 2 NOZ. 
78 Viz § 1227 odst. 2 NOZ. 
79 Viz § 2138 NOZ. 
80 Viz § 1252 odst. 2 NOZ. 
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k majetku státu, s nímž má právo hospodařit,  zřídit zástavním právo pouze s předchozím 

schválením zakladatele. Podle § 85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, může obec 

zřídit zástavní právo k nemovité věci po předchozím schválení zastupitelstvem obce, 

jinak je právní jednání od počátku neplatné.81 Podle § 36 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích, může kraj zřídit zástavní právo k nemovité věci po předchozím schválení 

zastupitelstvem kraje, jinak je právní jednání od počátku neplatné.82 

 

Vedle výše prezentovaných omezení zřízení zástavního práva zákonem, může zákon 

zřízení zástavního práva také zcela vyloučit. Občanský zákoník vylučuje zřízení 

zástavního práva k předmětu nepeněžitého vkladu do nadace,83 k nadační jistině,84 

majetku nadačního fondu.85 Zákaz může stejně tak vyplývat i z jiného zákona, tak 

například podle § 15 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu nesmí 

vlastník pozemku, na nějž je uplatněno zástavní nebo předkupní právo státu, dále zastavit, 

s výjimkou zástavního práva na poskytnutí bankovního úvěru na doplacení celé kupní 

ceny. 

 

Oprávnění zastavit konkrétní věc může být vyloučena také dohodou smluvních stran. 

Taková možnost reflektuje princip autonomie vůle smluvních stran, vyjádřený v § 1 odst. 

2 NOZ, takové ujednání má účinky pouze inter partes.86 Občanský zákoník nicméně 

výslovně připouští, aby byl zákaz zřídit zástavní právo sjednán i s účinky erga omnes, 

a to ujednáním zákazu zřídit zástavní právo podle § 1309 odst. 2 NOZ, tzv. negative 

pledge. Jedná se o jednu z novinek, významných pro současnou úvěrovou praxi, neboť 

dosavadní právní úprava, resp. soudní judikatura k ní, považovala obdobná ujednání za 

neplatná z důvodu omezování v právu vlastníka věci s věcí nakládat.87 S ohledem na 

obecné ustanovení § 1761 NOZ může být zákaz sjednán platně jedině tehdy, je-li sjednán 

na určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany, 

                                                 
81 Viz § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
82 Viz § 23 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 
83 Viz § 327 odst. 2 NOZ. 
84 Viz § 339 odst. 1 NOZ, přičemž nadační jistinu definuje § 336 odst. 1 NOZ. 
85 Viz § 398 odst. 1 NOZ. 
86 Srov. DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné 3 - Díl třetí: Věcná práva. Praha : 

Wolters Kluwer, 2015. s. 155. 
87 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 7. 2003, sp. zn. 21 Cdo 296/2003; usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 25. 10. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3458/2006. 
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přičemž ex lege se za přiměřenou dobu považuje doba trvání svěřenského fondu, 

svěřenského nástupnictví nebo zastoupení. Mimo tyto zákonem předjímané přiměřené 

doby trvání zákazu lze uvažovat například o přiměřený zákaz zatížený na dobu trvání 

výhrady lepšího kupce apod.88 

 

Zákaz zřídit k určité věci zástavní právo má účinky vůči třetí osobě, byl-li zapsán do 

rejstříku zástav nebo katastru nemovitostí, a nebo byl-li třetí osobě znám.89 Vzhledem ke 

skutečnosti, že není předepsána forma ujednání zákazu zřízení zástavního práva, lze jej 

zřejmě sjednat také ústně. Pakliže bude třetí osobě takováto dohoda známa, má zákaz 

zřízení zástavního práva vůči ní účinky. Otázkou je, jaké budou následky porušení 

zákazu. V případě, že nebude mít zákaz účinky vůči třetím osobám, působí pouze inter 

partes a do úvahy připadá povinnost k náhradě újmy z důvodu porušení smluvní 

povinnosti. V případě, že dojde k porušení zákazu, jenž byl třetím osobám znám, mám za 

to, že bude takové právní jednání, jímž se zákaz porušuje, neplatné. Je otázkou, zda půjde 

o neplatnost relativní či absolutní, osobně se přikláním spíše k neplatnosti relativní, neboť 

je zde neplatnost stanovena na ochranu zájmu (původního) zástavního věřitele, který by 

se měl neplatnosti dovolat ve smyslu § 586 odst. 1 NOZ. V případě, že je zapsán zákaz 

v katastru nemovitostí, měla by existence zapsaného zákazu být důvodem k zamítnutí 

návrhu na vklad, který by zákaz porušoval, podle § 17 odst. 1, písm. f) KatZ.   

 

 Je otázkou, zda zákaz zřízení zástavního práva brání také zřízení zástavního práva 

rozhodnutím orgánu veřejné moci. Přikláním se k výkladu, že nikoliv. 

 

S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že zastavenou nemovitou věc lze dále zatížit, 

ledaže je sjednán zákaz, jenž by další zastavení vylučoval. V tomto ohledu stojí za 

                                                 
88 Srov. DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné 3 - Díl třetí: Věcná práva. Praha : 

Wolters Kluwer, 2015. s. 155. 
89 Srov. ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

Praha : Sagit, 2012. s. 53: „..usiluje osnova odstranit pochybnosti tím, že slovo „nebo“ (bez čárky) užívá 

výhradně ve slučovacím významu, zatímco s vylučovacím významem se používá výraz „anebo“ (s čárkou), 

případně „nebo“ (s čárkou). Při formulaci „A nebo B“ bude skutková podstata normy naplněna, ať již 

nastane jedna či druhá možnost či nastanou-li obě zároveň, zatímco při formulaci „A, nebo B“ se počítá 

s tím, že může nastat právě jen jedna, anebo právě jen druhá varianta.“ 
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povšimnutí ustanovení, podle kterého neplatí totéž o zřízení práva stavby k zastavenému 

pozemku. K takovému právnímu jednání je zapotřebí souhlas zástavního věřitele.90 

 

3.3. Hodnota zástavy 

 

V souvislosti se zástavou považuji za přínosné zabývat se otázkou hodnoty zástavy. 

Zákon nestanovuje podmínku proporcionality mezi hodnotou zástavy a výší zajištěného 

dluhu. Z obecných ustanovení o zajištění dluhů nicméně vyplývá, že „nikdo není povinen 

přijmout věc jako jistotu do částky vyšší, než kolik činí dvě třetiny obvyklé ceny.“91 

Obvyklou cenou nemovité věci se pak rozumí cena, které by bylo dosaženo při prodeji 

obdobné nemovitosti v obdobné lokalitě ve stejné době a v obvyklém obchodním styku.92 

NOZ dále obsahuje zvláštní limitaci pro stavební pozemek a nemovité věci sloužící 

podnikatelským účelům, které se považují za dostatečnou jistotou do poloviny obvyklé 

ceny. 

 

Již dříve bylo každopádně judikováno, že rozdíl mezi hodnotou zastavené věci 

a hodnotou zástavou zajištěné pohledávky nemůže sám o sobě způsobit neplatnost 

zástavní smlouvy.93 

 

Zvláštní úpravu pak obsahuje ustanovení § 113 zákona č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“), který ve svém 3. 

odstavci stanoví, že pro případ spotřebitelského úvěru na bydlení94 se předmět zajištění, 

kterým s ohledem na § 113 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru může být v případě 

zajištění nemovitou věcí jedině zástava, ocení cenou obvyklou podle zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku.95 

 

 

                                                 
90 Viz § 1241 NOZ. 
91 Viz § 2013 NOZ. 
92 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.11.2011, sp. zn. 22 Cdo 3674/2011. 
93 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1425/2008. 
94 Definován v § 2 odst. 2 tohoto zákona. 
95 Viz § 3 – 16b tohoto zákona. 



 

24 

 

 

3.4. Nemovitá věc jako zástava 

 

S ohledem na tematické zaměření této práce se budeme podrobněji zabývat 

způsobilou zástavou v podobě nemovité věci. Občanský zákoník definuje nemovité věci 

v ustanovení § 498 odst. 1 NOZ pozitivně tak, že „Nemovité věci jsou pozemky 

a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, 

která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí 

pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je 

i tato věc nemovitá.“96 Nemovité věci mohou být jak hmotné, tak nehmotné věci ve 

smyslu § 496 NOZ.97 

 

Pozemky jsou tzv. přirozenými věcmi nemovitými, nicméně v občanském zákoníku 

nejsou definovány. Podle § 2 písm. a) KatZ se pozemkem rozumí část zemského povrchu 

oddělená od sousedních částí hranicí, faktickou (např. rozhradami dle § 1024 NOZ) či 

právní98. 

 

Dále jsou dle výše citovaného ustanovení za věc nemovitou považovány podzemní 

stavby se samostatným účelovým určením, které jsou rovněž přirozenými nemovitými 

věcmi, půjde např. o metro, vinný sklípek apod. Není tedy na překážku označení stavby, 

jako podzemní, je-li spojena s povrchem zemským vyústěním, vstupem. Podzemní stavba 

tak zpravidla bude ústit na povrch pozemku, přičemž kritériem, rozhodujícím pro určení, 

zda se ještě jedná o podzemní stavbu se samostatným účelovým určením, a tedy 

samostatnou nemovitou věc, či se jedná o stavbu jako součást pozemku, bude posouzení, 

zda nadzemní část (podzemní) stavby nevylučuje smysluplné využití pozemku.99 

K podzemní stavbě se samostatným účelovým určením lze tedy platně zřídit také zástavní 

právo, a to jak v případě, že se nachází ve vlastnictví vlastníka pozemku, pod jehož 

                                                 
96 Viz § 498 odst. 1 NOZ. 
97 K tomu blíže KINDL, Milan. Právo nemovitostí. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. s. 44. 
98 Hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou 

regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou 

schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu 

zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu 

využití pozemků (viz § 2 písm. a) KatZ). 
99 Srov. MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník : Velký komentář.  Svazek III. § 419-654. 1. 

vydání. Praha : Leges, 2014. s. 270. 
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povrchem je umístěna, tak také tehdy, je-li vlastněna třetí osobou. Co se týká zástavního 

práva, bude důležité zejména jednoznačně určit, zda je konkrétní podzemní stavba 

skutečně samostatnou nemovitou věcí, v tomto ohledu bude zásadní roli hrát samostatné 

účelové určení podzemní stavby, neboť podzemní stavba, která není nemovitou věcí ve 

smyslu § 498 odst. 1 NOZ, je součástí pozemku. Zástavní smlouva, jejíž předmět by byl 

omezen pouze na podzemní stavbu, ale podzemní stavba by nebyla samostatnou 

nemovitou věcí, by byla nejspíše neplatná. Právní posouzení komplikuje skutečnost, že 

podzemní stavby se nezapisují do katastru nemovitostí, podzemní stavba se samostatným 

účelovým určením je tak nemovitou věcí, která nepodléhá zápisu v katastru nemovitostí, 

a případným modem vzniku smluvního zástavního práva je zápis do rejstříku zástav. 

Pokud by však podzemní stavba ve skutečnosti nebyla samostatnou nemovitou věcí, 

nýbrž součástí pozemku dle § 506 odst. 2 NOZ, byl by modem vzniku zástavního práva 

jeho zápis do katastru nemovitostí. 

 

Ostatní stavby, tedy stavby jiné než podzemní se samostatným účelovým určením, 

nejsou samostatnými nemovitými věcmi, nýbrž jsou součástí pozemku, a to z důvodu 

návratu k tzv. superficiální zásadě (superficies solo cedit)100 v § 506 odst. 1 NOZ, podle 

níž je součástí pozemku prostor nad i pod povrchem, stavba zřízená na pozemku a jiná 

zařízení, nejde-li jen o stavbu dočasnou. Ve světle uvedené zásady, účinné od 1.1.2014,101 

je však zapotřebí považovat za nemovitou věc také stavby, které jsou se zemí spojeny 

pevným základem (tedy nejedná se jen o stavby dočasné), ke dni účinnosti NOZ jsou ve 

vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, a v kontextu přechodného ustanovení 

§ 3055 NOZ se nestaly součástí pozemku. 

 

Dle výše citovaného § 498 odst. 1 NOZ jsou nemovitými věcmi dále také některá 

práva – věcná práva k nemovitým věcem, a dále práva, která za nemovitou věc prohlásí 

zákon (jejich povaha je dána právem, nikoliv jejich přirozeností, proto se jedná o tzv. 

umělé nemovité věci). Co se týče věcných práv, lze za nemovitou věc považovat např. 

vlastnické právo, držbu, zástavní právo k nemovité věci, věcná břemena, zákonné 

                                                 
100 K návratu k superficiální zásadě, jejím dopadům a kontextu současné doby blíže srov. DVOŘÁK, Jan; 

MALÝ, Karel a kol. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2011. 

s. 557 a násl. 
101 Účinnost NOZ. 
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předkupní právo102 či předkupní právo, zřízené jako věcné právo nebo také zákaz zcizení 

či zatížení věci, zřízeny jako věcné právo.103 S ohledem na výše popsaná obecná kritéria 

způsobilé zástavy se však domnívám, že většina z těchto nemovitých nehmotných věcí 

nebude způsobilým předmětem zástavního práva, neboť nejsou obchodovatelné a tudíž 

s to naplnit uhrazovací funkci zástavního práva.  

 

Jediným právem, který za nemovitou věc prohlašuje občanský zákoník je právo 

stavby, přičemž stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí.104 Na stavbu, která je 

součástí práva stavby, se sice aplikují ustanovení občanského zákoníku o nemovitých 

věcech, nicméně tato stavba není samostatnou nemovitou věcí. Podle mého názoru je 

právo stavby nemovitou věcí už jen ze své věcněprávní povahy, proto považuji výslovné 

označení práva stavby jako věc nemovitou za nadbytečné.105 Skutečnost, že lze právo 

stavby zatížit, vyplývá explicitně z § 1252 odst. 1 NOZ. Vlastník pozemku, zatíženého 

právem stavby, si může vyhradit souhlas se zatížením práva stavby. Pakliže je jeho 

výhrada zapsána do katastru nemovitostí, lze zatížení práva stavby (tj. i zástavní právo 

k právu stavby) do katastru nemovitostí zapsat jedině se souhlasem vlastníka pozemku.106 

 

V neposlední řadě jsou nemovitými věcmi také ty věci, o kterých zákon (ať již 

samotný občanský zákoník nebo jiný právní předpis)107 stanoví, že nejsou součástí 

pozemku, ale nelze je přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty. Příkladem 

lze uvést dočasné stavby dle § 506 NOZ, inženýrské sítě dle § 509 NOZ, dálnice, silnice 

a místní komunikace108  nebo také ložisko vyhrazeného nerostu109. Zákon nemusí 

                                                 
102 Viz § 1124 NOZ, zákonné předkupní právo znovu zakotveno v občanském zákoníku novelou, 

provedenou zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další 

související zákony, s účinností od 1.1.2018. 
103 Viz § 1761 NOZ. 
104 Viz § 1242 NOZ. 
105 Shodně srov. MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník : Velký komentář.  Svazek III. § 419-

654. 1. vydání. Praha : Leges, 2014. s. 272. ISBN 978-80-7502-003-1. 
106 Viz § 1252 odst. 2 NOZ. 
107 Novelou občanského zákoníku, provedenou zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, a další související zákony, byl s účinností od 28.2.2017 nahrazen „jiný právní 

předpis“ výrazem „zákon“, čímž byl odstraněn dosavadní výkladový problém, zda se hypotéza vztahuje i 

na věci, o kterých tak prohlásí sám NOZ. 
108 Viz § 9 odst. 1 in fine zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  
109 Viz § 7 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), který říká, že 

„Ložisko nevyhrazeného nerostu, je součástí pozemku.“ – a contrario ložisko vyhrazeného nerostu součástí 

pozemku není – k tomu srov. LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. s. 1762 an. 
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výslovně stanovit, že taková věc není součástí pozemku, ale musí to z jeho ustanovení 

vyplývat. 

 

Před novelou, provedenou zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, obsahovalo předmětné 

ustanovení hypotézu, podle níž bylo za věc nemovitou možné považovat věc, o které jiný 

právní předpis stanoví, že není součástí pozemku. V řadách odborné veřejnosti se tak 

hojně diskutovalo o povaze inženýrských sítí, o nichž § 509 NOZ (tedy nikoli jiný právní 

předpis) stanoví, že nejsou součástí pozemku. Výsledkem bylo logiku postrádající 

vyústění, že v tomto kontextu bude nutno nahlížet na inženýrské sítě jako na věc movitou, 

což má samozřejmě dalekosáhlé důsledky, např. v souvislosti s nakládáním s majetkem 

obce, kraje apod.110  

 

3.5. Zastavení ideální části věci 

 

Občanský zákoník, obdobně jako předchozí právní úprava, výslovně neupravuje 

možnost zastavení ideální části věci. Bezpochyby lze zastavit takovou ideální část věci, 

která je právem aprobovaná k tomu, aby byla samostatně předmětem právních vztahů, 

tedy spoluvlastnický podíl. Každý spoluvlastník je totiž „úplným vlastníkem svého 

podílu“111 a může se svým podílem nakládat podle své vůle, nikoliv však k újmě právům 

ostatních spoluvlastníků.112  

 

Doposud bylo judikováno113, že ke zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému 

podílu není potřeba souhlasu ostatních spoluvlastníků. Nejvyšší soud ČR tyto závěry 

opíral o výklad ustanovení o hospodaření se společnou věcí114, když konstatoval, že 

zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu není možné považovat za 

hospodaření se společnou věcí. S tímto závěrem lze souhlasit. Občanský zákoník však 

nyní obsahuje výslovné omezení dispozice se spoluvlastnickým podílem na věci tehdy, 

                                                 
110 Srov. KINDL, Milan; ROZEHNAL, Aleš. Občanský zákoník: úskalí věcných práv. Plzeň : Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. s. 39. 
111 Viz § 1121 NOZ. 
112 Viz § 1123 NOZ. 
113 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 1999, sp. zn. 2 Cdon 339/97. 
114 Dříve § 139 odst. 2 OZ, nyní § 1126 NOZ. 
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byla-li by na újmu právům ostatních spoluvlastníků. Dosavadní judikatura nepovažovala 

zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu za dispozici, která by byla na újmu 

právům ostatních spoluvlastníků, neboť předkupníkovi byla a stále je dána možnost své 

předkupní právo prokázat a dorovnat nejvyšší podání ve veřejné dražbě115, obdobně je 

mu dána přednost v případě soudního prodeje zástavy před dražiteli, kteří učinili stejné 

nejvyšší podání.116 V čem je však podle mého názoru považovat dosavadní judikaturu za  

překonanou je skutečnost, že z logiky věci nereflektovala nové možnosti realizace 

zástavního práva, tedy nelze paušálně shrnout, s odkazem na výše citované rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR, že zřízení zástavní práva ke spoluvlastnickému podílu na věci 

zásadně není na újmu právům ostatních spoluvlastníků. Mám za to, že v případě zřízení 

zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci, s dohodnutým 

způsobem výkonu zástavního práva podle § 1359 odst. 1 NOZ, může dojít k ohrožení 

práv spoluvlastníků, jimž svědčí zákonné předkupní právo, a každý takový případ bude 

nutné posuzovat individuálně. 

 

K otázce, zda lze zastavit ideální podíl na věci, která je však zcela ve vlastnictví 

jediného vlastníka, se dosavadní (avšak nadále použitelná) judikatura postavila tak, že 

„vlastník celé věci může dát do zástavy i ideální část věci.“117 Nejvyšší soud ČR byl 

veden úvahami o neexistenci takového ustanovení zákona, které by vylučovalo možnost 

zastavit ideální část věci ve vlastnictví jednoho vlastníka, jakož i úvahami o oprávnění 

vlastníka zastavit celou věc, obsahující tím pádem též oprávnění zastavit pouze část věci. 

Dle názoru soudu však zástavní dlužník i v případě zastavení ideální části věci zůstává 

vlastníkem celé věci. Ztotožňuji se s výhradami k této argumentaci, které prezentoval L. 

Vymazal, když ve stručnosti lze tyto shrnout následovně. Především mohou být 

předmětem právních vztahů pouze věci v právním smyslu, přičemž ideální podíl na věci 

jediného vlastníka, jakož ideální část spoluvlastnického podílu na věci takovou věcí 

v právní smyslu nejsou. Takovou část věci, která není věcí v právním smyslu, není ani 

možné převést, a tedy zpeněžit, z tohoto pohledu se dle mého názoru nejedná 

o způsobilou zástavu, jak bylo popsáno výše. Vedle toho je narušena zásada speciality 

pro zástavní právo charakteristická, která vyžaduje, aby zástavní právo vzniklo ke 

                                                 
115 Viz § 47 odst. 12 ZVD. 
116 Viz § 336j odst. 1 OSŘ. 
117 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1268/2002. 
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konkrétně určené věci.118 Navzdory těmto dle mého soudu logickým argumentům však 

katastrální praxe akceptovala výše prezentovaný závěr Nejvyššího soudu, a výslovně 

předpokládá možnost zápisu zástavního práva k části spoluvlastnického podílu 

na nemovité věci, evidované v katastru nemovitostí.119 120 

 

Od zastavení ideální části věci je potřeba odlišit zastavení celé společné věci, která 

se nachází ve spoluvlastnictví více osob. K rozhodnutí, na základě něhož dojde k zatížení 

nebo zrušení zatížené společné věci, je potřeba souhlasu všech spoluvlastníků společné 

věci,121 ledaže jde o zřízení zástavního práva k zajištění peněžitého dluhu, vzniklého při 

zlepšení nebo obnově společné věci, kdy postačuje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny 

vlastníků.122 Obranu přehlasovaným spoluvlastníkům poskytuje § 1139 odst. 1 NOZ, 

podle kterého mohu žádat soud, aby rozhodl, že rozhodnutí většiny spoluvlastníků nemá 

vůči nim právních účinků. 

 

3.6. Budoucí zástavní právo 

 

Občanský zákoník nově umožňuje v § 1310 odst. 2 zřízení zástavního práva k věci, 

k níž vznikne vlastnické právo zástavnímu dlužníku teprve v budoucnu. Jazykovým 

výkladem bychom došli k závěru, že tzv. budoucí zástavní právo může vzniknout k věci, 

která již existuje, ale v okamžiku vzniku budoucího zástavního práva není ve vlastnictví 

zástavního dlužníka. Důvodová zpráva k NOZ však k tomu uvádí, že budoucí zástavní 

právo může vzniknout také k věci, která není ve vlastnictví dlužníka proto, že ještě 

neexistuje.123 Pro vymezení budoucí zástavy však platí totéž, co obecně, a vzhledem ke 

skutečnosti, že vymezení zástavy je podstatnou náležitostí zástavní smlouvy, je zapotřebí 

                                                 
118 Podíl ve výši ideální ½ na věci jednoho vlastníka je těžko odlišitelný od druhé podílu ve výši ideální ½ 

na věci téhož vlastníka - k tomu blíže VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 

Praha : Wolters Kluwer, 2015. s. 62-63. 
119 Srov. bod 6.3.2.1.2 Návodu pro správu katastru nemovitostí ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. července 

2017, č.j. ČÚZK-08960/2017-22, dostupný na: https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-

opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx. 
120 Překvapující je pak zjištění, že Návod pro správu KN (viz předchozí pozn.) nezmiňuje výslovně zápis 

zástavního práva k části nemovité věci, nýbrž pouze k části spoluvlastnického podílu na nemovité věci. 
121 Viz § 1132 NOZ. 
122 Viz § 1133 NOZ.  V souladu s terminologií zástavního práva záměrně hovořím o zajištění peněžitého 

dluhu, ačkoliv zákon zde hovoří o zajištění peněžité pohledávky. 
123 Viz výklad k § 1310 NOZ  in: ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou 

zprávou a rejstříkem. Praha : Sagit, 2012. s. 555. 

https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx
https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx
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dbát na pečlivé označení zástavy také v případě budoucího zástavního práva. Je-li 

nemovitá věc zapsána v katastru nemovitostí, zapíše se k ní se souhlasem vlastníka 

i budoucí zástavní právo. U věcí, které dosud neexistují, se budoucí zástavní právo 

pochopitelně nezapisuje a zajišťovací funkce budoucího zástavního práva je tím značně 

oslabena. V případě „věci zapsané v rejstříku zástav“ se dá konstatovat, že vzhledem ke 

skutečnosti, že věci se obecně v rejstříku zástav neevidují, je tímto ustanovením § 1310 

odst. 2 NOZ věty druhé zamýšleno, že budoucí zástavní právo zřízené k věci, která 

nepodléhá evidenci v katastru nemovitostí, se zapíše do rejstříku zástav.124 Zástavní právo 

samotné pak v souladu s ustanovením § 1341 odst. 1 NOZ vznikne nabytím vlastnického 

práva k věci zástavním dlužníkem, teprve nabytím vlastnického práva k předmětu 

budoucího zástavního práva zástavním dlužníkem se zástavní věřitel stává zajištěným 

věřitelem a zajišťovací funkce se plně uplatní. Ačkoliv vzniká zástavní právo k nemovité 

věci zápisem do katastru nemovitostí, případně rejstříku zástav, upravuje speciálně 

§ 1341 odst. 2 NOZ vznik zástavního práva k nemovité věci, o které bylo v katastru 

nemovitostí, příp. rejstříku zástav zapsáno budoucí zástavní právo tak, že vzniká nabytím 

vlastnického práva k takto evidované zástavě zástavním dlužníkem. Z katastru 

nemovitostí bude tato skutečnost, jakož i datum vzniku zástavního práva, zřejmá, do 

rejstříku zástav se okamžik vzniku zástavního práva zapíše.125 Mám za to, že zástavní 

dlužník  bude povinen skutečnost, že se stal vlastníkem věci, oznámit notáři, aby mohl 

poznamenat den vzniku zástavního práva v rejstříku zástav. Pro pořadí více budoucích 

zástavních práv, lpějících na téže věci, se v souladu s § 1371 odst. 2 NOZ řídí 

u nemovitých věcí, tedy tam, kde se budoucí zástavní právo zapisuje do katastru 

nemovitostí nebo rejstříku zástav, okamžikem podání návrhu na provedení zápisu. 

 

Budoucí zástavní právo dle mého názoru nebude v úvěrové praxi využíváno tak 

hojně jako zástavní právo k cizí věci126, neboť neposkytuje dostatečnou míru zajištění 

věřiteli, kdy v době od zřízení budoucího zástavního práva do vzniku zástavního práva 

(nabytím vlastnictví k zástavě) věřitel nemá postavení zajištěného věřitele. Pokud by 

navíc v době od zřízení budoucího zástavního práva do vzniku zástavního práva došlo 

k zahájení insolvenčního řízení na osobu zástavního dlužníka, ke vzniku zástavního práva 

                                                 
124 Viz § 35f odst. 1, písm. f) odst. 2 NotŘ. 
125 Viz § 35g odst. 4, písm. f NotŘ. 
126 Viz kapitola 3.7. 
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by vůbec nedošlo, neboť podle § 109 odst. 1, písm. b) zákona č. 182/2006, o úpadku 

a způsobech jeho řešení (dále jen jako „InsZ“ nebo „insolvenční zákon“) se „právo na 

uspokojení ze zajištění, …, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto 

zákonem“. Tento důsledek logicky ubírá tomuto institutu na praktické využitelnosti. 

 

3.7. Zastavení cizí věci 

 

Zástavce může dle § 1343 odst. 1 NOZ dát zastavit také cizí věc, přičemž uvažujeme-

li o nemovité věci, lze tuto zastavit výhradně se souhlasem jejího vlastníka. Jedná se 

o hojně využívaný institut zástavního práva v bankovní úvěrové praxi, který je znám již 

z předchozí právní úpravy, na rozdíl od budoucího zástavního práva, jenž je institutem 

novým, a jehož rozšíření v bankovní praxi se pravděpodobně ze shora popsaných důvodů 

nedočkáme. K souhlasu vlastníka občanský zákoník nevyžaduje písemnou formu, 

nicméně katastrální úřad bude nepochybně vyžadovat předložení souhlasu v písemné 

formě. 

 

Podle § 1343 odst. 3 NOZ se odst. 1 použije obdobně také tehdy, má-li někdo 

k zastavované věci právo neslučitelné se zástavním právem. Z uvedeného tak lze dovodit, 

že k zastavení cizí nemovité věci je rovněž zapotřebí souhlasu osoby oprávněné 

z věcného práva, které je neslučitelné se zástavním právem.127 Je otázkou, která věcná 

práva to mohou být, v odborné literatuře dosud panoval názor, že žádné z věcných práv, 

vyjmenovaných v katalogu věcných práv v občanském zákoníku, není s to považovat za 

neslučitelné se zástavním právem. Objevuje se však i polemika ohledně možné 

neslučitelnosti dříve zapsaného zatížení omezením převodu nemovitosti, neboť před 

1.1.1992 nebylo možné zřídit smluvní zástavní právo, a proto se k blokaci aktiv dlužníka 

využíval právě institut omezení převoditelnosti, který by v případě souběhu s novým 

zástavním právem bránil v možném zpeněžení zástavy.128 Mám za to, že i zákaz zatížení 

nemovité věci, který byl zřízen jako právo věcné129, lze považovat za neslučitelný se 

zástavním právem, a oprávněného ze zákazu bude nutné požádat o souhlas, má-li dojít 

                                                 
127 Viz § 1343 odst. 3 NOZ. 
128 K tomu blíže srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters 

Kluwer, 2015. s. 192. 
129 Viz § 1761 NOZ. 
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k zastavení cizí věci. Zaměříme-li se na odstavec prvý, na jehož použití se zde odkazuje, 

bylo by nejspíš zapotřebí brát v úvahu neslučitelnost v tom smyslu, že neslučitelné věcné 

právo brání samotnému vzniku zástavního práva, není ovšem vyloučeno, že soudní 

judikatura dospěje k jinému závěru a neslučitelnost bude posuzována vzhledem 

k souběžné existenci obou práv. 

 

Pro doplnění uvádím, že za určitých podmínek může obecně vzniknout zástavní 

právo k cizí věci, aniž by byl dán souhlas vlastníka věci, ve vztahu k nemovitým věcem 

jsou však příslušná ustanovení neaplikovatelná.130 

 

3.8. Rozsah zástavního práva 

 

Pro určení rozsahu zástavního práva, je kruciální ustanovení § 1346 odst. 1 NOZ, 

které stanoví, že „zástavní právo se vztahuje na zástavu, na její přírůstek i příslušenství, 

ledaže zástavní smlouva určí něco jiného“.131 Příslušenství věci je definováno v § 510 

NOZ jako vedlejší věc vlastníka hlavní věci, je-li účelem trvalé užívání vedlejší věci spolu 

s věcí hlavní. Pro nemovité věci je dále v § 512 NOZ stanoveno, že je-li stavba součástí 

pozemku (tj. není samostatnou věcí), jsou příslušenstvím pozemku, jehož je stavba 

součástí, také vedlejší věci vlastníka u stavby, pokud je jejich účelem, aby se jich trvale 

užívalo v rámci jejich hospodářského účelu se stavbou nebo pozemkem. Tak například 

příslušenstvím pozemku, jehož součástí je stavba, která plní funkci hospodářského 

stavení, může být například traktor, který slouží k obdělávání takového pozemku. 

 

Toto ustanovení doporučuji nenechat ujít pozornosti zejména smluvním stranám při 

sjednávání zástavních smluv, neboť vzhledem k dispozitivnosti § 1346 odst. 1 NOZ lze 

jeho dopady korigovat.132 Vzhledem k tomu, že zástavní právo k takovému příslušenství 

vzniká ex lege, není zapotřebí modus vzniku dle ustanovení § 1316 a násl. NOZ. 

Teoreticky tak mohou vznikat spory o rozsahu zástavního práva v konkrétním případě, 

                                                 
130 Viz § 1343 odst. 2, § 1343 NOZ. 
131 Jedná se o příklad ustanovení, od kterého se lze odchýlit s účinky vůči třetím osobám jen tehdy, 

připouští-li to zákon, viz § 978 NOZ. 
132 V tomto kontextu považuji za překonaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2006, sp. zn. 21 Cdo 

2098/2005, který mimo jiné uvedl: „Vzniklé zástavní právo se vždy vztahuje na příslušenství zastavené věci; 

to platí i tehdy, kdyby ve smlouvě o zřízení zástavního práva (zástavní smlouvě) provedené označení 

příslušenství zastavované věci bylo neurčité nebo nesrozumitelné.“ 
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zejména tehdy, dojde-li ke zcizení takového příslušenství, v důsledku čehož se může 

významně snížit poskytnutá jistota s dopady dále popsanými. 

 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, která řešila otázku přeměny, rozdělení 

a spojení zástavy judikatorně, občanský zákoník se pro zjevnou významnost těchto otázek 

jimi výslovně zabývá. Pokud se zástava přemění v novou věc, zatíží zástavní právo i věc 

novou.133 Spojí-li se zástava s jinou (nezastavenou) věcí, může zástavní věřitel požadovat 

obnovení předešlého stavu na náklady zástavního dlužníka. Není-li to možné, zatíží 

zástavní právo celou věc do hodnoty zástavy v době spojení.134 Dle mého názoru zatíží 

zástavní právo celou věc nejen tehdy, není-li restituce možná, nýbrž také tehdy, když 

zástavní věřitel nevyužije svého práva žádat navrácení v předešlý stav.135 Spojí-li se 

zástava s jinou zástavou, hledí se na zástavy pro účely zástavního práva, jako by ke 

spojení nedošlo, ledaže spojené zástavy zajišťují splnění téhož dluhu.136 Pakliže by 

zajišťovaly splnění stejného dluhu, zatíží zástavní právo celou věc podle § 1350  odst. 2 

NOZ do hodnoty zástav v době spojení. Rozdělením zástavy dojde k zatížení všech věcí 

vzniklých rozdělením.137  

  

                                                 
133 Viz § 1350 odst. 1 NOZ. 
134 Viz § 1350 odst. 2 NOZ. 
135 Srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 1340. 
136 Viz § 1352 NOZ. 
137 Viz § 1351 NOZ. 
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4. Subjekty zástavního práva 

 

4.1. Obecně k subjektům zástavněprávního vztahu 

 

Občanský zákoník používá v souvislosti se zástavním právem pojmů věřitel, zástavní 

věřitel, dlužník, zástavní dlužník a zástavce. 

 

Věřitelem se rozumí věřitel zajišťované pohledávky, přičemž svědčí-li mu zástavní 

právo, je také zástavním věřitelem. Zástavce je osoba, která věc zastavila, tedy která 

uzavřela se zástavním věřitelem zástavní smlouvu.138 Jedná se o subjekt, který figuruje 

pouze na počátku zástavněprávního vztahu, tedy v okamžiku vzniku zástavního práva. 

V dalším trvání zástavněprávního vztahu už bude vždy označován jako zástavní dlužník, 

a to bez ohledu na skutečnost, zda došlo ke skutečné změně v osobě či nikoliv. Zástavní 

dlužník je tedy vlastníkem zástavy, a v případě, že nedošlo v průběhu trvání ke zcizení 

zástavy, jedná se o tutéž osobu jako je osoba zástavce. Výjimku představuje zastavení 

cizí věci, kdy zástavce od počátku není vlastníkem zástavy, a tudíž není zástavním 

dlužníkem. Každý další nabyvatel zástavy bude označován termínem zástavní dlužník. 

Osobní dlužník, nebo také dlužník139, je osoba, jejíž dluh ze závazkového právního vztahu 

se zajišťuje zřízením zástavního práva. Pokud zajišťuje osobní dlužník svůj dluh zřízením 

zástavního práva k vlastní věci, je osoba osobního a zástavního dlužníka stejná. 

Teoreticky tak může být osoba zástavce, zástavního dlužníka a osobního dlužníka jedna 

a tatáž osoba, stejně tak ale může jít o tři různé osoby.  

 

Občanský zákoník se nicméně striktně této terminologie nedrží, když v některých 

ustanoveních zmiňuje kupříkladu obě osoby, jichž se mohou práva a povinnosti týkat, 

např. tedy zástavce i zástavního dlužníka140, zatímco jinde používá označení pouze 

jednoho z možných subjektů zástavního práva, ačkoliv je ze smyslu ustanovení zřejmé, 

že by se mělo vztahovat i na jiný subjekt.141 V neposlední řadě je pak v některých 

                                                 
138 Např. § 1343, § 1344 NOZ. 
139 Např. § 1324 odst. 2, § 1331 NOZ. 
140 Např. § 1315 odst. 3, 1354 odst. 1, 1359 odst. 1 NOZ. 
141 Např. § 1315 odst. 1 NOZ – ustanovení by mělo dopadat také na zástavního dlužníka. 
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ustanoveních použit termín označující jeden ze subjektů, ačkoliv je zjevné, že byl termín 

použit chybně.142 

 

Rozlišování mezi osobou zástavce a zástavního dlužníka pak má význam zejména 

v případech, kdy jsou tyto osoby odlišné v důsledku zcizení zástavy po vzniku zástavního 

práva, když zákon váže některá práva a povinnosti pouze k jednomu z těchto subjektů. 

K tomuto se v literatuře objevila zajímavá diskuze ohledně otázky, zda se práva 

a povinnosti ze zástavní smlouvy vztahují kromě zástavce, jenž je stranou smlouvy 

a u kterého je to samozřejmé, také na zástavního dlužníka, či nikoliv. 

 

Existuje názor, že zcizením zástavy nedojde automaticky k rozšíření smluvních práv 

a povinností zástavce na zástavního dlužníka.143 Tento závěr se opírá zejména o výklad 

ustanovení § 1360 NOZ, podle něhož se explicitně stanoví, že ujednání zástavního 

věřitele se zástavcem, případně zástavním dlužníkem, o způsobu prodeje zástavy 

odlišném od prodeje ve veřejné dražbě, zavazuje také právního nástupce zástavního 

dlužníka. A contrario tak lze dovodit, že jiná ujednání mezi zástavním věřitelem 

a zástavcem právní nástupce zástavce nezavazují. Opačný názor se naopak opírá o výklad 

ustanovení § 1106 a 1107 NOZ, podle nichž nabyvatel vlastnického práva k věci nabývá 

také práva a povinnosti s věcí spojená, jakož i přejímá závady, které buď byly zapsány ve 

veřejném seznamu, nebo které měl a mohl zjistit, či to bylo ujednáno, nebo o nichž to 

stanoví zákon.144 Takový výklad by mohl vést k závěru, že ujednání zástavních smluv 

zavazují i jakéhokoliv pozdějšího nabyvatele zástavy. Zajímavý je také třetí názorový 

proud, který se nekriticky staví proti oběma předchozím, a podle kterého zavazují 

ujednání zástavní smlouvy nabyvatele zástavy proto, že jsou jednoduše projevem 

zástavního práva, jež na věci lpí a jako závada váznoucí na věci přechází. Podle autora, 

                                                 
142 Např. § 1359 odst. 2 NOZ – výkon zástavního práva je namířen vůči zástavnímu dlužníku, proto by i 

právo zástavního věřitele na náhradu nákladů vynaložených při výkonu zástavního práva mělo směřovat 

spíše vůči osobě zástavního dlužníka. 
143 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

s. 33. 
144 Srov. RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 9, s. 252, dostupný také v Beck Online: https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7hfpxgxzsgqyq&groupIndex=20&rowIndex=0 nebo také 

SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2013. s. 1117. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7hfpxgxzsgqyq&groupIndex=20&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7hfpxgxzsgqyq&groupIndex=20&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpw64s7hfpxgxzsgqyq&groupIndex=20&rowIndex=0
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reprezentujícího tuto názorovou linku, pak ta ujednání, jež nelze podřadit pod zástavní 

právo jako takové, i když s ním věcně souvisí (např. povinnost pojistit zástavu), však na 

nabyvatele zástavy nepřecházejí.145  

 

Přikláním se spíše k názoru, že smluvní ujednání mezi zástavním věřitelem 

a zástavcem ex lege na nabyvatele zástavy (zástavního dlužníka) nepřecházejí. Mám za 

to, že z dikce ustanovení § 1107 odst. 1 NOZ, který stanoví, že: „Kdo nabude vlastnické 

právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu.“, 

vyplývá, že smyslem je vyjádřit zásadu materiální publicity ve vztahu nejen k věcným 

právům obecně, nicméně ve vztahu k jakýmkoliv závadám. Budeme-li uvažovat o dalších 

ujednáních mezi zástavním věřitelem a zástavcem, v zástavní smlouvě, pak tyto dle mého 

názoru není možné považovat za závady váznoucí na věci, nýbrž, použijeme-li obdobnou 

terminologii, za jakési závady na závadách. Jakkoliv lze připustit teoreticky možné 

legislativní pochybení, mám za to, že zákonodárce poměrně jasně vyjádřil svůj úmysl 

ohledně vázanosti smluvního ujednání pro právního nástupce pouze tam, kde tuto dohodu 

považuje za stěžejní, tedy pouze v oblasti výkonu zástavního práva, když právě otázky 

výkonu zástavního práva se ne náhodou považují v oblasti úpravy zástavního práva za 

kruciální. Mám však za to, že jsou tyto úvahy na místě především v teoretické oblasti, 

neboť v úvěrové praxi se ani po přijetí občanského zákoníku nespoléhá na případný 

přechod práv a povinností ze zákona, a velcí (zpravidla bankovní) věřitelé podmiňují 

případný převod zástavy přistoupením nabyvatele zástavy k zástavní smlouvě. 

 

4.2. Změny v subjektech zástavněprávního vztahu 

 

Projevem zásady akcesority zástavního práva je mimo jiné nemožnost převést 

zajištěnou pohledávku na třetí osobu, aniž by současně nedošlo k převodu zástavního 

práva. Zástavní právo, jak již bylo výše uvedeno, sleduje osud zajišťovaného dluhu 

a osoby věřitele a zástavního věřitele tak budou vždy shodné. Ke změně v osobě 

zástavního věřitele tak může dojít v důsledku dispozice se zajištěnou pohledávkou nebo 

také v důsledku splnění zajištěného dluhu třetí osobou. 

                                                 
145 Srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 1350. 
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Podle ustanovení § 1879 NOZ věřitel může pohledávku nebo její část postoupit třetí 

osobě. Postoupením pohledávky nabývá postupník (nový věřitel) také její příslušenství, 

práva s pohledávkou spojená, jakož i její zajištění.146 Je-li pohledávka zajištěná zástavním 

právem, pak se postoupením pohledávky stává postupník také zástavním věřitelem. 

 

Ke změně v osobě zástavního věřitele dochází také tehdy, splní-li za dlužníka jeho 

dluh třetí osoba z titulu zajištění tohoto dluhu, typicky zástavní dlužník. V takovém 

případě má zástavní dlužník tzv. subrograční regres, neboť vstupuje do práv věřitele a má 

právo, aby mu osobní dlužník vyrovnal, co za něj zástavní dlužník plnil.147 Pohledávka 

věřitele na tuto osobu přechází v rozsahu včetně příslušenství, zajištění a dalších práv 

s pohledávkou spojených. Věřitel je povinen vydat k pohledávce všechny potřebné 

doklady. Svou povahou se jedná o postoupení pohledávky, byť se tak děje přímo ze 

zákona. Je otázkou, zda může dojít k subrogaci v případech, kdy je zajištěná pohledávka 

nepostupitelná v důsledku smluvního zákazu postoupení pohledávky.148 Mám za to, že 

smluvní zákaz postoupení pohledávky v sobě nezahrnuje v žádném svém aspektu zákaz 

zatížení. Souhlasí-li dlužník se zajištěním svého dluhu, zpravidla tak činí právě proto, že 

na tom má ekonomický zájem, pak v duchu zásady „neznalost zákona neomlouvá“ 

konkludentně souhlasí s tím, že splní-li někdo jeho zajištěný dluh právě z titulu zajištění, 

vstoupí do pozice dlužníkova věřitele i přesto, že pouhé postoupení pohledávky bylo 

stranami smluvně zakázáno.149 Opačný výklad by ostatně vedl k absurdním důsledkům, 

kdy by se jednoduchým zákazem postoupení pohledávky, který má pouze obligační 

účinky, dalo docílit zamezení splnění dluhu zástavním dlužníkem namísto zpeněžení 

zástavy. Patrně bude zapotřebí dodržet také notifikační povinnosti spojené s postoupením 

pohledávky stanovené v § 1882 a 1883 NOZ, tím však nejsou dotčeny zvláštní notifikační 

povinnosti stanovené pro jednotlivé druhy zajištění. 

 

Ustanovení § 1938 NOZ pak upravuje tzv. částečnou subrogaci, kdy třetí osoba 

plnila za dlužníka pouze část jeho dluhu, a může požadovat vyrovnání toho, co plnila. 

Ustanovení stanoví pořadí práv na uspokojení tím způsobem, že původní věřitel má právo 

                                                 
146 Viz § 1880 odst. 1 NOZ. 
147 Viz § 1937 odst. 1 NOZ. 
148 Srov. 1881 odst. 1 NOZ. 
149 Obdobně srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova 

edice komentované zákony. 1. vydání. s. 1953. 
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na přednostní uspokojení své pohledávky před novým věřitelem, ledaže se původní věřitel 

zaručil novému věřiteli, že mu bude nahrazeno, co za dlužníka již zaplatil. 
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5. Zajištěný dluh 

 

Zástavním právem lze zajistit veškeré dluhy, ať již existentní nebo vzniklé 

v budoucnu, pokud vznikly na základě platného právního titulu. Výjimku představují 

naturální pohledávky, resp. jím odpovídající dluhy, které nelze platně zajistit,150 a dále 

dluhy, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpisy.151 

 

Veškerá pravidla, stanovená v § 1311 až 1313 NOZ, která se týkají zajištěného dluhu, 

představují vodítko pro jeho specifikaci. 

 

Zástavním právem předně lze zajistit dluh o určité výši, tedy dluh, jehož výše je 

neměnná po celou dobu trvání zástavního práva.152 Pro úvěrovou praxi je takové určení 

výše dluhu spíše nepoužitelné, neboť dochází k postupnému splácení jistiny dluhu. 

Zajistit však lze také dluh, jehož výši lze určit kdykoliv v době trvání zástavního práva.153  

 

V praxi vzniká nezřídka mezi dlužníkem a zástavním věřitelem více závazkových 

vztahů, a stranám je buď dána samozřejmá možnost zajistit zástavním právem každý 

jednotlivý dluh, nebo se z nejrůznějších důvodů mohou strany uchýlit k zajištění určitého 

balíku dluhů. Na takovou možnost pamatuje ustanovení § 1311 odst. 2 NOZ, podle 

kterého lze zástavním právem zajistit i dluhy určitého druhu vznikající zástavnímu 

dlužníkovi vůči zástavnímu věřiteli v určité době, podmínka identifikace určitosti dluhů 

a určitosti doby, kdy dluhy vůči zástavnímu věřiteli vznikají musí být splněna 

současně.154 Na citované ustanovení je zapotřebí nahlížet ve spojení s § 1312 odst. 1 NOZ, 

                                                 
150 Viz § 2878, 2881, 2882 NOZ, s výjimkou pohledávky ze sázky, hry nebo loterie provozovaných státem 

nebo podléhajících úřednímu povolení – viz § 2883 NOZ. 
151 Viz § 346d odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce: „Zástavním právem není možné zajistit dluh 

ze základního pracovněprávního vztahu, který má zaměstnanci vzniknout vůči zaměstnavateli teprve v 

budoucnu. Zástavní právo není možné zřídit k věci, k níž zaměstnanci vznikne vlastnické právo teprve v 

budoucnu.“ 
152 Viz § 1311 odst. 1 NOZ. 
153 Tamtéž. 
154 Doba, po kterou vznikají určité dluhy, bude identifikována dostatečně určitě, bude-li odkazovat na dobu 

trvání smlouvy, na jejímž základě dluhy vznikají, např. doba trvání rámcové smlouvy – srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.5.2008, sp. zn. 21 Cdo 2939/2004. 
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podle kterého platí, že zajišťuje-li se více dluhů (nebo zajišťuje-li se dluh ještě 

nedospělý), postačí ujednat, do jaké maximální výše jistiny se zajištění poskytuje.155 

 

Zajistit lze i různé dluhy, které vznikají vůči zástavnímu věřiteli z téhož právního 

důvodu,156 tedy může jít o různé dluhy vzniklé v nedefinované době, avšak vzniklé vždy 

z téhož právního důvodu. 

 

Zajistit zástavním právem lze nepochybně dluh existující, stejně tak dluh dosud 

neexistentní, ať již proto, že jde o dluh podmíněný nebo takový dluh, který má vzniknout 

teprve v budoucnu. V případě zajištění existujícího dluhu by pak zástavce měl mít na 

paměti úpravu insolvenčního práva, neboť v takovém případě se může jednat 

o zvýhodňující právní jednání podle § 241 odst. 3, písm. d) InsZ, kterému lze odporovat 

podle odst. 4 téhož ustanovení.   

 

Zajistit lze zajistit dluh peněžitý i nepeněžitý, přičemž v případě výkonu zástavního 

práva bude nepeněžitý dluh vyrovnán do výše obvyklé ceny pohledávky, jež dluhu 

odpovídá, v době vzniku zástavního práva.157  

 

Rozsah, v jakém je dluh zajištěn, je definován ustanovením § 1313 NOZ, podle 

kterého zástavní právo zajišťuje dluh a jeho příslušenství. Je-li to mezi stranami zástavní 

smlouvy ujednáno, pak je zajištěna i smluvní pokuta. Pojem příslušenství dluhu není sice 

v občanském zákoníku definován, nicméně uvažujeme-li o pojmech dluh a jemu 

odpovídající pohledávka, můžeme si pravděpodobně vypomoci ustanovením 

o příslušenství pohledávky,158 , které taxativně vypočítává, co je příslušenstvím 

pohledávky.159 Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené 

s jejím uplatněním. To ostatně dokládá též ustanovení § 1368 odst. 1 NOZ, podle kterého 

                                                 
155 Tzv. maximální (kauční) zástavní právo – srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském 

zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. s. 120; nebo také tzv. kauční hypotéka – srov. GEJDOŠ, Miroslav; 

GEJDOŠ, Miroslav; KARFILÁT, Jakub. Vznik zajištění dluhů určitého druhu zástavním právem a jejich 

vymezení. Právní rozhledy. 2016, roč. 24, č. 10, s. 352 an. 
156 Viz § 1311 odst. 2 NOZ. 
157 Srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 1295. 
158 Viz § 513 NOZ. 
159 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 1. 

vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. s. 911. 
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se z výtěžku zpeněžení zástavy v rámci výkonu zástavního práva hradí pohledávka včetně 

příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo.160 Co se týče 

limitace výše příslušenství, jež je zajištěno zástavním právem, v kontextu § 2015 odst. 1 

NOZ lze uvažovat pouze o zajištění úroků do výše zákonné úrokové sazby, ledaže je 

zástavní dlužník se sjednanou výší úroků obeznámen. 

 

Zajistit zástavním právem lze i nadále jen část dluhu.161 

  

                                                 
160 Ustanovení § 1368 odst. 1 NOZ hovoří jak o příslušenství pohledávky tak o příslušenství dluhu. 
161 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2939/2004. 
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6. Vznik zástavního práva 

 

Chceme-li hovořit o vzniku zástavního práva, je zapotřebí se nejprve zabývat 

otázkou, co je právním důvodem vzniku zástavního práva. Dle právního důvodu vzniku 

zástavního práva a závislosti vzniku zástavního práva na vůli dlužníka, lze dělit zástavní 

právo na dobrovolné a nucené.162 Pro dobrovolné zástavní právo je charakteristická 

dvoufázovost vzniku, kdy k právnímu důvodu (titulu) vzniku zástavního práva musí 

přistoupit ještě zákonem předvídaný způsob (modus), jenž proces vzniku zástavního 

práva ukončí. Občanský zákoník v oddílu, zabývajícím se zástavním právem, hovoří sice 

pouze o tom, že zástavní právo zřizuje zástavní smlouvou, právním důvodem vzniku 

zástavního práva nicméně může být vedle smlouvy také rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

zákon, případně jiné právní skutečnosti, pokud tak zákon stanoví. Z tohoto důvodu 

považuji za šťastnější slovenskou úpravu, která v jednom z úvodních ustanovení 

zástavního (slov. záložného) práva stanoví, že: „Záložné právo sa zriaďuje písomnou 

zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo 

správneho orgánu, alebo zákonom.“,163 a který tak jednoznačně vystihuje důvody vzniku 

zástavního práva v jednom přehledném zákonném ustanovení. 

 

6.1. Důvody vzniku zástavního práva k nemovité věci 

 

6.1.1. Smlouva 

 

Smluvní zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou.  V tomto ohledu došlo přijetím 

občanského zákoníku k terminologickému zpřesnění, když ustanovení § 1312 odst. 1 

NOZ hovoří jasně v souvislosti se smlouvou o zřízení zástavního práva, nikoliv o vzniku 

zástavního práva, jako tomu bylo v ustanovení § 156 odst. 1 SOZ. Uzavření platné 

a účinné zástavní smlouvy je předpokladem vzniku zástavního práva. Z tohoto důvodu je 

potřeba se zabývat jak požadavky, kladenými občanským zákoníkem na formu, tak také 

požadavky na podstatné náležitosti zástavní smlouvy. 

                                                 
162  Viz VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

s. 128. 
163 Viz § 151b odst. 1 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. 
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6.1.1.1. Smluvní strany 

 

Stranami zástavní smlouvy jsou zástavní věřitel, který bude vždy také věřitelem 

zajišťované pohledávky, a zástavce, tedy osoba, která věc zastavuje. Není nutné, aby 

smluvní stranou byla jakákoliv další osoba, nicméně v úvěrové praxi se často setkáme 

s vedlejším účastenstvím zástavního dlužníka. Nejčastěji se lze s touto praxí setkat 

v případě financování nákupu nemovité věci úvěrem, kdy úvěr zajišťuje zástavním 

právem dosavadní vlastník věci (zástavce), s tím, že v okamžiku načerpání kupní ceny, 

poskytnuté věřitelem – bankou, a následujícího převodu vlastnického práva k zástavě se 

obligační dlužník stane zástavním dlužníkem. Jak již bylo výše uvedeno, může být 

předmětem diskuzí, zda na zástavního dlužníka přejdou i jiná práva a povinnosti ze 

zástavní smlouvy, než jaká stanoví zákon. Proto se zástavní věřitelé snaží atrahovat 

veškeré smluvní povinnosti zástavce na zástavního dlužníka prostřednictvím institutu 

přistoupení k zástavní smlouvě. 

 

6.1.1.2. Forma zástavní smlouvy 

 

Splnění požadavků kladených zákonem na formu je nezbytným předpokladem 

uzavření platné smlouvy, neboť ustanovení § 582 odst. 1 NOZ stanoví, že „Není-li právní 

jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže 

strany vadu dodatečně zhojí…“. 

 

Forma zástavní smlouvy v obecné rovině není předepsána, nicméně formální 

požadavky na zástavní smlouvu, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva 

k některým druhů zástav, mohou vyplývat z jiných ustanovení zákona. 

 

Tak zástavní smlouva, jíž se zřizuje zástavní právo k nemovité věci, musí být 

v souladu s ustanovením § 560 NOZ uzavřena v písemné formě. Pro smlouvu, jíž se 

zřizuje zástavní právo k nemovité věci, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu, je 

dokonce dle ustanovení § 1314 odst. 2, písm. b) NOZ předepsána forma veřejné listiny. 
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Co se týče písemné formy, ta je dodržena, je-li právní jednání učiněno písemně, tedy 

vyjádřeno písmem a zachyceno na hmotném nosiči, zpravidla listině, nebo za pomoci 

elektronických či jiných technických prostředků164, a jednak je-li podepsáno jednajícím. 

 

Podpis a požadavky kladené na podpis nejsou sice v občanském zákoníku 

definovány, podpisem se nicméně rozumí uvedení (zpravidla) osobního jména na konci 

textu. Podpis by měl být vlastnoruční (autografní), jak vyplývá z ustálené judikatury 

Nejvyššího soudu, důvodem je naplnění základních funkcí podpisu, kterými je 

identifikace jednajícího, záruka autenticity, stvrzení konečnosti a vůle podepsané 

osoby165. V § 561 odst. 1 NOZ se pak hovoří o nahrazení podpisu mechanickými 

prostředky tam, kde je to obvyklé, nicméně mám za to, že nahrazení podpisu 

mechanickými prostředky u smlouvy, jíž se zřizují nebo převádějí věcná práva k nemovité 

věci, nepřichází do úvahy. Dále toto ustanovení hovoří o možnosti podepsat písemnost 

elektronicky, když odkazuje v podrobnostech na jiný právní předpis. Tímto právním 

předpisem je zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce (dále en „ZET“)166. S ohledem na narůstání elektronizace právního styku na 

významu v moderní společnosti, považuji za přínosné se tomuto tématu věnovat 

podrobněji a vyjasnit tak otázku možného zřízení zástavního práva smlouvou podepsanou 

elektronicky. 

 

ZET navazuje na přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu (dále též „nařízení eIDAS“)167. Nařízení eIDAS zmiňuji proto, 

že v ZET se přistoupilo k tzv. minimalistické úpravě, a ZET neopisuje to, co již zaznívá 

v nařízení eIDAS, tedy upravuje pouze otázky ponechané k dořešení na vnitrostátní 

úrovni. 

 

                                                 
164 Viz § 562 odst. 1 NOZ. 
165 MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník : Velký komentář.  Svazek III. § 419-654. 1. vydání. 

Praha : Leges, 2014. s. 633 a násl. 
166 Nahrazující zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 
167 dostupné zde: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=CS 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=CS
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Nařízení eIDAS rozlišuje v zásadě několik typů elektronických podpisů, dle úrovně 

bezpečnosti, a to elektronický podpis (myšleno „prostý“), zaručený elektronický podpis 

a kvalifikovaný elektronický podpis. Kvalifikovanému elektronickému podpisu pak 

přisuzuje účinek právní podpisu vlastnoručního.168 

 

Ačkoliv z výše uvedeného by se mohlo zdát, že pro zachování písemné formy, bude 

vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis, s účinky podpisu vlastnoručního, který 

v neelektronické kontraktaci požadujeme, situace je složitější. 

 

Podrobnosti podepisování právních jednání stanoví § 5 až § 7 ZET, přičemž na právní 

jednání mezi soukromými osobami, tedy i kupříkladu zástavní smlouvy, se bude 

aplikovat § 7 ZET. Toto ustanovení připouští v podstatě všechny formy elektronického 

podpisu. Důvodová zpráva k ZET pak ve shodě s nařízením eIDAS hovoří o přiznání 

účinků všem typům elektronického podpisu, nicméně zdůrazňuje, že se jedná o úpravu 

obecnou, a požadavky na konkrétní typ elektronického podpisu pro určitá právní jednání 

(ať již zmírňující nebo zpřísňující pravidla nastolená v obecné rovině) mohou být 

obsažena ve zvláštních právních předpisech. Tato skutečnost ostatně respektuje čl. 2 odst. 

3 nařízení e IDAS, který stanoví, že „Tímto nařízením není dotčeno vnitrostátní právo … 

týkající se uzavírání a platnosti smluv či jiných právních nebo procesních povinností 

týkajících se formy.“ 

 

Ustanovení § 7 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální 

zákon“ nebo „KatZ“) stanoví, že „…Je-li listina v elektronické podobě podepsána 

elektronickým podpisem, musí být k podepsání použit uznávaný elektronický podpis.“ 

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený 

na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický 

podpis.169 

 

Zaručený elektronický podpis musí být jednoznačně spojen s podepisující osobou, 

musí umožňovat identifikaci podepisující osoby, musí být vytvořen pomocí dat pro 

                                                 
168 Viz čl. 25 odst. 2 Nařízení eIDAS. 
169 Viz § 6 odst. 2 ZET. 
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vytváření elektronických podpisů, která podepisující osoba může s vysokou úrovní 

důvěry použít pod svou výhradní kontrolou a musí být k datům, která jsou tímto podpisem 

podepsána, připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu 

dat.170 

 

Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí „zaručený elektronický podpis, 

který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů 

a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy“.171 

 

Jako další zabezpečovací prvek je v § 7 odst. 1 KatZ požadováno, aby listina 

vyhotovená v elektronické podobě byla též opatřena kvalifikovaným elektronickým 

časovým razítkem. Tím se rozumějí „data v elektronické podobě, která spojují jiná data 

v elektronické podobě s určitým okamžikem a prokazují, že tato jiná data existovala 

v daném okamžiku“172, jinými slovy prokazují, že k určitému okamžiku nemohla být 

změněna. 

 

Povinnost úředního ověření podpisů na soukromé listině, na jejímž základě má být 

zapsáno právo do katastru nemovitostí, v našem případě tedy na zástavní smlouvě, 

vyplývá ze § 7 odst. 2 KatZ. Nebude-li zástavní smlouva obsahovat úředně ověřené 

podpisy, musí ten, kdo zápis navrhuje, prokázat jejich pravost. Nebude-li pravost podpisů 

prokázána ve lhůtě 30 dnů od podání návrhu na zápis, katastrální úřad řízení o povolení 

vkladu zastaví nebo vrátí listinu předloženou k zápisu záznamem či poznámkou tomu, 

kdo listinu předložil. Postup při ověřování pravosti podpisů katastrálním úřadem je pak 

obsažen v § 62 až 64 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 357/2013 

Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) (dále jen „KatV“ nebo „katastrální 

vyhláška“). 

 

Pro smlouvu, jíž se zřizuje zástavní právo k nemovité věci, která nepodléhá zápisu 

do veřejného seznamu, je dokonce dle ustanovení § 1314 odst. 2, písm. b) NOZ 

předepsána forma veřejné listiny. Dle ustanovení § 567 NOZ je veřejnou listinou listina 

                                                 
170 Viz čl. 3 odst. 11 nařízení eIDAS a navazující čl. 26 tamtéž. 
171 Viz čl. 3 odst. 12 nařízení eIDAS. 
172 Viz čl. 3 odst. 33 nařízení eIDAS. 
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vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou 

listinu prohlásí zákon. Pokud však vyžaduje právní jednání formu veřejné listiny, rozumí 

se jí notářský zápis, který však může být nahrazen rozhodnutím, kterým orgán veřejné 

moci v mezích své pravomoci schvaluje smír nebo jiný projev vůle, jehož povaha to 

nevylučuje,173 například rozsudek soudu, jímž se určuje obsah zástavní smlouvy 

uzavírané na základě pacta de contrahendo podle § 1787 NOZ (ve spojení s § 161 odst. 

3 OSŘ).174 Náležitosti notářského zápisu o právním jednání, jakož i další podrobnosti, 

stanoví § 62 až 69 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen „notářský 

řád“ nebo „NŘ“).  

 

Rozdíl ve formě požadované pro zástavní smlouvu se projeví zejména ve vkladovém 

řízení, v němž katastrální úřad zkoumá odlišně soukromé a veřejné listiny. 

 

6.1.1.3. Náležitosti zástavní smlouvy 

 

Smluvní zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou, uzavíranou mezi zástavním 

věřitelem a zástavcem. Podstatnou náležitostí zástavní smlouvy je ujednání o předmětu 

zástavního práva, tedy identifikace zástavy,175 a dále ujednání o tom, pro jaký dluh se 

zástavní právo zřizuje. Dílčími podstatnými náležitostmi jsme se zabývali již v rámci 

samostatných kapitol, týkajících se zástavy, zajišťovaného dluhu a subjektů zástavního 

práva, proto se nyní zaměříme na zakázaná ujednání v zástavních smlouvách. 

 

6.1.1.4. Zakázaná ujednání 

 

Občanský zákoník tradičně176 obsahuje katalog ujednání, která jsou 

v zástavněprávním vztahu zakázaná nebo k nimž se nepřihlíží, a to v ustanovení § 1315. 

Tato ujednání jsou zakázaná nejen v zástavní smlouvě, ale v jakékoliv jiné dohodě mezi 

subjekty zástavněprávního vztahu. Výčet zakázaných ujednání lze považovat za taxativní, 

nicméně za zakázaná ujednání lze považovat také ujednání, která budou katalogizovaným 

                                                 
173 Viz § 3026 odst. 2 NOZ. 
174 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 1. 

vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. s. 915.  
175 Nemovitá věc se individualizuje dle § 8 Katz. 
176 Katalog zakázaných ujednání obsahoval také § 169 SOZ, § 1371 OZO, § 201 zákona č. 141/1950 Sb. 
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zakázaným ujednáním pouze podobná, nicméně se stejnými právními účinky.177 

Zakázaná ujednání nově nabyla na významu ve světle rozšíření možností, které občanský 

zákoník stranám dává v rámci jednání o výkonu zástavního práva. Vzhledem ke 

skutečnosti, že zakázaná ujednání směřují zejména k limitaci výkonu zástavního práva 

zástavním věřitelem, je potřeba je vykládat zejména spolu s ustanovením § 1359 odst. 1 

NOZ. Možným ujednáním, která nelze subsumovat pod některá ze zakázaných ujednání 

dle § 1315 NOZ, a která tak budou představovat možný způsob výkonu zástavního práva, 

se budeme blíže zabývat v kapitole o výkonu zástavního práva. 

 

Zakázaná ujednání lze rozdělit na ujednání, která jsou zakázaná jednou pro vždy, 

a ujednání zakázaná pouze před splatností dluhu, kdy je dlužník ve výrazně slabším 

postavení. Základním mezníkem je tak okamžik dospělosti (splatnosti) zajišťovaného 

dluhu. 

 

Tak předně se zakazuje ujednání, podle kterého dlužník nebo zástavce nesmí zástavu 

vyplatit. Důsledkem tzv. vyplacení zástavy je zánik zástavního práva podle § 1377 odst. 

1 písm. d) NOZ. Tento zákaz platí bezvýjimečně, tedy bez ohledu na dospělost 

pohledávky po celou dobu trvání zástavněprávního vztahu. Nicméně ustanovení je dle 

mého názoru formulováno chybně, když hovoří o zákazu vyplatit zástavu dlužníkem nebo 

zástavcem. Jak již bylo uvedeno výše v kapitole o subjektech zástavního práva, hovoří-li 

se v části občanského zákoníku upravující zástavní právo o dlužníku, má se na mysli 

dlužník osobní neboli obligační. Vzhledem k tomu, že občanský zákoník spojuje zánik 

zástavního práva podle § 1377 odst. 1, písm. d) se složením ceny zástavy zástavcem nebo 

zástavním dlužníkem, mám za to, že také v § 1315 odst. 1 NOZ by měla být místo 

dlužníka uvedena osoba zástavního dlužníka.178 V odborné literatuře se v této souvislosti 

                                                 
177 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 1053/2001 ze dne 12.12.2002, kde byla 

dovozována absolutní neplatnost uspokojení ze zástavy tím způsobem, že „propadne“ osobě zástavnímu 

věřiteli blízké – z uvedeného rozsudku lze dovozovat, že podobné ujednání by bylo možné považovat za 

zakázané také dle úpravy v občanském zákoníku. 
178 Srov. ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. s. 917; PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. V 

Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. 1. vydání. s. 1299. 
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objevila diskuze, zda by vyplacení ceny zástavy obligačním dlužníkem vůbec dávalo 

smysl.179 

 

Další ujednání, vyjmenovaná v § 1315 odst. 2 NOZ jsou pak zakázaná před splatností 

zajištěného dluhu.  Dluh je splatný v době, která je mezi stranami ujednána (buď přesným 

určením, nebo jiným způsobem, ze kterého lze zjistit, kdy má byt dluh splněn).180 

V takovém případě není zapotřebí ke splatnosti dluhu žádného úkonu věřitele a dlužník 

je povinen plnit i bez vyzvání. Naproti tomu není-li čas plnění ujednán, je dlužník povinen 

splnit svůj dluh na výzvu věřitele.181 Je-li k dospělosti dluhu zapotřebí učinit vůči 

dlužníku zvláštního úkonu (tzv. akcelerovat dluh), je v souvislosti se zástavním právem 

stanovena povinnost tyto úkony namířit vedle osobního dlužníka také proti zástavnímu 

dlužníku, jedná-li se o různé osoby, jinak se věřitel nemůže uspokojit ze zástavy.182 

 

Před splatností zajištěného dluhu se dle § 1315 odst. 2, písm. a) NOZ zakazuje 

ujednat, že se zástavní věřitel nebude domáhat uspokojení ze zástavy. Připuštění takového 

ujednání by upozadilo, případně zcela vyloučilo, uhrazovací funkci zástavního práva. 

Ustanovení chrání zástavního věřitele ve vztahu k zástavci či zástavnímu dlužníku. 

V tomto ohledu lze předpokládat, že se zakazuje ujednání mezi opačnými stranami 

zástavněprávního vztahu, tj. mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem, případně 

zástavcem. Není důvod pod tento zákaz subsumovat věřitelské dohody, kdy věřitelé 

shodného pořadí zástavních práv mezi sebou ujednávají způsob, jakým se budou 

uspokojovat ze zástavy. 

 

Dále se před splatností zajištěného dluhu podle § 1315 odst. 2, písm. b) NOZ 

zakazuje ujednání, že může věřitel zpeněžit zástavu libovolným způsobem. Citované 

ustanovení směřuje k případům, kdy by zástavní či jiná smlouva obsahovala oprávnění 

zástavního věřitele jednostranně zvolit způsob, jak zástavní právo zrealizuje.  

 

                                                 
179 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

s. 342. 
180 Viz § 1958 odst. 1 NOZ. 
181 Viz § 1958 odst. 2 NOZ. 
182 Viz § 1361 NOZ. 
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Dále se v tomto § 1315 odst. 2, písm. b) NOZ zakazuje před splatností zajištěného 

dluhu ujednání, že si může věřitel zástavu ponechat za libovolnou, anebo předem určenou 

cenu. Toto omezení zcela zjevně slouží k ochraně zástavního dlužníka, neboť v okamžiku 

uzavření zástavní smlouvy, kdy kupříkladu usiluje o získání úvěru, by cena zástavy mohla 

být sjednána nevýhodně, nelze pominout také skutečnost, že se hodnota zástavy v čase 

může výrazně lišit.  

 

Je-li zástavcem nebo zástavním dlužníkem spotřebitel nebo člověk, který je malým 

nebo středním podnikatelem, pak se k ujednáním, která odpovídají dvěma posledně 

jmenovaným zákazům podle § 1315 odst. 2, písm. b) NOZ, nepřihlíží.183 V kontextu 

tohoto ustanovení považujeme výše jmenované osoby za tzv. chráněné osoby. 

Spotřebitelem je každý člověk, který právně jedná s podnikatelem mimo svou 

podnikatelskou činnost nebo mimo rámec výkonu svého povolání.184 Z uvedeného je tak 

zřejmé, že ujednání bude zapovězené mezi zástavním věřitelem – podnikatelem, 

a zástavcem či zástavním dlužníkem – spotřebitelem. Bude-li zástavcem či zástavním 

dlužníkem malý nebo střední podnikatel, dochází k absurdní situaci, kdy zástavní věřitel 

nemusí nutně být podnikatelem,185 a teoreticky by tak malý a střední podnikatel byl 

chráněn jako slabší strana také vůči zástavnímu věřiteli – nepodnikající fyzické osobě. 

Vzhledem k důsledkům zdánlivého právního jednání, k němuž se nepřihlíží, a tudíž je 

nutné na něj hledět, jako by nebylo, nebude se k ujednání přihlížet ani tehdy, kdyby jej 

sice uzavřela chráněná osoba, ale následně zástavu převedla na osobu, jež chráněná není. 

Naopak bude-li platně ujednán způsob výkonu zástavního práva, který neodporuje 

zákazům v § 1315 odst. 2, písm. b) NOZ, tedy po splatnosti dluhu, a nechráněnou osobou, 

načež poté dojde k převodu zástavy na ustanovením § 1315 odst. 3 NOZ chráněnou 

osobu, ve vztahu k nabyvateli zástavy se k takovém ujednání nebude přihlížet, ačkoliv 

podle § 1360 NOZ by sjednaný způsob výkonu zástavního práva měl zavazovat 

i právního nástupce zástavního dlužníka. 

 

                                                 
183 Viz § 1315 odst. 3 NOZ. 
184 Viz § 419 NOZ. 
185 Tento důsledek vyplývá z definice spotřebitele v § 419 NOZ, kdy spotřebitelem je pouze člověk právně 

jednající s podnikatelem. Ve vztahu k malému a střednímu podnikateli však tento důsledek ze zákona 

nevyplývá. 
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Co se týče pojmů malý a střední podnikatel, NOZ ani jiný zákon legální definici 

neobsahuje. V literatuře se lze setkat s návrhem aplikovat kritéria nařízení Komise (ES) 

č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 

výjimkách),186 podle kterého se za malého nebo středního podnikatele dal považovat 

podnikatel, který zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční souhrnný obrat nepřesahuje 

50 miliónů eur.187 Problémem je, že nařízení hovoří o podniku, za který se ve smyslu 

evropského soutěžního práva může považovat i celý koncern,188 zatímco podnikatelem, 

o kterém předmětném ustanovení hovoří, se dle českého práva rozumí výhradně fyzická 

nebo právnická osoba. Citované ustanovení NOZ pak cílí pouze na fyzické osoby, kdy 

při aplikaci navržených kritérií by bylo v českém tržním prostředí téměř nemožné, aby 

fyzické osoby podnikající nespadaly do kategorie malého a středního podnikatele, tím 

spíše, zahrnuje-li tato definice téměř všechny podnikatelské subjekty v celé EU.189 

 

Před splatností zajištěného dluhu se dále podle § 1315 odst. 2, písm. c) NOZ zakazuje 

tzv. antichretická zástava (pactum antichreticum),190 tedy ujednání, že může věřitel brát 

ze zástavy plody nebo užitky. Tento zákaz souvisí s rozsahem zástavního práva, neboť 

zástavní právo se vztahuje jak na zástavu, její přírůstek a příslušenství, tak také na 

neoddělené plody a užitky.191 Tyto plody a užitky tak slouží k zajištění dluhu spolu se 

zástavou, a zástavní věřitel není oprávněn do splatnosti zajištěného dluhu tyto plody 

a užitky brát. 

 

Nelze přehlédnout, jaké důsledky spojuje občanský zákoník s předmětnými 

zakázanými ujednáními. Zatímco podle odstavců 1 a 2 se citovaná ujednání zakazují, 

podle odstavce 3 se k ujednání nepřihlíží. Bude-li smlouva obsahovat ujednání, jež se 

zakazuje, bude nutné je považovat za neplatné.192 V této souvislosti pak lze mít za to, že 

                                                 
186 Dostupné online zde: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/30080/40534/481570/priloha001.pdf. 
187 Viz čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení. 
188 Viz PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 1302. 
189 Srov. BEJČEK, Josef. Malí a střední podnikatelé jako slabší strana v hospodářském styku? 

Obchodněprávní revue. 2014, roč. 6, č. 11. 
190 Srov. TÉGL, Petr. Lex commissoria, pactum antichreticum etc. ad libitum? (O zapovězených ujednáních 

v zástavních smlouvách dle nového občanského zákoníku). Právní rozhledy. 2012, roč. 20, č. 12, s. 454. 
191 Viz § 1346 odst. 1 NOZ. 
192 Viz § 580 odst. 1 NOZ. 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/30080/40534/481570/priloha001.pdf
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je neplatnost stanovena na ochranu zájmu určité osoby, neboť zákaz určitých ujednání 

směřuje právě k ochraně určitého okruhu osob – z tohoto důvodu bude zřejmě nutné 

uvažovat o neplatnosti relativní, přičemž námitku neplatnosti může vznést tato chráněná 

osoba.193 Podle § 576 NOZ pak bude patrně neplatná jen tato část, lze-li ji od ostatního 

obsahu oddělit.194 V takovém případě by se uplatnily subsidiární způsoby výkonu 

zástavního práva. Pokud se k ujednání nepřihlíží, je nutné je považovat za zdánlivé právní 

jednání, tedy o právní jednání nejde.195 Ačkoliv u zdánlivých právních jednání nemá 

smysl uvažovat o oddělitelnosti jako je tomu v případě neplatnosti, mám za to, že za 

zdánlivé bude nutné považovat jen konkrétní ujednání, nikoliv celé právní jednání, např. 

zástavní smlouvu. 

 

6.1.1.5. Další ochranná ustanovení 

 

Ačkoliv je výčet zakázaných ujednání taxativní, je možné za zakázaná ujednání largo 

sensu považovat také ujednání odporující obecným ochranným instrumentům, jako je 

např. povinnost jednat v právním styku poctivě (§ 6 odst. 1 NOZ), zásada, že zjevné 

zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8 NOZ), pravidla o ochraně spotřebitelů 

(§ 1810 a násl. NOZ, § 113 zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru), pravidla 

o ochraně při uzavírání adhezních smluv (§ 1798 an. NOZ) a tak dále. 

 

6.1.2. Rozhodnutí orgánu veřejné moci 

 

Zástavní právo může být zřízeno také rozhodnutím orgánu veřejné moci. Těžiště 

právní úpravy tkví ve veřejnoprávních předpisech, ustanovení § 1342 NOZ se toliko 

omezuje pouze na obecné stanovení okamžiku vzniku zástavního práva vykonatelností 

rozhodnutí, případně později, je-li tak v rozhodnutí stanoveno.196 Předpokladem zřízení 

zástavního práva rozhodnutím orgánu veřejné moci je zákonné zmocnění.197  

 

                                                 
193 Srov. § 586 odst.1 NOZ. 
194 Podle § 576 NOZ lze část právního jednání od ostatního obsahu oddělit tehdy, pokud lze předpokládat, 

že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, pokud by dotčená strana rozpoznala neplatnost včas. 
195 Viz § 551 NOZ. 
196 Na rozdíl od § 160 odst. 1 SOZ, podle kterého zástavní právo na základě rozhodnutí soudu nebo 

správního úřadu vznikalo právní mocí rozhodnutí. 
197 Srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 1329.  
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Zde je potřeba mít v patrnosti, že toto ustanovení občanského zákoníku má povahu 

lex generalis, a je potřeba respektovat odlišný okamžik vzniku zástavního práva, stanoví-

li tak zvláštní právní předpis. Tak tomu bude například u zástavního práva, zřízeného 

rozhodnutím správce daně, o kterém v podrobnostech pojednáme níže. 

 

6.1.2.1. Soudcovské zástavní právo na nemovitých věcech 

 

Soudcovské zástavní právo podle § 338b až § 338e zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád (dále jen jako „OSŘ“ nebo „občanský soudní řád“) se do našeho právního řádu 

vrátilo po třiceti letech s účinností od 1.1.1992.198 Zřízení soudcovského zástavního práva 

je jedním z možných způsobů výkonu rozhodnutí, upravených v ustanoveních § 251 až 

§ 351a OSŘ199. Výkon rozhodnutí slouží k poskytnutí ochrany oprávněnému v případech, 

kdy povinný dobrovolně nesplní povinnost uloženou ve vykonatelném soudním 

rozhodnutí (tituly, které lze vykonat ve správní200 nebo daňové exekuci201 není možné 

vykonat dle občanského soudního řádu a soud případný návrh na výkon takového 

rozhodnutí usnesením odmítne). Soudcovské zástavní právo lze zřídit pro výkon 

rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky.202  

 

Soudcovské zástavní právo k nemovité věci se zřizuje usnesením soudu o zřízení 

soudcovského zástavního práva. Vzniká pak zpravidla vykonatelností rozhodnutí.203 Pro 

pořadí soudcovského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující okamžik doručení 

návrhu na výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva soudu.204 O 

skutečnosti, že byl soudu doručen takový návrh, je povinen soud vyrozumět příslušný 

                                                 
198 Srov. FIALA, Josef. Hmotněprávní a procesněprávní aspekty soudcovského zástavního práva a 

exekutorského zástavního práva v českém a ve slovenském právním řádu. Komorní listy. 2011, roč. 3., č. 

2, s. 8-13; dostupný také online: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgfpww3c7gjpxgxzy. 
199 Vedle srážek ze mzdy, přikázání pohledávky, správy nemovité věci, prodeje movitých a nemovitých 

věcí, postižení závodu (pro peněžité plnění) a dále vedle vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci, 

provedení prací a výkonů (pro nepeněžité plnění)  – tento výčet je taxativní, neboť § 257 OSŘ stanoví, že 

výkon rozhodnutí lze nařídit a provést jen způsoby v OSŘ uvedenými.  
200 Viz § 103 až 129 SŘ. 
201 Viz § 175 až 232 DŘ. 
202 Viz § 258 odst. 1 OSŘ. 
203 Viz § 1342 NOZ, který připouští, aby byla v usnesení stanovena pozdější doba vzniku zástavního práva. 
204 Viz § 338d odst. 1 OSŘ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpww3c7gjpxgxzy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpww3c7gjpxgxzy
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katastrální úřad205, který tuto skutečnost zapíše do katastru nemovitostí poznámkou206, 

případně Notářskou komoru ČR, která vede rejstřík zástav. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že není stanovena lhůta, ve které je soud povinen 

katastrální úřad vyrozumět, je zřejmé, že zde vzniká časové okno, ve kterém již mohl 

nastat okamžik, rozhodný pro vznik zástavního práva, ačkoliv samo zástavní právo reálně 

vznikne až později – vykonatelností usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, přičemž tato 

skutečnost nebude zjistitelná z veřejného rejstříku. Bude-li například v této době 

uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dotčená nemovitá věc, dojde k převodu 

vlastnického práva k nemovité věci i s dotčenou závadou, neboť § 338d odst. 2 OSŘ 

stanoví, že pro pohledávky, pro něž bylo právě soudcovské zástavní právo zřízeno, lze 

vést výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci i proti dalšímu vlastníku nemovité věci. 

Stejně tak bude-li v této době uzavřena zástavní smlouva, zástavní práva na základě 

smlouvy vzniklá, získá horší pořadí, neboť v době uzavření zástavní smlouvy zde již bylo 

návrhu na výkon rozhodnutí zřízením zástavního práva. Jedná se o narušení principu 

materiální publicity, který je pro věcná práva příznačný. 

 

Vznik zástavního práva k nemovité věci se rovněž zapisuje do katastru nemovitostí, 

resp. rejstříku zástav, nicméně s ohledem na výše popsaný okamžik vzniku tohoto 

zástavního práva, je nutno zápis považovat toliko za deklaratorní, ačkoliv bude proveden 

vkladem. Soudcovské zástavní právo k nemovitým věcem tak platně vznikne i v případě, 

že není usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí věcně správné. Důležité je pouze to, zda 

soudcovské zástavní právo vzniklo platně dle příslušných ustanovení občanského 

soudního řádu, a tedy existuje. K tomu se vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 30. 11. 2010 

Nejvyšší soud, sp. zn. 20 Cdo 1562/2009207, který mimo jiné zdůraznil, že zániku 

soudcovského zástavního práva208 lze dosáhnout prostřednictvím pravomocného 

zastavení výkonu rozhodnutí postupem podle § 268 odst. 1 písm. h) a § 269 OSŘ, 

                                                 
205 Viz § 338b odst. 1 OSŘ in fine. 
206 Viz § 23 odst. 1, písm. a) KatZ. 
207 V daném případě žalobkyně nabyla vlastnické právo k předmětným nemovitostem v době po podání 

návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, tehdy 

ve vlastnictví povinného, a to v restitučním řízení podle zákona č. 173/1990 Sb., ve znění zákona č. 

247/1991 Sb. Soud dospěl jednoznačně k závěru, že se na tento případ § 338d odst. 2 OSŘ neuplatní. 
208 Viz § 338e odst. 2 OSŘ. 
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případně se lze domáhat žalobou vyloučení nemovitostí z výkonu rozhodnutí dle § 267 

odst. 1 OSŘ.  

 

Na rozdíl od výše popsaného soudcovského zástavního práva je zástavní právo 

zřízené soudem podle § 336l odst. 4 OSŘ novým institutem s účinností od 1.1.2013. Jedná 

se o zástavní právo zřízené soudem na vydražené nemovité věci postupem dle § 336l odst. 

4 OSŘ, jehož účelem je zajištění úvěru, účelově vázaného na zaplacení nejvyššího podání 

v rámci dražby, jejímž předmětem je výkon rozhodnutí prodejem dotčené nemovité věci. 

 

6.1.2.2. Exekutorské zástavní právo na nemovitých věcech 

 

S účinností od 1.7.2015 se úprava exekutorského zástavního práva přesunula z části 

zákona, upravující způsoby provedení exekuce, do samostatné části upravující exekuční 

řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva, tedy § 73a EŘ. Exekuční řízení je 

zahájeno dnem doručení exekučního návrhu.  

 

Exekutorské zástavní právo k nemovité věci se zřizuje na návrh oprávněného 

exekučním příkazem ke zřízení exekutorského zástavního práva. Významnou změnou 

oproti dřívější právní úpravě exekutorského zástavního práva, jakož i nynější úpravě 

zástavního práva soudcovského dle občanského soudního řádu, je skutečnost, že zástavní 

právo vzniká teprve provedením vkladu exekutorského zástavního práva na návrh 

oprávněného,209 přičemž pro pořadí exekutorského zástavního práva je však rozhodný 

den doručení exekučního návrhu.210 Pokud pro tutéž pohledávku bylo již dříve zřízeno 

zákonné či smluvní zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského práva pořadím tohoto 

dřívějšího práva.  Určitá specifika pro pořadí exekutorského zástavního práva zákon 

stanoví v případech, kdy zajišťovaná pohledávka či předmět zajištění souvisejí s trestným 

činem.211 

 

O skutečnosti, že byl exekutorovi doručen exekuční návrh na zřízení zástavního 

práva k nemovité věci, je povinen soud vyrozumět příslušný katastrální úřad, který tuto 

                                                 
209 Viz § 73a odst. 12 EŘ. 
210 Viz § 73a odst. 6 EŘ. 
211 Viz § 73a odst. 6 EŘ věta třetí. 
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skutečnost zapíše do katastru nemovitostí poznámkou, případně Notářskou komoru ČR, 

která vede rejstřík zástav. 

 

Po doručení exekučního návrhu požádá exekutor soud o pověření vedením exekuce, 

a jsou-li splněny všechny předpoklady, soud do 15 dnů soudního exekutora pověří 

provedením exekuce zřízením exekutorského zástavního práva. Následně soudní 

exekutor zasílá oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce zřízením exekutorského 

zástavního práva spolu s příkazem k úhradě nákladů exekuce, v němž vyčíslí náklady 

exekuce za zřízení exekutorského zástavního práva. Na náhradu nákladů exekuce nemá 

oprávněný nárok. Teprve po zaplacení nákladů exekuce oprávněným vydá soudní 

exekutor exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva.  

 

Exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva má účinky i proti 

osobám, které nabyly nemovitou věc po zápisu poznámky informující o podání návrhu 

na zřízení exekutorského zástavního práva.  Mám za to, že nabyla-li třetí osoba vlastnické 

právo k předmětné nemovité věci před zápisem poznámky, a oprávněný přesto podá návrh 

na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, má nabyvatel právo podat návrh na 

vyškrtnutí věci ze soupisu dle § 68 EŘ, případně žalobu na vyloučení věci podle 

§ 267 OSŘ, nevyhoví-li soudní exekutor návrhu na vyškrtnutí věci. 

 

Nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se na exekuci ke zřízení exekutorského 

zástavního práva na nemovitých věcech přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu 

upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých 

věcech. 

 

Po provedení exekuce může být podán návrh na zastavení exekuce pouze k soudu, 

nikoliv k soudnímu exekutorovi. 

 

6.1.2.3. Daňové zástavní právo na nemovitých věcech 

 

Daňové zástavní právo se zřizuje rozhodnutím správce daně o zřízení zástavního 

práva k zajištění neuhrazené daně. Vznik daňového zástavního práva se neřídí obecnou 
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úpravou v občanském zákoníku, nýbrž zvláštní úpravou v § 170 odst. 4 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňovém řádu (dále jen „DŘ“ nebo „daňový řád“). Podle té vzniká 

zástavní právo k nemovité věci evidované v katastru nemovitostí doručením rozhodnutí 

příslušnému katastrálnímu úřadu, v případě nemovitých věcí, které se v katastru 

nemovitostí neevidují, pak doručením rozhodnutí o zřízení daňového zástavního práva 

daňovému subjektu, neboť rejstřík zástav není možné považovat za veřejný registr 

majetku ve smyslu § 170a odst. 4 DŘ.212 vzniká doručením rozhodnutí katastrálnímu 

úřadu, případně Notářské komoře ČR, vedoucí rejstřík zástav, pro případ nemovitých 

věcí, jež nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí. Daňový řád v § 170 odst. 5 

konstituuje zákaz využití uvolněného zástavního práva ve smyslu § 1380 a násl. NOZ a 

zákaz využití záměny zástavního práva ve smyslu § 1385 a násl. NOZ. Při výkonu 

daňového zástavního práva se postupuje podle občanského zákoníku s přiměřeným 

použitím ustanovení daňového řádu o daňové exekuci. 

 

6.1.2.4. Zástavní právo na nemovitých věcech podle zákona o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení 

 

K zajištění vykonatelné pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále nebo pokutě, může okresní správa 

sociálního zabezpečení zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku plátce. Okresní 

správa v takovém případě postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále 

jen „SŘ“ nebo „správní řád“), s některými odchylkami, stanovenými v § 104i zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Zástavní právo 

k nemovité věci evidované v katastru nemovitostí vzniká dnem doručení rozhodnutí 

o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, který vede katastr 

nemovitostí.  

 

                                                 
212 Srov. ERBSOVÁ, Hana. Zajištění daňového dluhu zástavním právem. Daně a právo v praxi. 2014, roč. 

16, č. 6. 



 

58 

 

 

Obdobně jako u soudcovského zástavního práva zde dochází ke vzniku zástavního 

práva až v době, kdy je pohledávka, odpovídající zajištěnému dluhu, podložena 

exekučním titulem.213 

 

6.1.3. Zákon 

 

Zástavní právo může být zřízeno také zákonem. Ke vzniku zástavního práva není 

zapotřebí jakéhokoliv úkonu či právního jednání (ať již se strany účastníků právního 

vztahu, tak ze strany správního úřadu či soudu), postačí existence (vznik) určité, zákonem 

předvídané, právní skutečnosti, kterým se dovršuje vznik zákonného zástavního práva. 

Předpokladem vzniku je tedy zákonné ustanovení, které identifikuje právní skutečnost, 

s níž pojí vznik zástavního práva. 

 

Občanský zákoník obsahuje několik ustanovení, jimiž se zřizuje zákonné zástavní 

právo,214 žádné však neulpí na nemovité věci. 

 

Také jiné zákony mohou obsahovat ustanovení, jimiž se zřizuje zákonné zástavní 

právo,215 k nemovité věci lze uvést jako příklad zákonné zástavní právo podle § 15 odst. 

1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, jenž stanoví, že „K zajištění 

dosud nesplacené kupní ceny zemědělského pozemku nebo její části vzniká státu zástavní 

právo k převáděnému zemědělskému pozemku k okamžiku převodu pozemku.“ Právní 

skutečností, která zakládá vznik zástavního práva, je zde převod pozemku, který se 

nachází ve vlastnictví státu, třetí osobě za podmínek stanovených tímto zákonem. Dále 

lze uvést zákonné zástavní právo podle § 4 zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů 

České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých 

majetkových křivd: „Pro zajištění peněžní částky, kterou je oprávněná osoba povinná 

uhradit podle § 10 odst. 3 zákona, vázne na vydané věci zástavní právo.“  

 

                                                 
213 Srov. PELECH, Josef. Zástavní právo. 1. vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 84. 
214 Viz § 2344, § 2481, § 2571 odst. 1 NOZ. 
215 Podle § 70 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, má provozovatel lodě zástavní právo k nákladu, 

který je lodí přepravován, k zajištění nároků ze společné havárie. 
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6.1.4. Dohoda dědiců o rozdělení pozůstalosti 

 

Zástavní právo může vzniknout také na základě rozhodnutí, kterým soud schvaluje 

dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti.216 Jedná se o dobrovolné zástavní právo, neboť 

vzniká na základě dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti tehdy, kdy zůstavitel nepořídil 

pro případ smrti, nebo sice pořídil, ale nepořídil o některé části pozůstalosti, nebo 

nepřikázal, jak má být pozůstalost rozdělena, nebo není-li rozdělení podle zůstavitelovy 

vůle možné.217 K samotnému vzniku zástavního práva však nepostačuje dohoda stran, 

jímž se zástavní právo zřizuje podle § 1696 odst. 2 NOZ. Takovou dohodu schvaluje 

soud, neodporuje-li dohoda vůli zůstavitele a v mezích zůstavitelovy vůle ani zájmům 

osob pod zvláštní ochranou.218 Teprve vykonatelností rozhodnutí soudu o schválení 

dohody dědiců vznikne zástavní právo.219 Navazující zápis zástavního práva do katastru 

nemovitostí nebo do rejstříku zástav má pouze deklaratorní charakter. Z pohledu výše 

uvedeného rozdělení zástavního práva na dobrovolné a nedobrovolné lze považovat vznik 

zástavního práva na základě dohody dědiců za jakousi zvláštní formu, neboť se sice jedná 

o dobrovolné zástavní právo, nicméně modus vzniku zástavního práva se od smluvního 

zástavního práva liší a zástavní právo jako takové vzniká až na základě rozhodnutí orgánu 

veřejné moci, tedy obdobně, jako je tomu u nedobrovolných zástavních práv.  

 

6.2.  Způsoby vzniku zástavního práva k nemovité věci 

 

O způsobu (modu) vzniku zástavního práva uvažujeme tam, kde je typická 

dvoufázovost procesu vzniku zástavního práva. Tak je tomu v případě tzv. dobrovolného 

zástavního práva, kdy titulem, jímž se zástavní právo zřizuje, je zástavní smlouva, 

a modem pak zákonem aprobovaná právní skutečnost, jež proces završuje, a na základě 

níž zástavní právo jako takové teprve vzniká. Občanský zákoník obsahuje celou řadů 

modů, jako je zápis do veřejného rejstříku (např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí), 

odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli, oznámení schovateli cenného papíru, jenž se 

nachází v úschově, zápisem zástavního práva na účtu vlastníka v evidenci zaknihovaných 

                                                 
216 Viz § 1696 odst. 1 a 2 NOZ. 
217 Viz § 1695 odst. 1 a 2 NOZ. 
218 Podle §1685 odst. 2 NOZ je tzv. osobou pod zvláštní ochranou osoba, která není plně svéprávná, nebo 

která je neznámá nebo nepřítomná, nebo právnická veřejně prospěšná nebo zřízená ve veřejném zájmu. 
219 Viz § 1342 NOZ. 
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cenných papírů či zápis zástavního práva do rejstříku zástav. Výjimku představuje 

zástavní právo k pohledávce, které vzniká již samotnou účinností zástavní smlouvy. 

S ohledem na téma této práce se dále zaměříme na modus vzniku zástavního práva 

k nemovité věci, přičemž do úvahy připadá vznik zástavního práva zápisem do veřejného 

seznamu a vznik zástavního práva zápisem do rejstříku zástav. 

 

6.2.1. Vznik zástavního práva k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu 

 

6.2.1.1. Pojem veřejný seznam 

 

Ačkoliv občanský zákoník pojem veřejný seznam nedefinuje, nebude sporu o tom, 

že veřejným seznamem, ve kterém se zapisují nemovité věci, je katastr nemovitostí. 

Ustanovení § 3 odst. 1 KatZ pak stanoví, které nemovité věci se v katastru evidují: 

- pozemky v podobě parcel, 

- budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí 

pozemku nebo práva stavby, 

- budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí 

pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, 

- jednotky vymezené podle občanského zákoníku, 

- jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 

prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších 

předpisů, 

- právo stavby, 

- nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis.220 

 

6.2.1.2. Okamžik vzniku zástavního práva 

 

                                                 
220 Např. § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon): 

„Přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejích 

březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným základem, se 

evidují v katastru nemovitostí. Podrobnosti vymezení těchto vodních děl stanoví Ministerstvo zemědělství v 

dohodě s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vyhláškou.“ 
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Občanský zákoník ve svém ustanovení § 1316 říká, že: „Zástavní právo k věci 

zapsané ve veřejném seznamu vzniká zápisem v tomto seznamu, ledaže jiný právní předpis 

stanoví jinak.“ Jedná se o obecné pravidlo, a pakliže zvláštní právní úprava stanoví 

okamžik vzniku zástavního práva jinak, uplatní se tato zvláštní právní úprava. Doslovné 

znění tohoto ustanovení navozuje dojem, že pouze právní předpis odlišný od občanského 

zákoníku může stanovit zvláštní okamžik vzniku zástavního práva, nicméně již sám 

občanský zákoník v jednom z následujících ustanovení, v § 1342 NOZ, toto pravidlo 

prolamuje, když váže vznik zástavního práva, zřízeného rozhodnutím orgánu veřejné 

moci, k vykonatelnosti tohoto rozhodnutí, případně k pozdějšímu okamžiku, stanoví-li 

tak ono rozhodnutí. Zápis ve veřejném seznamu zde má pouze deklaratorní charakter. 

Ustanovení § 10 KatZ stanoví, že „Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh 

na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.“ Vzhledem k významu okamžiku 

doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, zjišťuje se okamžik podání návrhu 

s přesností na dny, hodiny a minuty. Návrh na vklad musí být doručen místně příslušnému 

katastrálnímu úřadu,221 přičemž podle Jednacího řádu katastrálního úřadu je „podání 

doručeno místně příslušnému katastrálnímu úřadu, je-li doručeno na kteroukoliv 

podatelnu tohoto katastrálního úřadu (tj. podatelnu kteréhokoliv katastrálního pracoviště 

tohoto katastrálního úřadu nebo podatelnu katastrálního úřadu jako celku) nebo 

prostřednictvím speciálních webových služeb přímo do databáze informačního systému 

katastru nemovitostí“.222 Je-li návrh doručen místně nepříslušnému katastrálnímu úřadu, 

je tento úřad povinen návrh postoupit místně příslušnému katastrálnímu úřadu postupem 

podle § 12 SŘ. Za okamžik doručení návrhu je potom považován až okamžik, kdy 

postoupený návrh je doručen tomuto místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Místně 

příslušný bude zpravidla vždy pouze jeden katastrální úřad.223 

 

6.2.1.3. Vkladové řízení 

 

                                                 
221 Místní příslušnost katastrálních úřadů ve věcech zápisů do katastru je stanovena v § 11 odst. 1, písm. b) 

SŘ a řídí se místem, kde se nachází nemovitost, které se má navrhovaný zápis týkat. 
222 Viz čl. 8 odst. 1 Jednacího řádu katastrálního úřadu ze dne 27.6.2014, č. j. ČÚZK-10162/2014-22, 

dostupný na: http://cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu/Statut,-Vzorovy-

organizacni-rad-a-Jednaci-rad-kata/Jednaci-rad.aspx. 
223 Viz BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. s. 38-40. 

http://cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu/Statut,-Vzorovy-organizacni-rad-a-Jednaci-rad-kata/Jednaci-rad.aspx
http://cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu/Statut,-Vzorovy-organizacni-rad-a-Jednaci-rad-kata/Jednaci-rad.aspx
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Podle § 11 odst. 1, písm. d) KatZ se zapisuje do katastru vznik, změna, zánik, 

promlčení a uznání existence nebo neexistence zástavního práva vkladem. Vklad lze 

provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu. 

Účastníky řízení o povolení vkladu (vkladového řízení) jsou ten, jehož právo vzniká, mění 

se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. 

 

Vkladové řízení se zahajuje na návrh okamžikem jeho doručení příslušnému 

katastrálnímu úřadu, případně okamžikem doručení rozhodnutí nebo potvrzení o právu, 

které se do katastru zapisuje vkladem, od soudu nebo soudního exekutora podle § 14 odst. 

2 KatZ. 

 

Návrh na zahájení vkladového řízení se podává na stanoveném formuláři224, jenž 

musí obsahovat označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen, označení účastníků 

vkladového řízení225, označení nemovitostí a práv, která k nim mají být zapsána do 

katastru nebo z něj vymazána, a podpis navrhovatele. 

 

Přílohou návrhu na vklad musí být zejména tzv. vkladová listina, zde tedy zástavní 

smlouva. Pakliže je účastník vkladového řízení zastoupen zmocněncem, musí být 

přílohou návrhu také plná moc s úředně ověřeným podpisem226. Je-li účastníkem 

vkladového řízení právnická osoba, jejíž výpis z obchodního nebo jiného zákonem 

stanoveného rejstříku není možné získat bezplatně dálkovým přístupem v českém jazyce, 

musí být přílohou návrhu také tento výpis z rejstříku.227 Dále se přílohou přikládají další 

listiny, pokud jejich potřeba vyplývá z jiného právního předpisu, přičemž zákon výslovně 

jako příklad uvádí „souhlas příslušného orgánu veřejné moci s dělením nebo scelováním 

pozemků nebo souhlas příslušného orgánu veřejné moci k právnímu jednání účastníka 

vkladového řízení“.228 Vedle těchto zákonem příkladmo uvedených souhlasů může jít 

                                                 
224 Viz vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru 

formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. 
225 A to u fyzických osob jménem, popřípadě jmény, a příjmením, adresou místa trvalého pobytu nebo u 

cizozemců adresou bydliště v cizině, rodným číslem, nebo, není-li přiděleno, datem narození, a jsou-li 

navrhovateli, též číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud se jim vydává; u 

právnických osob názvem, sídlem a identifikačním číslem, pokud je přiděleno. 
226 Podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen, provádí-li se vklad na základě veřejné listiny a 

zmocněncem je osoba, která veřejnou listinu sepsala (viz § 15 odst. 1, písm. b) KatZ). 
227 Výpis se nevyžaduje, je-li vkladová listina veřejnou listinou (viz § 15 odst. 1, písm. c) KatZ). 
228 Viz § 15 odst. 1, písm. d) KatZ. 
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také například o souhlas manžela s tím, že druhý manžel nakládá s nemovitostí ve 

společném jmění manželů, souhlas osoby, v jejíž prospěch je v katastru zapsán zákaz 

zcizit nebo zatížit nemovitost, souhlas vlastníka nemovitosti ke zřízení budoucího 

zástavního práva a podobně.229 

 

Jak již bylo výše uvedeno, forma vkladové listiny (písemná forma vs. forma veřejné 

listiny) ovlivňuje zejména vkladové řízení, neboť katastrální úřad zkoumá odlišné 

skutečnosti u soukromých230 a veřejných listin.231 

 

U zástavní smlouvy katastrální úřad zkoumá, zda splňuje náležitosti listiny pro zápis 

do katastru, zejména tedy zkoumá, zda jsou nemovité věci, jichž se vklad týká, označeny 

řádně dle § 8 KatZ. Dále zda její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad, přičemž zde se 

katastrální úřad zaměřuje zejména na srovnání obsahu právního jednání s návrhem vkladu 

konkrétního práva, přičemž zkoumá také soulad právního jednání s požadavky kladenými 

na podstatné náležitosti takového právního jednání. S tím souvisí také zkoumání vkladové 

listiny z pohledu splnění zákonem předepsané formy. Katastrální úřad dále zkoumá, zda 

účastník vkladového řízení není omezen právními předpisy v oprávnění nakládat 

s nemovitostí232 a zda k právnímu jednání účastníka vkladového řízení byl udělen souhlas 

podle jiného právního předpisu.233 Dále katastrální úřad zkoumá, zda „z obsahu listiny 

a z jeho porovnání s dosavadními zápisy v katastru není patrný důvod, pro který by bylo 

právní jednání neplatné, zejména zda z dosavadních zápisů v katastru nevyplývá, že 

účastníci vkladového řízení nejsou oprávněni nakládat s předmětem právního jednání, 

nejsou omezeni rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci ve smluvní volnosti 

týkající se věci, která je předmětem právního jednání“. Katastrální úřad dále zkoumá 

                                                 
229 Viz BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. s. 60-66. 
230 Viz § 17 odst. 1 KatZ. 
231 Viz § 17 odst. 2 KatZ. 
232 Omezení nakládat s nemovitou věcí může vyplývat pouze ze zákona, např. podle § 25 zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, není možné smlouvou 

zřídit zástavní právo k věci, jež náleží do majetku České republiky. 
233 Také potřeba souhlasu se zástavní smlouvou může vyplývat pouze ze zákona, např. podle § 17 odst. 2 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, může s určeným majetkem podnik nakládat pouze s předchozím 

schválením zakladatele; v občanském zákoníku je několik ustanovení, podle nichž je nutný souhlas soudu 

s uzavřením zástavní smlouvy, např. v § 483 odst. 2, písm. b) NOZ (správa opatrovancova jmění 

opatrovníkem), § 898 odst. 2, písm. b) NOZ (péče o existující i budoucí jmění dítětě rodiči); v záležitostech, 

týkajících se společného jmění manželů, které nejsou běžné, je vyžadován souhlas druhého manžele (§ 714 

odst. 1 NOZ). 
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návaznost dosavadních zápisů, přičemž obsahují-li zápisy logickou mezeru, lze mezeru 

doložit příslušnými listinami současně s podaným návrhem na vklad. 

 

V neposlední řadě pak katastrální úřad zkoumá, zda vlastnoruční nebo elektronické 

podpisy na soukromé listině, které nejsou úředně ověřeny, jsou pravé, a tedy zda skutečně 

náleží osobám v nich uvedeným.234 Nejsou-li podpisy na soukromé listině úředně 

ověřeny, musí ten, kdo zápis navrhuje, prokázat jejich pravost ve lhůtě 30 dnů.235 Způsoby 

prokázání pravosti podpisu na soukromé listině příkladmo vypočítává § 63 KatV, 

nicméně ve svém odstavci 2, umožňuje, aby navrhovatel prokázal pravost podpisu také 

jiným vhodným způsobem, např. předložením znaleckého posudku. Požadavky na 

certifikáty elektronického podpisu tak, aby byla prokázána jeho pravost, obsahuje 

ustanovení § 64 KatV. Vedle toho zákon požaduje, aby listina vyhotovená v elektronické 

podobě byla vedle uznávaného elektronického podpisu opatřena též kvalifikovaným 

elektronickým časovým razítkem.236 

 

 Je-li vkladová listina veřejnou listinou, katastrální úřad zkoumá pouze to, zda 

splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru, zda její obsah odůvodňuje navrhovaný 

vklad a logickou návaznost dosavadních zápisů, to vše z obdobných hledisek, jak již bylo 

uvedeno výše v odstavci o soukromých listinách. Je-li vkladovou listinou veřejná listina 

o právním jednání, tj. notářský zápis o právním jednání sepsaný dle § 62 a násl. NotŘ, 

bude katastrální úřad zkoumat také to, zda k době podání návrhu na vklad zástavního 

práva není v katastru učiněn zápis, z něhož by vyplývalo, že je účastník řízení v době 

podání návrhu omezen v nakládání s věcí. 

 

 Jsou-li podmínky pro povolení vkladu stanovené v § 17 KatZ splněny, katastrální 

úřad vklad povolí, nicméně učiní tak nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů od odeslání 

informace podle § 16 odst. 1 KatZ o „o tom, že právní poměry jsou dotčeny změnou“ dle 

§ 9 odst. 1 KatZ (tzv. „plomba“). Informaci o vyznačení plomby odesílá katastrální úřad 

                                                 
234 Viz § 62 KatV. 
235 Viz § 7 odst. 2 KatZ. 
236 Viz § 7 odst. 3 KatZ. 
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vlastníku dotčené nemovité věci a jinému oprávněnému237 nejpozději den poté, co ke 

změně došlo. 

 

Rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, a kterým je vyhověno návrhu na povolení 

vkladu zcela, se písemně nevyhotovuje. Právní moci nabývá rozhodnutí záznamem ve 

spisu. Katastrální úřad zašle účastníkům vkladového řízení vyrozumění o tom, jaký vklad 

byl proveden, přičemž tohoto účastníka, který je v řízení zastoupen, a jehož práva se 

vkladem omezují nebo zanikají, vyrozumí i přímo. 

 

 Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný 

prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba. Proti rozhodnutí o zamítnutí 

vkladu je přípustná žaloba podle § 244 an. OSŘ, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů 

ode dne doručení zamítavého rozhodnutí. Další vkladové řízení týkající se téže 

nemovitosti jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu se přerušuje po dobu 30 dnů od doručení 

rozhodnutí, tedy dobu stanovenou pro případné podání žaloby, a je-li žaloba podána pak 

až do dne doručení pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě. 

 

6.2.2. Vznik zástavního práva k nemovité věci neevidované v katastru 

nemovitostí 

 

Zástavní právo k nemovitým věcem, jež se nezapisují do veřejného seznamu, vzniká 

dle § 1319 odst. 2 NOZ zápisem do rejstříku zástav. 

 

Množinu nemovitých věcí, které se nezapisují do katastru nemovitostí, získáme 

vyloučením nemovitých věcí, které podléhají evidenci v katastru, a jsou vypočteny v 

§ 3 odst. 1 KatZ, z množiny nemovitých věcí, jak jsou definovány v § 498 odst. 1 NOZ. 

 

Rejstřík zástav je elektronickou evidencí věcí, jíž spravuje Notářská komora ČR. Do 

rejstříku zástav se podle § 35f NotŘ zapisuje označení zástavy, označení dluhu 

zajišťovaného zástavním právem k zástavě, označení zástavního dlužníka, zástavce 

                                                 
237 Dle praxe informuje katastrální úřad ty osoby, jejichž práva, zapsaná v katastru nemovitostí, se mění 

nebo zanikají, „jiným oprávněným“ tak může být např. zástavní věřitel, jehož zástavní právo má v důsledku 

navrhovaného vkladu zaniknout. 
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a zástavního věřitele, právní důvod zástavního práva, údaj o tom, že zástavní právo je 

budoucím zástavním právem, a pakliže jde o věc, která není evidována v rejstříku zástav, 

označení věci s uvedením údaje o zákazu zřízení zástavního práva. Do rejstříku zástav se 

eviduje datum a čas zápisu a některé další údaje, stanovené předpisem Notářské komory 

ČR o rejstříku zástav.238 Podle § 5 tohoto předpisu se u nemovité věci, která nepodléhá 

zápisu v katastru nemovitostí, zapisuje jako její označení obvyklé pojmenování 

nemovitosti, pozemek, na němž nebo pod nímž se nemovitost nachází označený jeho 

parcelním číslem a katastrálním územím, a další údaje uvedené o nemovitosti v zástavní 

smlouvě nebo ve vykonatelném rozhodnutí orgánu veřejné moci. Preciznost označení je 

v případě nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí zásadní z důvodu pozdější 

lustrace v rejstříku zástav. Rejstřík zástav je s účinností od 1.1.2014 veřejný, informace 

z něj lze získat, aniž by žadatel o informace musel prokazovat právní zájem či doložit 

souhlas vlastníka. Přímý dálkový přístup, obdobně jako je tomu u katastru nemovitostí, 

však není možný, a informace z rejstříku zástav lze získat výhradně prostřednictvím 

notáře.239 Žadatel označí nemovitou věc, jež má být zástavou. Kterýkoliv notář vydá 

každému na jeho žádost opis nebo výpis z rejstříku zástav, nebo potvrzení o tom, že v něm 

určitá věc není evidována. Podle § 35i odst. 2 NotŘ platí zásada, že „Proti osobě, která 

právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do Rejstříku zástav, nemá ten, jehož se zápis 

týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.“ Jedná se o zásadu důvěry 

v zápis v rejstříku. Není možné však toto pravidlo aplikovat na důvěru v potvrzení notáře, 

že rejstřík zástav určitý zápis neobsahuje. Domnívám se, že s ohledem na požadavek 

identifikace nemovité věci v rejstříku zástav uvedením informací dle § 5 Předpisu NK 

ČR o rejstříku zástav do budoucna toto riziko eliminuje, nicméně co se týče zástavních 

práv, evidovaných do konce roku 2013, k aktualizaci údajů bude docházet až v okamžiku, 

kdy budou dotčena změnou, plošně se údaje neaktualizují.240 

 

 

 

                                                 
238 Dostupný na https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Rejstrik_zastav_od_1.1.2014.pdf . 
239 Srov. PELIKÁN, Martin. Zajištění a utvrzení dluhu v praxi. Praha : Wolters Kluwer, 2017. Právo 

prakticky. s. 199. 
240 Viz § 50 Předpisu NK ČR o rejstříku zástav. 

https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Rejstrik_zastav_od_1.1.2014.pdf
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6.3. Pluralita zástavních práv 

 

Určení okamžiku vzniku zástavního práva hraje zásadní roli v případě, že na zástavě 

vázne více zástavních práv. Této otázce se věnuje samostatný pododdíl občanského 

zákoníku, který upravuje jak hmotněprávní pravidla pro určení doby vzniku zástavního 

práva,241 tak procesní pravidla, upravující výkon zástavního práva při pluralitě zástavních 

práv.242 Základním pravidlem pro určení pořadí zástavních práv je hledisko doby vzniku 

zástavního práva. Podle § 1371 odst. 1 NOZ se pořadí zástavních práv na jedné zástavě 

váznoucích, stanoví podle doby vzniku zástavního práva, a má-li být vznik zástavního 

práva zapsán do katastru nemovitostí, rozhoduje okamžik podání návrhu na provedení 

zápisu.243 Speciální pravidlo je stanoveno také pro pořadí budoucích zástavních práv, 

jejichž pořadí se stanoví podle doby uzavření zástavní smlouvy, a zapisuje-li se budoucí 

zástavní právo do rejstříku zástav nebo do katastru nemovitostí, rozhoduje opět okamžik 

podání návrhu na provedení zápisu. 

 

Zatímco ve vztahu k zástavnímu právu, jež vzniká konstitutivním zápisem zástavního 

práva k nemovité věci do katastru nemovitostí (smluvní zástavní právo), není pochybnosti 

o dopadu výše uvedeného pravidla, pochybnosti lze mít ve vztahu k zástavnímu právu 

k nemovité věci zapisované do katastru nemovitostí, které vzniká před zápisem 

zástavního práva do katastru, přičemž následný zápis zástavního práva do katastru 

nemovitostí má toliko pouze deklaratorní charakter (např. zákonné zástavní právo nebo 

zástavní právo vzniklé na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci). Připustíme-li výklad, 

že je rozhodující zásadně okamžik vzniku zástavního práva, který nastává u zástavního 

práva vzniklého na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci již vykonatelností 

rozhodnutí,244 chráníme tím zástavního věřitele, ale je ohrožena právní jistota třetích 

osob. Naopak výklad, podle kterého je rozhodující okamžik podání návrhu na vklad 

zástavního práva do katastru nemovitostí, bez ohledu na skutečnost, zda se tím zástavní 

                                                 
241 Viz § 1371 a 1372 NOZ. 
242 Viz § 1373 až 1375 NOZ, kterým se budeme dále v podrobnostech věnovat v rámci výkonu zástavního 

práva v kapitole 8. 
243 Na zástavní práva k nemovitým věcem, které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, zapisovaná 

do rejstříku zástav, se toto speciální pravidlo neuplatní, v případě zápisu zástavního práva k nemovité věci 

do rejstříku zástav se nepodává klasický návrh, ale zápis do rejstříku zástavy provede bez zbytečného 

odkladu notář, který sepsal zástavní smlouvu (viz § 1319 odst. 3 NOZ). 
244 Viz § 1342 NOZ. 
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právo konstituuje nebo jen deklaruje, upřednostňuje ochranu třetích osob na úkor práv 

zástavního věřitele. Přikláním se spíše k druhému z uvedených výkladů. V případě, že by 

zákonodárce zamýšlel aplikovat pravidlo o pořadí určeném okamžikem podání návrhu na 

vklad zástavního práva do katastru nemovitostí pouze na případy, kdy se tím právo 

konstituuje, jednak by patrně zvolil jinou formulaci, jednak by takové pravidlo bylo 

zbytečné, neboť by se pořadí zástavního práva řídilo okamžikem jeho vzniku, který spadá 

v jedno s okamžikem podání návrhu na vklad zástavního práva (katastr nemovitostí vklad 

povolí zpětně ke dni podání návrhu na vklad).245 Z tohoto pohledu považuji za 

přiléhavější slovenskou úpravu v § 151k odst. 1 zákona č. 40/1964 Zb., občianského 

zákonníku, jenž stanoví, že rozhodující je pořadí registrace zástavních práv v katastru 

nemovitostí. 

 

Zástavní věřitelé, kterým svědčí zástavní právo k téže zástavě, si též mohou písemně 

ujednat pořadí zástavních práv, přičemž účinky vůči třetím osobám nastávají zápisem 

takového ujednání do katastru nemovitostí, podléhá-li zástava evidenci v tomto seznamu, 

případně u ostatních nemovitých věcí v rejstříku zástav. Návrh podávají všichni věřitelé, 

kteří si ujednali pořadí postupem podle § 1372 odst. 1 NOZ, společně. Katastr zapíše 

o tomto ujednání poznámku podle § 23 odst. 2, písm. b) KatZ. Ujednání zástavních 

věřitelů o pořadí zástavních práv nemá účinky vůči zástavnímu věřiteli, který na ujednání 

nepřistoupil.  

 

Vedle smluvního uspořádání pořadí zástavních práv mezi zástavními věřiteli dává 

občanský zákoník nástroj ke sjednání pořadí přímo zástavnímu dlužníkovi. Podle § 982 

odst. 2 NOZ může zástavní dlužník, který zřizuje zástavní právo, vyhradit zápis 

přednostního pořadí pro jiné zástavní právo.246  

  

                                                 
245 Obdobně srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters 

Kluwer, 2015. s. 321. 
246 Ustanovení hovoří obecně o vlastníku věci, přičemž výhrada přednostního pořadí se vztahuje 

k jakémukoliv věcnému právu, nikoliv pouze k právu zástavnímu. 
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7. Práva a povinnosti vyplývající ze zástavního práva 

 

Právům a povinnostem ze zástavního práva je věnován samostatný pododdíl 4 oddílu 

o zástavním právu. Nejedná se však o katalog všech práv a povinností, vyplývajících ze 

zástavního práva, neboť některá práva a povinnosti vyplývají z povahy zástavního práva 

samotného, jakož i z jiných ustanovení občanského zákoníku. Tato část se věnuje spíše 

právům a povinnostem subjektů zástavního práva po dobu trvání zajišťovací funkce 

zástavního práva, tedy od okamžiku jeho vzniku do dospělosti zajištěného dluhu. Účelem 

zde vymezených práv a povinností je zejména vytváření předpokladů pro nerušené trvání 

zástavního práva a pro případný budoucí výkon zástavního práva, za tím účelem směřují 

zde vymezené povinnosti, a jim odpovídající práva, především k ochraně zástavy, resp. 

její hodnoty. 

 

 

7.1. Povinnost zástavního dlužníka zdržet se zhoršení zástavy 

 

 Základní povinností zástavního dlužníka je povinnost zdržet se všeho, čím se 

zástava zhoršuje na úkor zástavního věřitele.247 Toto ustanovení chrání zejména zástavní 

věřitele, kterým zástava nebyla předána, tedy především hypotekární zástavní věřitele.248 

Ochrana před zhoršením zástavy se vztahuje jak na faktická, tak na právní jednání.  

 

Povinnost zdržet se všeho faktického jednání, kterým se zhoršuje zástava, v sobě 

nese povinnost nejednat takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení hodnoty 

zástavy, resp. snížení její budoucí zpeněžitelnosti, nebo dokonce k zániku zástavy. Tuto 

povinnost lze charakterizovat nekonáním, když zástavní dlužník má povinnost zástavu 

nezničit, nespotřebovat. Je otázkou, zda v sobě tato povinnost nese také povinnost aktivně 

něčeho konat či dokonce o zástavu pečovat. Občanský zákoník žádnou takovou povinnost 

explicitně neobsahuje, nicméně povinnost aktivně jednat může vyplývat např. při 

odvracení hrozící škody. Nelze nicméně z ustanovení § 1353 NOZ jednoznačně vyvodit 

povinnost o zástavu pečovat, doporučuji tedy takovou povinnost založit smluvním 

                                                 
247 Viz § 1353 NOZ. 
248 Ale také zástavní věřitele, kterým nebyla zástava v podobě věci movité předána z důvodu, že zástavní 

právo vzniklo dle dohod smluvních stran zápisem do rejstříku zástav, a tudíž se ke vzniku zástavního práva 

její předání zástavnímu věřiteli nevyžaduje, viz § 1319 odst. 1 NOZ, nebo také § 1317 odst. 2 NOZ. 
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ujednáním mezi stranami zástavní smlouvy, má-li to ve vztahu ke konkrétní zástavě, její 

hodnotě, a výši zajištěného dluhu, smysl. 

 

Vedle toho je situace s právními jednáními, která mohou vést ke zhoršení zástavy 

k újmě zástavního věřitele, složitější. Občanský zákoník obecně nebrání dlužníkovi 

v dispozicích se zástavou. Zástavní dlužník je obecně oprávněn se zástavou volně 

disponovat, toto právo vyplývá jak ze samotné podstaty zástavního práva, tak a contrario 

z některých ustanovení, týkajících se zástavního práva.249 Veškeré zamýšlené dispozice 

se zástavou je však nutné konfrontovat s ustanovením § 1353 NOZ, které představuje 

jakýsi korektiv volné dispozice se zástavou, neboť zástavní dlužník se i v takovém 

případě musí vyvarovat možného zhoršení zástavy. V praxi je běžné, že zástavní smlouvy 

obsahují ujednání zakazující konkrétní dispozice se zástavou, případně tyto dispozice 

podmiňující souhlasem zástavního věřitele. Jakkoliv občanský zákoník v mnohém 

navázal na dosavadní soudní judikaturu, v otázce zákazu dispozic se zástavou 

o kontinuitě hovořit nemůžeme. Dosavadní judikatura ke starému občanskému zákoníku 

považovala ujednání, zakazující zástavnímu dlužníku disponovat se zástavou, za 

absolutně neplatná pro rozpor se zákonem, přičemž argumentováno bylo zejména tím, že 

zástavní právo je vybudováno jako věcné právo na principu priority proto, aby bylo 

možné hospodářské a účelné nakládání se zástavou.250 A to i přes to, že starý občanský 

zákoník výslovně zakazoval pouze ujednání, jehož předmětem byl zákaz dalšího 

zastavení zástavy.251 Občanský zákoník naproti tomu jednak nezařadil zákaz dále věc 

zastavit mezi zakázaná ujednání zástavních smluv, ani v dalších ustanoveních výslovně 

nezakazuje dispozice se zástavou, přičemž nezakazuje ani možnost si zákaz některé 

dispozice sjednat. Dokonce umožňuje stranám zástavní smlouvy, aby zřídily zákaz 

zcizení nebo zákaz zatížení jako věcné právo.252 Zajímavý je v tomto ohledu vztah 

ustanovení § 1309 odst. 2 NOZ, který upravuje tzv. negative pledge, a § 1761 NOZ, jenž 

                                                 
249 Např. § 1309 odst. 2, 1315, 1761 NOZ, důvodová zpráva k § 1315 NOZ uvádí: „Při formulaci druhého 

odstavce bylo zvažováno, zda nemá být zakázáno i ujednání, že zástavní dlužník vlastnické právo k zástavě 

nepřevede. V diskusích nad tímto podnětem převládlo v rekodifikační komisi jednomyslně přijaté 

stanovisko, že zákaz takového ujednání nedává rozumný smysl, ač judikatura tímto směrem tenduje (srov. 

rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 296/2003 ze dne 16. 7. 2003 nebo sp. zn. 33 Cdo 3694/2008 ze 

dne 19. 8. 2010).“ – srov. ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou 

a rejstříkem. Praha : Sagit, 2012. s. 558. 
250 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 296/2003 ze dne 16.7.2003. 
251 Viz § 169 písm. b) SOZ. 
252 Viz § 1309 odst. 2, § 1761 NOZ. 
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se věnuje zákazu zatížení nebo zcizení v rámci závazkově právních vztahů, i když 

výslovně počítá s takovým ujednáním s věcněprávními účinky. V 1309 odst. 2 NOZ se 

hovoří o tom, že ujednání zakazující zřídit zástavní právo má ve vztahu k nemovitým 

věcem účinky vůči třetí osobě jen je-li tento zákaz zapsán do katastru nemovitostí, 

případně do rejstříku zástav u nemovitých věcí v katastru nemovitostí neevidovaných. 

Zákaz zcizení nebo zatížení podle § 1761 NOZ působí jen mezi stranami, pokud nebyl 

zřízen jako věcné právo. Z uvedeného znění vyplývá, že tento zákaz jako věcné právo 

zřídit lze, čímž je de facto rozšířen numerus clausus věcných práv, a z katastrálního 

zákona pak vyplývá, že se takovýto zákaz do katastru nemovitostí zapisuje vkladem dle 

§ 11 odst. 1, písm. n) KatZ. Věta druhá § 1761 NOZ pak stanoví, že uvedený zákaz je 

platný, pokud byl zřízen na určitou a přiměřenou dobu253 v takovém zájmu strany, 

hodném právní ochrany. Skutečnosti, že se obě ustanovení směšují, napovídá i praxe 

katastrálních úřadů, podle které se zákazy zatížení nebo zcizení, v libovolné kombinaci, 

a v souvislosti většinou se zástavními smlouvami, zapisují vkladem.254 Přitom katastrální 

zákon počítá i přímo se zápisem zákazu zřídit zástavní právo k nemovité věci poznámkou 

podle § 23 odst. 1, písm. x) KatZ, a dále se zápisem zákazu nakládat s nemovitou věcí 

podle § 23 odst. 2, písm. e) KatZ. Praktické využití těchto poznámek však za stávající 

praxe zůstává upozaděno, když obé je zapisováno do katastru nemovitostí vkladem.255 

Ohledně zákazu zatížení nebo zcizení věci se v katastru nemovitostí evidují údaje 

o zatížené nemovitosti, údaje o oprávněném, vztahuje-li se zapisovaný zákaz pouze ke 

spoluvlastnickému podílu na nemovité věci, pak i údaje o povinném, a dále byl-li zákaz 

zřízen na určitou dobu nebo je doba zákazu zákonem omezena, zapisuje se poslední den 

doby, na kterou bylo právo sjednáno, nelze-li tento den určit, eviduje se délka doby 

a způsob stanovení jejího počátku nebo jiný způsob jejího určení.256 

 

 

                                                 
253 Přičemž doba trvání svěřenského fondu, svěřenského nástupnictví, zastoupení se považujíza určitou a 

přiměřenou. 
254 Viz JUDr. Daniela Šustrová První rok s novým katastrálním zákonem, dostupný zde: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/prvni-rok-s-novym-katastralnim-zakonem?browser=mobi . 
255 Srov. komentář k . 23 KatZ in: BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2014. s. 100-112. 
256 Viz § 18 odst. 1 KatV. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/prvni-rok-s-novym-katastralnim-zakonem?browser=mobi
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7.2. Povinnost doplnit jistotu 

 

Na primární povinnost zdržet se jednání, které by mohlo zhoršit zástavu na úkor 

zástavního věřitele, navazuje sekundární povinnost zástavního dlužníka pro případ, že se 

jeho činem sníží jistota poskytnutá zástavním právem, jistotu přiměřeně doplnit. V tomto 

ohledu je zajímavá otázka vztahu ustanovení § 1353 NOZ věty druhé a § 2017 NOZ. V 

odborné literatuře převažuje názor, že § 2017 je obecným ustanovením k § 1353, čemuž 

napovídá zejména systematické zařazení jednotlivých ustanovení.257 Podle takového 

závěru by tedy mělo přednost zvláštní ustanovení § 1353 NOZ. Nabízí se ovšem i výklad 

jiný, podle kterého by taková interpretace speciality § 1353 NOZ měla nevhodné 

důsledky pro zástavního věřitele. Ustanovení § 1353 NOZ počítá se ztrátou jistoty na ceně 

z jakýchkoliv příčin, tedy nejen na straně dlužníka, nýbrž také příčin objektivních, a do 

úvahy přichází též ztráta jistot v důsledku jejího oprávněného čerpání. Dalším neblahým 

důsledkem pro zástavního věřitele v případě výhradní aplikace speciálního § 1353 NOZ 

by byla skutečnost, že pokles jistoty nemá vliv na splatnost zajištěného dluhu (resp. jeho 

nezajištěné části), zatímco podle § 2017 NOZ dochází k akceleraci nezajištěné části 

dluhu, tj. k jejímu zesplatnění. Zástavní věřitel by tak v některých aspektech měl méně 

výhodné postavení oproti věřitelům, jejichž pohledávka by byla zajištěna jiným 

způsobem.258 Podle mého názoru působí obě ustanovení vedle sebe, a to i pokud hovoříme 

o zajištění zástavním právem, když obecný § 2017 NOZ zavazuje toliko obligačního 

dlužníka doplnit jistotu, stane-li se zajištění jeho dluhu nedostatečným z jakýchkoliv 

důvodů, například také proto, že jistota nebo její část již byla oprávněně čerpána, zatímco 

speciální § 1353 NOZ zavazuje zástavního dlužníka doplnit jistotu, snížila-li se 

v důsledku jeho činu.259 S ohledem na možný odlišný judikatorní výklad nelze než 

doporučit stranám tyto důsledky výslovně upravit v zástavní smlouvě.  

 

                                                 
257 PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 1343; VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském 

zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. s. 222. 
258 Opačně SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2013. s. 1111. 
259 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

516 s. 222. 
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Stane-li se v důsledku činu zástavního dlužníka dostatečná jistota nedostatečnou 

nebo sníží-li se nedostatečná jistota, je zástavní dlužník povinen ji doplnit. Vedle toho 

stane-li se zajištění nedostatečným z jakýchkoliv příčin, má věřitel právo žádat od 

obligačního dlužníka, aby zajištění přiměřeně doplnil. Mám za to, že v případě zástavního 

práva je v případě ztráty jistoty oprávněn požadovat doplnění zajištění jak od dlužníka, 

tak od zástavního dlužníka současně.  

 

S uvedenou povinností zástavního dlužníka nečinit tak, aby došlo ke zhoršení 

zástavy, souvisí i § 1355 NOZ, podle něhož má zástavní dlužník možnost přenechat 

zástavu k užívání jinému s účinky pro zástavního věřitele jen s jeho souhlasem. Jedná se 

o ochranu zástavního věřitele, resp. o ochranu hodnoty zástavy, z níž se může zástavní 

věřitel v budoucnu uspokojit, a která by mohla být snížena případným nájemním nebo 

jiným užívacím právem třetí osoby. Uvedené ustanovení připouští, aby si strany sjednaly, 

že souhlasu není třeba. Podle mého názoru se při případném výkonu zástavního práva 

bude nahlížet z hlediska výkonu, jako by žádným užívacím právem nebyla zatížena. Aby 

došlo ke zpeněžení zástavy, jako by na ni nevázlo žádné užívací právo, bude zapotřebí, 

aby provedením výkonu zástavního práva takové užívací právo zaniklo. 

 

7.3. Právo na pojistné plnění 

 

V praxi bývá obvyklé sjednání povinnosti zástavního dlužníka pojistit zástavu, 

přičemž lze doporučit smluvně zakotvit monitoring řádného placení pojistného. Zástavní 

věřitel má totiž ex lege právo v případě vzniku pojistné události na plnění z pojistné 

smlouvy pojišťovnou260, prokáže-li zástavní věřitel pojišťovně včas zástavní právo, 

případně oznámí-li tuto skutečnost pojišťovně zástavce nebo zástavní dlužník.261 Pro 

případ pojistné události, kdy plní pojišťovna zástavnímu věřiteli, má právo plnění 

zadržet262 a uspokojit se z něho, nebude-li zajištěný dluh řádně a včas splněn.263 Toto 

ustanovení je dispozitivní a strany mohou jeho působení vyloučit nebo si odchylně upravit 

                                                 
260 Nevhodně použitá terminologie, když stranou pojistné smlouvy je pojistitel a pojistník. 
261 Viz § 1354 odst. 1 NOZ. 
262 Právem zástavního věřitele zadržet plnění z pojistné smlouvy patrně nebyl zamýšlen vznik zadržovacího 

práva, viz PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. 3053 s. 1343. 
263 Viz § 1354 odst. 2 NOZ. 
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jeho fungování. S ohledem na zakázaná ujednání v § 1315 NOZ však lze mít za to, že 

nejspíše nebude přípustné ani výslovným smluvním ujednání vyloučit jeho akcesoritu, 

tj. nebude přípustné umožnit zástavnímu věřiteli, aby, se mohl uspokojit z plnění 

z pojistné smlouvy i pro nesplatnou pohledávku, resp. její část. 

 

7.4. Povinnosti ve vztahu k zápisům o zástavním právu 

 

V § 1358 NOZ se stanoví povinnost zajistit bez zbytečného odkladu soulad zápisu 

v katastru nemovitostí či rejstříku zástav se skutečností. Změní-li se některá podstatná 

skutečnost, zapsaná o zástavním právu, požádá o provedení změny zápisu ten, jehož se 

změna týká, není-li povinnost svěřena jiné konkrétní osobě zvláštním právním předpisem, 

případně je povinen o zápis změny požádat zástavní věřitel, nelze-li určit, koho se změna 

týká. 
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8. Výkon zástavního práva 

 

8.1. Obecně k výkonu zástavního práva 

 

Výkonem zástavního práva se rozumí zákonem aprobovaný způsob náhradního 

uspokojení věřitelovy pohledávky ze zástavy, většinou zpeněžením zástavy, který vede, 

resp. jak bude rozvedeno dále, měl by vést, k zániku zástavního práva. Výkonem 

zástavního práva se aktivizuje uhrazovací funkce zástavního práva. V souvislosti 

s výkonem zástavního práva se důraz klade na jeho subsidiární povahu, když zákon 

hovoří o možnosti věřitele uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy, případně jiným 

způsobem, teprve není-li zajištěný dluh řádně a včas splněn.264 Subsidiaritou se zde však 

nerozumí povinnost zástavního věřitele domáhat se nejdříve splnění dluhu na osobním 

dlužníkovi. Naopak je zcela na vůli zástavního věřitele, jaký procesní postup zvolí, zda 

se bude domáhat zaplacení dluhu na osobním dlužníkovi či se bude domáhat uspokojení 

ze zástavy na zástavním dlužníkovi, nebo bude procesně postupovat vůči oběma 

současně. Již bylo judikováno Nejvyšším soudem ČR, že nemůže být v rozporu 

s dobrými mravy podání návrhu na soudní prodej zástavy zástavním věřitelem.265 

Zástavní věřitel neztrácí právo domáhat se zaplacení dluhu na osobním dlužníkovi ani po 

podání takového návrhu. Úprava výkonu zástavního práva v občanském zákoníku klade 

důraz na smluvní volnost a autonomii vůle smluvních stran, když preferuje takový způsob 

výkonu zástavního práva, na kterém se účastníci závazkově právního vztahu dohodnou. 

Na tomto místě považuji za nutné zdůraznit, že pro výkon zástavního práva zásadně platí 

přednost kolektivního uspokojení věřitelů před uspokojením individuálním,266 a tedy že 

s výkonem zástavního lze započít a pokračovat jen pokud ohledně zástavního dlužníka 

nebude vedeno insolvenční řízení.267  

 

                                                 
264 Viz § 1309 odst. 1, § 1359 odst. 1 NOZ. 
265 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2326/2012 ze dne 27. 8. 2013. 
266 Srov. RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 9, s. 253. 
267 Viz § 109 odst. 1 písm. b) InsZ, s případnými výjimkami, stanovenými v rozhodnutí insolvenčního 

soudu podle § 82 odst. 2 písm. b) InsZ. 
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8.2. Zákonný rámec procesu výkonu zástavního práva 

 

Než se dostaneme ke konkrétním způsobům výkonu zástavního práva, které připouští 

občanský zákoník, je zapotřebí se zabývat zákonným rámcem výkonu zástavního práva, 

jehož smyslem je ochrana subjektů zástavního práva, někdy je ochrana cílena na 

zástavního věřitele, jindy zase na zástavního dlužníka. Lze zkonstatovat, že pravidla 

výkonu zástavního práva lze aplikovat jak na smluvený způsob výkonu zástavního práva, 

tak na subsidiární zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě či soudním prodejem, nicméně 

zde se těmto obecným pravidlům dostojí díky speciální procesní úpravě, zatímco pro 

privátní způsoby výkonu zástavního práva se jedná o jediné limity, neboť nejsou žádným 

procesním předpisem upraveny. Ustanoveními, které se týkají výhradně privátního 

způsobu výkonu zástavního práva se budeme věnovat níže v podkapitole o sjednaném 

způsobu výkonu zástavního práva. 

 

8.2.1. Ustanovení k ochraně zástavního věřitele 

 

Zástavní věřitel má podle § 1359 odst. 2 NOZ právo na náhradu nutných nákladů 

vynaložených při výkonu zástavního práva vůči zástavci. Domnívám se, že zástavnímu 

věřiteli svědčí toto právo také vůči každému dalšímu vlastníkovi zástavy, a proto by 

ustanovení mělo směřovat také vůči zástavnímu dlužníku.268 Uspokojí-li zástavní věřitel 

svůj nárok na náhradu nutných nákladů z výtěžku zpeněžení zástavy podle § 1368 odst. 

1 NOZ, pravděpodobně nevzniká zástavnímu dlužníku subrogační regresní nárok vůči 

osobnímu dlužníku podle odstavce druhého téhož ustanovení, neboť osobní dlužník 

k úhradě takového dluhu povinen není, tudíž není možné dovodit, že zástavní dlužník 

plnil náklady vynaložené na výkon zástavního práva za něj a vstoupil tak do práv věřitele 

podle § 1937 odst. 2 NOZ. 

 

Podle § 1360 NOZ platí, že ujednání zástavního věřitele se zástavním dlužníkem 

o možnosti prodat zástavu jiným způsobem než ve veřejné dražbě, zavazuje i právního 

nástupce zástavního dlužníka. Toto ustanovení se může jevit jako zajištění ochrany obou 

                                                 
268 Srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 1349. 
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dotčených subjektů zástavního práva, protože u obou lze očekávat jakési legitimní 

očekávání, jakým způsobem bude zástava zpeněžena. Ze strany zástavního dlužníka je 

ochrana jeho legitimního očekávání narušena ustanovením § 1365 odst. 2 NOZ, podle 

kterého však zástavní věřitel může během výkonu změnit způsob výkonu zástavního 

práva tak, že zástavu prodá ve veřejné dražbě nebo ji zpeněží prostřednictvím soudního 

prodeje zástavy. Zástavní věřitel je toliko povinen pouze změnu písemně oznámit 

zástavnímu dlužníku. 

 

Poté, co zástavní věřitel písemně oznámí zástavnímu dlužníku započetí výkonu 

zástavního práva podle § 1362 odst. 1 NOZ, nesmí zástavní dlužník bez souhlasu 

zástavního věřitele zástavu zcizit. Porušením zákazu nejsou dotčena práva třetích osob, 

na které byla převedena zástava v rámci běžného obchodního styku při svém podnikání, 

ledaže věděly nebo musely vědět, že bylo započato s výkonem zástavního práva. V jiných 

případech je důsledkem neplatnost převodu zástavy podle § 580 odst. 1 NOZ. Vzhledem 

ke skutečnosti, že smyslem tohoto ustanovení je ochrana zástavního věřitele, půjde 

nejspíše o neplatnost relativní. Zástavní věřitel tedy může vznést námitku neplatnosti 

převodu zástavy, nicméně pokud nedošlo k zániku zástavního práva podle § 1377 NOZ, 

je oprávněn také realizovat zástavní právo vůči nabyvateli zástavy. 

 

 V neposlední řadě je v rámci výkonu zástavního práva speciálně upravena 

povinnost zástavního dlužníka strpět výkon zástavního práva a poskytnout potřebnou 

součinnost zástavnímu věřiteli při výkonu zástavního práva, mimo jiné povinnost předat 

mu veškeré listiny potřebné k převzetí, prodeji a užívání zástavy.269 

 

8.2.2. Ustanovení k ochraně zástavního dlužníka 

 

Ustanovení občanského zákoníku, která se vztahují se k výkonu zástavního práva 

a která si kladou za cíl zajistit ochranu zástavního dlužníka, se do občanského zákoníku 

dostala zejména z důvodu, že dřívější úprava zástavního dlužníka dostatečně nechránila 

a ten se tak mnohdy dozvěděl o výkonu zástavního práva až teprve z exekučního příkazu 

prodejem zástavy. 

                                                 
269 Viz § 1367 odst. 2 NOZ. 
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Za základní lze považovat povinnost zástavního věřitele oznámit započetí výkonu 

zástavního práva písemně zástavnímu dlužníkovi, a v oznámení uvést, jakým způsobem 

se ze zástavy uspokojí.270 Splnění této povinnosti je zástavní věřitel povinen na žádost 

zájemci o nabytí zástavy nebo dražebníkovi prokázat.271 

 

Další povinností zástavního věřitele, která směřuje k ochraně zástavního dlužníka, je 

povinnost učinit právní úkon, jehož účelem je akcelerace (zesplatnění) dluhu osobního 

dlužníka, také vůči zástavnímu dlužníkovi.272 V praxi může jít kupříkladu o vázanost 

splatnosti dluhu na vystavení faktury. V úvěrovém financování se pak hojně využívá 

institut ztráty výhody splátek podle § 1931 NOZ, kdy na základě oznámení o ztrátě 

výhody splátek dochází k zesplatnění celého dluhu, původně plněného ve splátkách. Aby 

zástavní dlužník věděl o splatnosti dluhu, zajištěného zástavním právem, a mohl se 

efektivně ubránit zpeněžení zástavy, je zapotřebí, aby o zesplatnění dluhu věděl. Naproti 

tomu ve spotřebitelském úvěrovém financování platí, že akcelerace dluhu se může týkat 

jedině nesplacené jistiny spotřebitelského úvěru, nikoli i budoucích nákladů 

spotřebitelského úvěru.273 

 

Po oznámení o započetí výkonu zástavního práva běží třicetidenní lhůta (respirium), 

kterou zákon poskytuje k ochraně zástavního dlužníka před výkonem zástavního práva 

a dává mu možnost dluh, zajištěný zástavním právem, zaplatit. Dále slouží respirium 

k případné procesní obraně zástavního dlužníka proti výkonu zástavního práva. 

Respirium běží od doručení oznámení o započetí výkonu zástavního práva, případně ode 

dne zápisu započetí výkonu zástavního práva do katastru nemovitostí, příp. rejstříku 

zástav, podle toho, která z právních skutečností nastane později. Teprve po uplynutí 

respiria může zástavní věřitel zástavu zpeněžit. Zákaz zpeněžení zástavy se vztahuje 

jednak na prodej zástavy, ale také na jiné formy zpeněžení zástavy, jako je např. 

ponechání si zástavy zástavním věřitelem nebo braní užitků ze zástavy. Co se týče jednání 

zástavního věřitele, která se uskutečňují v průběhu respiria a směřují ke zpeněžení 

                                                 
270 Viz § 1362 odst. 1 NOZ. 
271 Viz § 1366 NOZ. 
272 Viz § 1361 NOZ. 
273 Viz § 124 SpotřÚ. 
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zástavy, ač k němu reálně dojde až po uplynutí respiria, nepanuje v literatuře jednoznačná 

shoda. Jeden výklad má za to, že zpeněžením se rozumí již završení samotného procesu, 

a proto není vyloučeno činit kroky směřující ke zpeněžení zástavy, jako např. nabízení 

zástavy k prodeji, jednání s budoucími zájemci o koupi zástavy a podobně, již v průběhu 

respiria.274 Druhý výklad se přiklání k tomu, že v průběhu respiria není možné činit žádné 

úkony, a to s ohledem na smysl a účel ustanovení, jímž je poskytnutí dodatečné lhůty 

k vyřešení situace vzniklé se započetím výkonu zástavního práva.275 Mám za to, že 

ochrana zástavnímu dlužníku je v dostatečné míře poskytnuta i tehdy, činí-li již zástavní 

věřitel kroky směřující ke zpeněžení zástavy, neboť zástavnímu dlužníku to nebrání 

jednak v uspokojení věřitelovy pohledávky, jednak mu to nebrání v možnosti procesně se 

bránit. Navíc, nedojde-li ke zpeněžení zástavy v důsledku efektivní obrany zástavního 

dlužníka nebo v důsledku úhrady zástavním právem zajištěného dluhu, nemůže mít 

zástavní věřitel právo na náhradu nákladů vynaložených při výkonu zástavního práva 

podle § 1359 odst. 2 NOZ. Ani z tohoto pohledu není zástavní dlužník na svých právech 

krácen. Mezi dotčenými subjekty, tj. zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem, může 

být sjednáno delší respirium. Zákon pouze stanoví, že se nepřihlíží ke sjednání kratšího 

respiria před oznámením o započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníkovi.276 

Mám za to, že a contrario lze dovodit, že kratší respirium může být rovněž stranami 

ujednáno, nicméně nikoliv před doručením oznámení o započetí výkonu zástavního práva 

zástavnímu dlužníkovi. Zástavní dlužník se musí vždy dozvědět o tom, že s výkonem 

zástavního práva bylo započato. Zákon o spotřebitelském úvěru pak stanoví ve svém 

§ 123 odst. 1 speciální respirium v případě, že zástavním právem je zajištěn 

spotřebitelský úvěr na bydlení, v délce trvání šesti měsíců, přičemž výslovně stanoví, že 

ustanovení § 1364 NOZ se nepoužije. Toto ustanovení dále stanoví, že v průběhu respiria 

nemůže zástavní věřitel bránit zástavnímu dlužníku v prodeji zástavy za účelem splácení 

dluhu.277 

 

                                                 
274 Srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 1352. 
275 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

s. 314. 
276 Viz § 1364 odst. 3 NOZ. 
277 Viz 123 odst. 1 SpotřÚ. 
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 Po zpeněžení zástavy je zástavní věřitel povinen podat zástavnímu dlužníkovi 

písemnou zprávu, jejímž obsahem budou informace o prodeji zástavy a nákladech s ním 

spojených, o nákladech, na jejichž náhradu má zástavní věřitel nárok podle § 1359 odst. 

2 NOZ, a dále o výtěžku z prodeje a jeho použití. Dle ustanovení § 1368 odst. 1 NOZ se 

z výtěžku zpeněžení zástavy uspokojuje pohledávka zástavního věřitele včetně jejího 

příslušenství, a náklady, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo podle § 1359 odst. 

2 NOZ. Pořadí spokojení jednotlivých nároků se řídí § 1932 NOZ. Není-li mezi stranami 

dohodnuto jinak nebo neprojeví-li jinou vůli zástavní dlužník, započte se výtěžek 

zpeněžení zástavy nejprve na již určené náklady, na jejichž náhradu má zástavní věřitel 

nárok, dále na úroky z prodlení, poté na úroky, a nakonec na jistinu dluhu. 

 

8.3. Smluvní způsoby výkonu zástavního práva 

 

Dohoda o způsobu výkonu zástavního práva je primárním a preferovaným způsobem 

výkonu zástavního práva. V § 1359 odst. 1 NOZ se stanoví, že „jakmile je zajištěný dluh 

splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, 

popřípadě zástavním dlužníkem v písemné formě…“ 

 

Smluvní strany, tedy zástavní věřitel na straně jedné a zástavní dlužník, případně 

zástavce, na straně druhé, mohou takovou dohodu uzavřít již přímo v zástavní smlouvě 

nebo kdykoliv později, ať již před splatností nebo po splatnosti zajištěného dluhu, vždy 

však respektujíce ustanovení § 1315 NOZ o zakázaných ujednáních, které tak představuje 

zákonný limit co do obsahu dohody o způsobu výkonu zástavního práva. Smyslem 

dohody o způsobu výkonu zástavního práva je maximalizovat uspokojení věřitele ze 

zástavy (maximalizovat výtěžek zpeněžení zástavy nebo dohodnout jiný efektivní způsob 

uspokojení) a minimalizovat náklady s výkonem zástavního práva spojené, neboť 

zástavní věřitel má právo na náhradu nutných nákladů spojených s oprávněným výkonem 

zástavního práva278, a tyto náklady zástavního dlužníka tedy také druhotně zatěžují. Tím 

je zvýšena šance zástavního věřitele na uspokojení, přičemž maximalizací uspokojení 

zástavního věřitele se také snižuje zajištěný dluh, který v důsledku uspokojení zástavního 

                                                 
278 Viz § 1359 odst. 2 NOZ. 
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věřitele efektivním výkonem zástavního práva může zcela zaniknout, případně může 

dokonce vzniknout zástavnímu dlužníku právo na vydání hyperochy. 

 

Zákon předepisuje pro dohodu o způsobu výkonu zástavního práva písemnou formu. 

Bude-li dohoda obsažena v zástavní smlouvě, jejímž předmětem je nemovitá věc, je jisté, 

že bude forma dodržena vždy, jinak by platně nevzniklo zástavní právo. Bude-li dohoda 

o způsobu výkonu zástavního práva uzavřena samostatně, stranou zástavní smlouvy, aniž 

by byla dodržena zákonem předepsaná písemná forma, bude nutné takovou dohodu 

považovat za neplatnou.279 Patrně by se mělo jednat o neplatnost relativní, nicméně není 

vyloučen ani výklad, podle kterého by byla dohoda absolutně neplatná.280 

 

Jak již bylo naznačeno výše, výhodou privátního (dohodnutého) způsobu výkonu 

zástavního práva je rychlost a bezformálnost samotného procesu, čemuž přispívá 

i skutečnost, že výkon zástavního práva není na rozdíl od subsidiárních způsobů výkonu 

zástavního práva podmíněn existencí exekučního titulu. Občanský zákoník se touto 

otázkou nezabývá, nicméně existence exekučního titulu jakožto nutná podmínka pro 

realizaci soudního prodeje zástavy či prodeje zástavy v nedobrovolné dražbě přímo 

vyplývá z příslušných procesních předpisů.281  

 

Jedna z nevýhod tzv. privátního způsobu výkonu zástavního práva souvisí s otázkou 

promlčení. Zástavní věřitel přistupuje ke zpeněžení zástavy na základě dohody podle 

§ 1359 odst. 1 NOZ, nikoliv na základě exekučního titulu. Započetí výkonu zástavního 

práva zástavním věřitelem tak nelze samo o sobě považovat za právo uplatněné ve smyslu 

                                                 
279 Viz § 582 odst. 1 NOZ. 
280 K tomu se následovně vyjádřil např. Prof. Eliáš in ELIÁŠ, K. Co přináší nový občanský zákoník 

byznysu? Obchodněprávní revue. 2012, č. 5, s. 150: .„Podívejme se na tato ustanovení se zřetelem k tomu, 

co již je aktuálně diskutováno. Nový občanský zákoník stíhá v § 582 odst. 1 neplatností nedostatek formy 

právního jednání. Zaznamenal jsem názory, že jde vždy o neplatnost relativní. Nesdílím toto mínění. Naopak 

mám za to, že v případech, kdy je zjevné, že forma stanovená zákonem naplňuje zjevně maximu veřejného 

pořádku, půjde o neplatnost absolutní. Podle mého názoru tomu tak bude např. v případech, kdy zákoník 

vyžaduje pro určitá právní jednání formu veřejné listiny, nebo při dispozicích s nemovitými věcmi či 

zakládání právnických osob. Stejně tak tomu bude podle mého názoru i v případech, kdy zákon sleduje 

předpisem písemné formy ochranu slabší strany, neboť účelem toho je chránit pravidly veřejného pořádku 

určitou ekonomicky a sociálně zranitelnou skupinu osob; tak tomu je např. u výpovědi pronajímatele z 

nájmu bytu. Nebylo by však správné dovozovat, že nedodržení písemné formy, byť byla stanovena zákonem, 

zakládá absolutní neplatnost vždy.“ 
281 Tj. z § 358 odst. 2 ZŘS a § 36 odst. 1 ZVD. 
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§ 648 NOZ,282 a nedochází tedy ke stavení promlčecí doby. Na takovou situaci pamatuje 

ustanovení § 615 odst. 1 NOZ věty druhé, podle které promlčení pohledávky nebrání 

v uspokojení ze zástavy. 

 

Další nevýhodou pro praktické použití privátního zpeněžení zástavy je nemožnost 

zpeněžení dohodnutým způsobem v případě, že je na zástavu již vedená exekuce jiným 

věřitelem. Díky ustanovení § 1365 odst. 2 NOZ se však nemůže stát, že by byl zástavní 

věřitel, jenž uzavřel se zástavním dlužníkem dohodu o způsobu zpeněžení zástavy, kterou 

by následně nebylo z výše popsaných důvodů zpeněžit takovýmto dohodnutým 

způsobem, blokován v uspokojení ze zástavy, neboť zástavní věřitel může kdykoliv 

během výkonu zástavního práva změnit způsob výkonu tak, že využije některého ze 

zákonných způsobů realizace zástavního práva, tj. prodej ve veřejné dražbě nebo soudním 

prodejem zástavy. 

 

Konkrétní obsah dohody o výkonu zástavního práva je víceméně ponechán na 

smluvních stranách, neboť občanský zákoník se obsahovým náležitostem dohody 

nikterak nevěnuje. Je proto nezbytné věnovat obsahu dohody pozornost, zejména v těch 

náležitostech, které nejsou ani předmětem limitujících ustanovení občanského zákoníku 

o zakázaných ujednáních v § 1315 NOZ a o povinnosti zástavního věřitele postupovat 

s odbornou péčí v § 1365 odst. 1 NOZ. Obě vyjmenovaná ustanovení poskytují ochranu 

zástavnímu dlužníkovi před případným zneužitím práva zástavního věřitele, který často 

bývá silnější smluvní stranou a mohl by kupříkladu při zpeněžování zástavy usilovat o 

prodej zástavy za cenu, která neodpovídá hodnotě zástavy, ale postačuje k uspokojení 

zástavního věřitele. Z tohoto důvodu § 1365 odst. 1 NOZ stanovuje zástavnímu věřiteli, 

jenž se dohodl se zástavním dlužníkem, že může zástavu prodat jinak než ve veřejné 

dražbě, povinnost postupovat s odbornou péčí, a to nejen v zájmu svém, ale také v zájmu 

zástavního dlužníka tak, aby zástavu prodal za cenu obvyklou v daném místě a čase za 

srovnatelných okolností. Zájmem obou stran je nepochybně dosáhnout co nejvyšší 

prodejní ceny, a tedy co nejvyššího uspokojení pohledávky zástavního 

věřitele, a případného vydání hyperochy zástavnímu dlužníku. Z ustanovení § 5 odst. 1 

                                                 
282 Viz § 648 NOZ věta první: „Uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě právo u orgánu veřejné moci, …, 

promlčecí lhůta neběží.“ 
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NOZ pak lze dovodit, že s odbornou péčí jedná ten, kdo jedná se znalostmi a pečlivostí, 

která je spojena s určitým povoláním nebo stavem. Bude-li zástavní věřitel zpeněžovat 

zástavu, jíž je věc nemovitá, bude odborná péče nejpravděpodobněji posuzována 

vzhledem k povolání realitního zprostředkovatele. Ustanovení § 1365 odst. 1 NOZ in fine 

výslovně stanoví, že porušení povinnosti zástavního věřitele jednat při prodeji zástavy 

s odbornou péčí se nedotýká práv třetích osob nabytých v dobré víře. Bude-li zástava 

prodána za cenu nižší než obvyklou třetí osobě, která byla v dobré víře, nelze takový 

prodej považovat za neplatný, a zástavní věřitel bude povinován toliko k náhradě újmy 

zástavnímu dlužníku. Naopak prokáže-li se zlá víra kupujícího, převod vlastnického 

práva bude možné považovat za neplatný. 

 

Správa výtěžku zpeněžené zástavy je ustanovením § 1369 NOZ svěřena zástavnímu 

věřiteli, když je stanoveno, že bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy podá 

zástavní věřitel zástavnímu dlužníku písemnou zprávu o prodeji zástavy, nákladech s tím 

spojených a o jiných nákladech, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo, o výtěžku 

z prodeje zástavy a jejím použití.  Toto ustanovení lze ocenit, přikláníme-li se na stranu 

co nejmenší ingerence státu (zákonodárce) do procesu privátního zpeněžení zástavy. 

Zákon nevnucuje stranám třetí subjekt, jenž by měl být nadán správou výtěžku zpeněžení 

zástavy, naložení s výtěžkem zpeněžení zástavy zůstává zcela na stranách 

zástavněprávního vztahu. Domníváme-li se však, že zástavní dlužník by v takovém 

případě zasluhoval větší právní ochrany, tím spíše, jedná-li se o spotřebitele, považuji za 

vhodnou konstrukci, která je nastíněna ve Vzorovém zákoně EBRD, podle něhož výtěžek 

zpeněžení zástavy spravuje osoba odlišná od stran zástavněprávního vztahu, 

tzv. depositář (proceeds depositary), k jehož rukám se hradí výtěžek zpeněžení a který je 

povinen sestavit rozvrh výtěžku zpeněžení.  

 

Za zásadní otázku, související s privátním způsobem výkonu zástavního práva, lze 

považovat vazbu výkonu zástavního práva na jeho zánik. Občanský zákoník totiž 

v obecné rovině nestanoví zánik zástavního práva jakožto důsledek jeho realizace. Tyto 

důsledky vyplývají z procesních předpisů, jež upravují zákonem aprobované (sekundární) 

způsoby výkony zástavního práva.283 Dohodnuté způsoby výkonu zástavního práva však 

                                                 
283 Viz § 337h odst. 1 OSŘ, § 58 odst. 1 a 2 ZVD. 
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nejsou žádným procesním předpisem upraveny, a jak již bylo řečeno, ani občanský 

zákoník výslovně dopady vykonaného zástavního práva na jeho zánik neřeší. V literatuře 

se setkáváme s názorem, že i v případě privátního způsobu výkonu zástavního práva 

dojde k jeho zániku, i když nepostačoval výtěžek zpeněžení zástavy k úhradě celého 

zajišťovaného dluhu v rozsahu, jímž byl zástavním právem zajištěn.284 Pokud by věc 

nebylo možné zpeněžit, aniž by současně zaniklo zástavní právo, postrádal by kupříkladu 

prodej z volné ruky smysl ve všech případech, kdy by výtěžek zpeněžení zástavy 

nepostačoval k úhradě zajištěného dluhu.  

 

Jakkoliv považuji předloženou argumentaci za logickou, nelze než doporučit, aby 

nabyvatel zástavy v rámci privátního výkonu zástavního práva požadoval předložení 

vzdání se zástavního práva zástavního věřitele, resp. aby na tuto povinnost bylo 

pamatováno již v samotné dohodě o způsobu výkonu zástavního práva.285 

 

Z tohoto pohledu považuji za inspirativní právní úpravu slovenskou, která zákonem 

č. 568/2007 Z.z. zařadila do zákona č. 40/1964 Zb., občianského zákonníku, ustanovení 

§ 151md odst.1 písm. i), jež stanoví, že zástavní právo zaniká tím, že bylo vykonáno, bez 

ohledu na rozsah uspokojení věřitele. Novela odstranila problémy s postupem 

katastrálních úřadů, které v některých případech odmítly výmaz zástavního práva 

katastrálním úřadem z důvodu, že nebyla zcela uspokojena pohledávka zástavního 

věřitele, přesto, že zástavní právo bylo vykonáno.286 

 

O výhodách privátního způsobu výkonu zástavního práva pohovoříme dále v rámci 

jednotlivých možných způsobů. 

 

                                                 
284 Lukáš Vymazal akcentuje podstatu zástavního práva, jež nepřipouští trvalý nebo opakovaný výkon, dále 

pak skutečnost, že přijetí konkrétní zástavy zástavním věřitelem a volba konkrétního způsobu výkonu 

zástavního práva k této zástavě jde zástavnímu věřiteli ku prospěchu, ale také k tíži. Podpůrně argumentuje 

komparací se slovenským občanským zákoníkem, který v návaznosti novely provedené zákonem č. 

568/2007 Z. z. rozšířil výčet způsobu zániku zástavního práva o ustanovení o zániku zástavního práva tím, 

že bylo vykonáno, bez ohledu na rozsah uspokojení věřitele – srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v 

novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. s. 294 – 295. 
285 Srov. RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. 

Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 9, s. 252. 
286 Viz FEKETE, Imrich. Občiansky zákonník: veľký komentár. 1. Diel. § 1 – 459. Bratislava : EuroKódex, 

2011. s. 974. 
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8.3.1. Přímý prodej z volné ruky 

 

Lze očekávat, že jedním z nejběžnějších dohodnutých způsobů výkonu zástavního 

práva bude dohoda o přímém prodeji zástavy. Do přijetí občanského zákoníku byl přímý 

prodej zástavy umožněn pouze v rámci insolvenčního řízení, v němž je insolvenční 

správce oprávněn zpeněžit věci, které tvoří majetkovou podstatu, také prodejem mimo 

dražbu.287 Jedná-li se o zástavu, je při zpeněžování vázán pokyny zajištěného věřitele.288 

Zavedení výkonu zástavního práva dohodnutým způsobem, a tím pádem tedy umožnění 

přímého prodeje zástavy jako možného způsobu výkonu zástavního práva, lze tak právem 

považovat za převratnou novinku v právní úpravě zástavního práva, od níž se očekává 

frekventované praktické využití, neboť má i přes výše (obecně pro privátní zpeněžování) 

popsané nevýhody, také některé nesporné výhody. Přímým prodejem zástavy (tzv. prodej 

z volné ruky) zástavním věřitelem se kupříkladu lze vyhnout nákladným a mnohdy 

zdlouhavým postupům, které probíhají za ingerence orgánů veřejné moci, nebo obecně 

za účasti třetích osob (např. realitního zprostředkovatele, znalce atd.). Prodej z volné ruky 

vykazuje vetší míru flexibility zejména v tom ohledu, že případný nezájem o koupi 

zástavy za stanovenou cenu nevede k právními předpisy svázanému postupu snižování 

kupní ceny, ale strany se mohou domluvit pružněji, jak na takovou situaci reagovat. 

V ideálním případě by na takové eventuality měla pamatovat již samotná dohoda 

o způsobu výkonu zástavního práva, a úpravu takového postupu lze stranám dohody 

jedině doporučit. Smluvní strany mohou v dohodě vymezit detailně podmínky, za jakých 

bude zástava nabízena k prodeji, jakému okruhu subjektů, jak se stanoví kupní cena, jak 

se bude kupní cena snižovat v případě, že žádný zájemce neprojeví o zástavu zájem 

a podobně. Přímý prodej zástavy by měl zpeněžení zástavy zefektivnit a urychlit. 

 

Vedle výhod přímého prodeje zástavy zástavním věřitelem je však nezbytné 

pamatovat také na rizika, která přímý prodej bez ingerence orgánu veřejné moci 

představuje. V prvé řadě lze uvažovat o potenciálním riziku nedostatečné efektivity 

zpeněžení, kdy zástavní věřitel nebude motivován zpeněžit zástavu s maximálním 

výtěžkem, ale vystačí si s takovým zpeněžením, které povede k uspokojení věřitelovy 

pohledávky. Občanský zákoník sice zakotvuje povinnost postupovat při prodeji zástavy 

                                                 
287 Viz § 286 odst. 1, písm. c) a § 289 insolvenčního zákona. 
288 Viz § 293 insolvenčního zákona. 
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s odbornou péčí v zájmu svém i zájmu zástavního dlužníka,289 nicméně porušení této 

zákonem uložené povinnosti nezvrátí již uskutečněný prodej zástavy, nýbrž založí 

odpovědnostní nároky poškozené strany. 

 

Smluvní strany se mohou také dohodnout na přímém prodeji zástavy zástavním 

dlužníkem. Samotný prodej zástavy zástavním dlužníkem, nevylučuje-li to ujednání 

smluvních strany zástavní smlouvy s věcněprávním účinkem, sama o sobě nepředstavuje 

výkon zástavního práva. Není však vyloučeno, aby takový způsob výkonu zástavního 

práva byl sjednán postupem podle § 1359 odst. 1 NOZ. Taková dohoda bude zakládat 

povinnost zástavního dlužníka zástavu prodat, nastane-li určitá právní skutečnost (vedle 

prodlení se splněním zajištěného dluhu může být dohodou sjednána i jiná právní 

skutečnost). Lze předpokládat, že v dohodě o výkonu zástavního práva přímým prodejem 

zástavním dlužníkem budou upraveny podrobnosti, za jakou nejnižší cenu je zástavní 

dlužník oprávněn zástavu prodat, jak bude naloženo s výtěžkem zpeněžení, zástavnímu 

dlužníku nelze než doporučit zakotvit v dohodě také povinnost zástavního věřitele vydat 

potvrzení o zániku zástavního práva. 

 

Kromě výše popsaných potenciálních rizik naráží dohoda o přímém prodeji zástavy 

zástavním dlužníkem na možnost se zástavou nakládat. Předpokladem tedy je jednak, že 

v nakládání se zástavou nebrání smlouva nebo zákaz zcizení s věcněprávními účinky, ale 

také například skutečnost, že není zástavní dlužník omezen v nakládání se zástavou 

doručeným vyrozuměním o zahájení exekuce, který podle § 44a odst. 1 EŘ představuje 

překážku jakýmkoliv dispozicím s majetkem dlužníka, s výjimkami v následujících 

odstavcích 2 až 4 stanovenými. Obdobně je tomu v insolvenčním řízení, když podle § 111 

odst. 1 InsZ je od okamžiku, kdy nastaly účinky zahájeného insolvenčního řízení, zástavní 

dlužník povinen se zdržet nakládání s majetkovou podstatou nebo věcmi, které by do ní 

mohly náležet.290 

 

 Vedle přímého prodeje zástavy jedním z účastníků dohody lze dohodnout i různé 

další modifikace, jako např. přímý prodej zástavy třetí osobou. Další možné podmínky 

                                                 
289 Viz § 1365 odst. 1 NOZ. 
290 Insolvenční řízení je zahájeno dnem, dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu – viz 

§ 97 odst. 1 InsZ. 
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prodeje budou vyplývat z uzavřené dohody o způsobu výkonu zástavního práva a mohou 

určovat nejnižší kupní cenu zástavy, konkretizovat okruh potenciálních kupujících nebo 

kupujícího zcela individualizovat. 

 

S ohledem na výše popsaná zakázaná ujednání, je v případě dohody o privátním 

prodeji potřeba respektovat § 1315 odst. 2, písm. b) NOZ, který zakazuje stranám ujednat 

si, že může zástavní věřitel zástavu zpeněžit libovolným způsobem.  Dohoda mezi 

zástavním věřitelem a zástavcem, příp. zástavním dlužníkem, o způsobu zpeněžení 

zástavy, tak musí obsahovat buď přímé učení způsobu zpeněžení zástavy, nebo alespoň 

sjednání způsobu, jakým bude později určen konkrétní způsob zpeněžení zástavy. Způsob 

zpeněžení může být zvolen v podstatě jakýkoliv, před splatností dluhu však nesmí být 

volba ponechána na jednostranné vůli zástavního věřitele. Dohoda o zpeněžení zástavy 

libovolným způsobem, uzavřená po splatnosti dluhu, je sice možná, nicméně i tak je 

nutné, aby vyhovovala korektivu, obsaženému v ustanovení § 1365 odst. 1 NOZ, podle 

kterého je zástavní věřitel povinen postupovat při prodeji s odbornou péčí v zájmu svém 

i v zájmu zástavního dlužníka. 

 

8.3.2. Propadná zástava 

 

Možnost sjednání tzv. propadné zástavy (lex commissoria), lze považovat za 

převratnou novinku v úpravě zástavního práva. Minulá právní úprava291 možnost sjednání 

propadné zástavy bez dalšího zakazovala. Nově se zakazuje ujednání před splatností 

zajištěného dluhu, že si zástavní věřitel může ponechat zástavu za libovolnou nebo 

předem určenou cenu.292 Z uvedeného zákazu lze a contrario usuzovat, že ujednání o 

propadné zástavě obstojí za podmínek, které respektují citovaný zákaz. O propadné 

zástavě bude možné uvažovat jedině tehdy, pokud zástavním dlužníkem či zástavcem 

není spotřebitel nebo člověk, který je malým nebo středním podnikatelem.293 Po 

splatnosti zajištěného dluhu tak lze ujednat mezi osobami, jež nejsou chráněny § 1315 

odst. 3 NOZ, že si zástavní věřitel ponechá zástavu k úhradě zajištěného dluhu, 

                                                 
291 § 169 písm. e) SOZ stanovil: „Ujednání zástavních smluv…. jsou neplatná, jestliže stanoví, že… při 

prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli, nebo že si ji zástavní věřitel 

může ponechat za určenou cenu…“ 
292 Viz 1315 odst. 2, písm. b) NOZ. 
293 Viz § 1315 odst. 3 NOZ. 
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v jakékoliv podobě. Před splatností zajištěného dluhu lze ujednat mezi osobami, jež 

nejsou chráněny § 1315 odst. 3 NOZ, že si zástavní věřitel ponechá zástavu k úhradě 

zajištěného dluhu jedině tehdy, není-li cena předem určená nebo dokonce libovolná. Lze 

si tak kupříkladu představit dohodu mezi (ustanovením § 1315 odst. 3 NOZ 

nechráněnými) subjekty o tom, že si zástavní věřitel ponechá zástavu k úhradě 

zajištěného dluhu za cenu, která bude stanovena konkrétním znalcem z oboru oceňování 

nemovitostí. Pokud by strany chtěly rozptýlit možné pochybnosti o nezávislosti znalce 

a jeho znaleckém posouzení, resp. libovůli zástavního věřitele, doporučuji stranám 

ujednání, že osoba znalce bude náležitostí smlouvy, kterou ve smyslu § 1749 NOZ určí 

třetí osoba nebo soud, přičemž je vhodné výslovně stanovit, že určení osoby znalce 

podmiňuje účinnost pouze ustanovení o způsobu výkonu zástavního práva, tak, aby 

kdyby k určení osoby znalce nedošlo, nebyla ohrožena účinnost zástavní smlouvy jako 

celku. Je však otázkou, zda bude takový výklad judikaturou přijímán. Kupříkladu JUDr. 

Ljubomír Drápal avizoval, že Nejvyšší soud ČR nebude akceptovat výklad o přípustnosti 

ujednání o propadné zástavě před splatností dluhu za žádných okolností.294  

  

Použití výrazu ponechá v souvislosti se zástavou lze považovat za zavádějící, neboť 

zástavní věřitel není oprávněn si zástavu ponechat bez dalšího. S ohledem na dikci 

zákona, který hovoří o možnosti si zástavu ponechat, je zřejmé, že musí dojít po splatnosti 

dluhu k projevu vůle ze strany zástavního věřitele, z něhož bude patrné, že této možnosti 

hodlá využít. K ponechání zástavy zástavním věřitelem tak bude zapotřebí nejméně 

jednoho dalšího právního jednání, kterým bude uplatnění práva zástavního věřitele na 

ponechání si zástavy. Samotný proces ponechání zástavy pak bude záviset na konkrétní 

konstrukci obsažené v zástavní smlouvě, nicméně k převodu vlastnického práva 

nedochází bez dalšího již samotnou skutečností prodlení dlužníka s plněním zajištěného 

dluhu.295 Nabízí se možnost ujednání o převodu vlastnického práva k zástavě s odkládací 

podmínkou uplatnění práva zástavního věřitele konkrétním právním jednáním, 

samozřejmě za splnění dalších podmínek, jako je nesplnění dluhu řádně a včas v ujednané 

době.  

                                                 
294 Uvedený názor zazněl na přednášce JUDr. Ljubomíra Drápala, předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR, 

t.č. předsedy Krajského soudu v Praze (od 1.2.2017), pořádané dne 25.11.2015 Agenturou BOVA. 
295 V tomto případě tak nelze hovořit o ryzí propadné zástavě, neboť zástava nepropadá zástavnímu věřiteli 

automaticky prodlením s plněním dluhu dlužníka – srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém 

občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. s. 346. 



 

89 

 

 

 

Nelze opomíjet skutečnost, že v případě převodu vlastnického práva k nemovité věci 

musejí být podpisy stran na téže listině.296 

 

Občanský zákoník obsahuje vedle výše uvedených limitů pro sjednání propadné 

zástavy, také celou řadu dalších ochranných ustanovení, která jsou s to zabránit 

zástavnímu věřiteli v obohacení se na úkor zástavního dlužníka. Jedná se jak o aplikaci 

obecných korektivů v podobě zásady spravedlnosti a zásady poctivosti,297 v úvahu pak 

připadá i ustanovení o neúměrném zkrácení (laesio enormis) v § 1793 a násl. NOZ.298 

 

8.3.3. Další možné způsoby zpeněžení zástavy 

 

Vedle přímého prodeje zástavy nebo dohodě o tom, že si zástavní věřitel ponechá 

zástavu k úhradě zajištěného dluhu, přichází dále do úvahy mnoho dalších způsobů, 

jakými lze zpeněžit zástavu. Jednak půjde o nejrůznější formy prodejů zástavy, ať již 

v dobrovolné dražbě, v internetové aukci atd., tak také může jít o ujednání o požívání 

zástavy zástavním věřitelem a tzv. nucené správy. 

 

8.4. Subsidiární způsoby výkonu zástavního práva 

 

Teprve neexistuje-li dohoda o způsobu výkonu zástavního práva mezi zástavním 

věřitelem a zástavním dlužníkem, případně zástavcem, nastupují sekundárně zákonem 

aprobované způsoby výkonu zástavního práva v podobě výkonu zástavního práva 

zpeněžením zástavy ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy. Společným 

znakem těchto subsidiárních způsobů výkonu zástavního práva je zejména nutný 

předpoklad existence exekučního titulu. 

  

 

 

                                                 
296 Viz § 561 odst. 2 NOZ. 
297 Viz § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 NOZ. 
298 Srov. PIECHOWICZOVÁ, Lucie. Propadná zástava dle nového občanského zákoníku. Právní fórum. 

2012, roč. 8, č. 12 
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8.4.1. Veřejná dražba 

 

Ustanovení § 1359 odst. 1 NOZ umožňuje, aby se zástavní věřitel, není-li dohody 

ozpůsobu výkonu zástavního práva mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem, 

uspokojil z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě. Zákonný předpoklad pro výkon 

zástavního práva prodejem zástavy ve veřejné dražbě je tak obsažen v občanském 

zákoníku, nicméně samotný proces konání veřejné dražby je upraven v zákoně č. 26/2000 

Sb., o veřejných dražbách (dále jen „zákon o veřejných dražbách“ nebo „ZVD“), v § 36 

až § 61 ZVD. 

 

Dražbou se rozumí veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo 

jiného práva k předmětu dražby299, kterou je zástava, přičemž dražba konaná na návrh 

dražebního věřitele, jímž je osoba zástavního věřitele, se označuje jako dražba 

nedobrovolná. Osoba dražebního věřitele je definována jako osoba, jejíž pohledávka je 

zajištěna zástavním právem k předmětu dražby, včetně soudcovského zástavního práva. 

V této souvislosti tedy bude dražebním věřitelem zástavní věřitel.300 

 

Dražbu provádí dražebník na návrh dražebního věřitele, a to na základě písemné 

smlouvy o provedení dražby uzavřené mezi navrhovatelem a dražebníkem. Dražebník má 

po uzavření takové smlouvy povinnost zaslat písemné oznámení o uzavření smlouvy 

o provedení dražby (tzv. oznámení o dražbě) zástavnímu dlužníkovi, zástavci, dlužníkovi 

a dražebním věřitelům.301 Po doručení oznámení o dražbě se zakazují právní jednání 

in fraudem creditoris. Neplatná jsou tak právní jednání, jimiž zástavce či zástavní dlužník 

předmět dražby zcizí, zatíží, uzavře k předmětu dražby nájemní smlouvu nebo učiní 

takové právní jednání, jímž by vznikly vůči předmětu dražby nové závazky snižující jeho 

hodnotu nebo jimiž by byla omezena možnost nakládání s tímto předmětem dražby.302 To 

však neplatí, nebyl-li předmět dražby vydražen nebo byla dražba zmařena, aniž by se 

konala opakovaná dražba, upustil-li dražebník od dražby nebo byla-li dražba neplatná. 

                                                 
299 Viz § 2, písm. a) ZVD. 
300 Pro úplnost lze doplnit, že bude-li předmětem dražby jednotka v době, přičemž dražba bude konána 

v souvislosti s vykonatelným rozhodnutím, jehož předmětem bude povinnost k zaplacení dluhů 

souvisejících se správou domu a pozemku, bude dražebním věřitelem osoba odpovědná za správu domu a 

pozemku podle § 1190 NOZ, tj. společenství vlastníků nebo správce domu. 
301 Viz § 39 odst. 2 a § 40 odst. 1 ZVD. 
302 Viz § 40 odst. 3 věta první ZVD. 
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Zákon zde zajímavě konstruuje absolutní neplatnost právního jednání, kterým je 

ohroženo zpeněžení zástavy, aby následně formuloval rozvazovací podmínku, po jejímž 

splnění se dotčená právní jednání konvalidují a hledí se na ně jako na platná od počátku. 

 

Podrobnosti o konání dražby vyhlašuje dražebník dražební vyhláškou. Zákon stanoví 

bližší podrobnosti o náležitostech dražební vyhlášky, jakož i okruhu osob, jímž je 

dražebník povinen zaslat dražební vyhlášku.303 Dále poměrně podrobně upravuje průběh 

dražby.304 

Dražba je ukončena příklepem,305 který je udělen dražiteli s nejvyšším podáním, tzv. 

vydražitel. Vydražiteli se stanovuje lhůta pro zaplacení ceny dosažené vydražením. 

Zaplacením ceny pak na vydražitele přechází vlastnické právo k předmětu dražby, a to 

k okamžiku udělení příklepu.306 

 

Co se týče zástavních práv, váznoucích na předmětu dražby, pro jejich zánik či trvání 

je rozhodující, zda jsou starší či mladší než zástavní právo zajišťující přihlášenou 

pohledávku. Nejstarší zástavní právo zajišťující přihlášenou pohledávku a všechna mladší 

zástavní práva v důsledku přechodu vlastnického práva k předmětu dražby zanikají. 

Naopak starší zástavní práva, než je nejstarší zástavní právo k přihlášené pohledávce, 

nezanikají a působí vůči vydražiteli.307 

 

8.4.2. Soudní prodej zástavy 

 

8.4.2.1. Obecně k soudnímu prodeji zástavy 

 

Vedle prodeje zástavy ve veřejné dražbě lze zástavní právo realizovat, není-li jiné 

dohody mezi zástavním dlužníkem či zástavcem na straně jedné a zástavním věřitelem na 

straně druhé, také prostřednictvím soudního prodeje zástavy. Řízení o soudním prodeji 

zástavy je upraveno v § 353a až 358 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních (dále jen „ZŘS“). Výjimkou, kdy nelze zástavu zpeněžit prostřednictvím 

                                                 
303 Viz § 43 ZVD. 
304 Viz § 47 ZVD. 
305 Viz § 47 odst. 13 ZVD. 
306 Viz § 53 ZVD. 
307 Viz § 58 ZVD. 
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soudního prodeje zástavy, jsou případy, kdy takovou formu realizace zástavního práva 

neumožňuje jiný právní předpis. Nezáleží při tom, zda soudní prodej zástavy přímo 

zakazuje, nebo zda stanoví jiný výlučně aplikovatelný způsob realizace zástavního práva. 

Ve vztahu k nemovitým věcem lze považovat soudní prodej zástavy za vyloučený 

v případě, že na majetek zástavního dlužníka již bylo zahájeno insolvenční řízení, neboť 

po zahájení insolvenčního řízení lze právo na uspokojení ze zajištění, které se týká 

majetku ve vlastnictví dlužníka, uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených 

insolvenčním zákonem,308 a zástavnímu věřiteli tak nezbyde než podat přihlášku 

pohledávky v insolvenčním řízení a dovolat se svého zajištění ve smyslu § 166 InsZ.309 

Došlo-li k zahájení insolvenčního řízení na majetek zástavního dlužníka až po zahájení 

řízení o soudním prodeji zástavy, nebrání to v řízení o soudním prodeji zástavy, ale pouze 

do okamžiku rozhodnutí o úpadku.310 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že zástavou bude nemovitá věc, je stanovena zvláštní 

příslušnost soudu, v jehož obvodu je umístěna zástava.311 

 

8.4.2.2. Proces zpeněžení zástavy soudním prodejem zástavy 

 

Zpeněžení zástavy probíhá ve dvou fázích soudního řízení. V první fázi, tj. v řízení 

o soudním prodeji zástavy, usiluje zástavní věřitel o vydání exekučního titulu, tj. 

rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy. Teprve ve druhé fázi zástavní věřitel usiluje 

o nařízení výkonu tohoto rozhodnutí prodejem zástavy podle § 338a OSŘ. 

 

První fáze se nazývá řízení o soudním prodeji zástavy, a je upravena v § 353a a násl. 

ZŘS, přičemž toto řízení slouží výhradně k získání exekučního titulu, na jehož základě 

bude možné zástavu reálně zpeněžit. 

 

                                                 
308 Viz § 109 odst. 1 písm c) InsZ. 
309 Řízení o soudním prodeji zástavy zahájené po zahájení insolvenčního řízení na majetek zástavního 

dlužníka soud zastaví podle § 104 odst. 1 OSŘ zastaví. 
310 Okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku se řízení o soudním prodeji 

zástavy přerušuje (§ 140a odst. 1 InsZ). 
311 Viz § 353a ZŘS. 
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Řízení o soudním prodeji zástavy se zahajuje na návrh zástavního věřitele, účastníky 

řízení jsou zástavní věřitel a zástavní dlužník. Zástavní věřitel je povinen doložit 

zajištěnou pohledávku, zástavní právo k zástavě a kdo je zástavním dlužníkem. Jiné 

skutečnosti nedokládá, ani je soud nezkoumá. Soud rozhoduje usnesením, přičemž 

o nákladech řízení rozhoduje pouze v případě, kdy návrhu na soudní prodej zástavy 

nevyhoví. Vyhoví-li soud návrhu, o nákladech řízení nerozhoduje, neboť je reflektována 

skutečnost, že řízení o soudním prodeji zástavy je spjato s navazujícím řízení o nařízení 

výkonu rozhodnutí prodejem zástavy, a teprve v tomto navazujícím řízení soud 

o nákladech řízení rozhodne.312 

 

Výsledkem řízení je vydání usnesení o nařízení prodeje zástavy jako exekuční titul, 

který je podkladem pro návrh zástavního věřitele na výkon rozhodnutí prodejem zástavy 

podle § 338a OSŘ nebo exekučního návrhu na nařízení exekuce prodejem zástavy podle 

§ 59 odst. 3 EŘ, tedy prodejem zastavených nemovitých věcí podle resp. § 66 až § 69 EŘ. 

 

Následná druhá fáze se nazývá řízení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy 

a je upravena v § 338a OSŘ. 

 

Výkon rozhodnutí prodejem zástavy, která je nemovitou věcí, se podle § 338a odst. 

1 OSŘ provede dle ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, 

s výjimkami v zákoně stanovenými.313 

 

                                                 
312 Viz nález Ústavního soudu ČR II.ÚS 114/06 ze dne 19. 4. 2007, který mimo jiné k tomuto uvedl: 

„Vzhledem k tomu, že zástavní dlužník zde nemá v podstatě žádnou možnost obrany, nelze v této fázi řízení, 

přestože je žalobě vyhověno a soudní prodej zástavy nařízen, uvažovat o tom, že žalobce byl v řízení plně 

úspěšný a neúspěšný žalovaný má povinnost k náhradě nákladů. Řízení o soudním prodeji zástavy není totiž 

řízením zcela samostatným, ale tvoří jeden celek s navazujícím vykonávacím řízením. Zatímco v první fázi 

jde pouze o opatření exekučního titulu pro zástavního věřitele, až teprve ve druhé fázi - vykonávacím řízení 

- se soud může zabývat námitkami zástavního dlužníka vůči pohledávce zajištěné zástavním právem, takže 

teprve po skončení vykonávacího řízení lze rozhodnout podle pravidel úspěchu či neúspěchu ve věci o 

celkových nákladech řízení, včetně nákladů řízení o soudním prodeji zástavy. Je-li výkon rozhodnutí na 

základě vykonatelného usnesení o soudním prodeji zástavy nařízen a proveden, přizná soud úspěšnému 

oprávněnému jak náklady vykonávacího řízení, tak i náklady předchozího řízení o soudním prodeji 

zástavy.“ 
313 Podle § 338a odst. 3 OSŘ se při výkonu rozhodnutí prodejem zástavy nepoužijí některá ustanovení o 

prodeji nemovitých věcí - § 335 odst. 2 a 3, ledaže jde o návrh dalšího oprávněného z usnesení o nařízení 

prodeje zástavy, a § 336f, ledaže by věřitel přihlásil pohledávku zajištěnou zástavním právem váznoucím 

na zástavě, jejíž prodej byl usnesením nařízen. 
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Výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci se nařídí na návrh oprávněného, 

tj. zástavního věřitele, ve kterém je povinen označit nemovitou věc, jejíž prodej navrhuje, 

a doložit, že se nemovitá věc nachází ve vlastnictví povinného, této povinnosti učiní 

zadost předložením výpisu z katastru nemovitostí případně soudním rozhodnutím či 

notářským zápisem, neodpovídá-li stav zápisu v katastru nemovitostí skutečnému 

stavu.314 Výhodou soudního prodeje zástavy je bezesporu skutečnost, že výkon 

rozhodnutí prodejem zástavy lze nařídit i proti osobě, která nebyla účastníkem 

předcházejícího řízení o soudním prodeji zástavy, neboť podle § 358 odst. 2 ZŘS je 

pravomocné usnesení o nařízení prodeje zástavy závazné pro každého, proti komu působí 

zástavní právo k zástavě. Soud vyrozumí o podaném návrhu katastr nemovitostí, který 

vyznačí u nemovité věci poznámku podle § 23 odst. 1, písm. a) KatZ. 

 

Soud posuzuje splnění předpokladů pro nařízení výkonu rozhodnutí podle stavu, 

který tu je ke dni zahájení řízení. To bude v případě zástavního práva zásadní zejména 

s ohledem na doložení osoby, která vlastní zástavu, neboť změna vlastnického práva 

v době po podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, ačkoliv dojde ke změně 

vlastnického práva zpětně ke dni podání návrhu na zápis vlastnického práva, není na 

překážku řízení. Nabyvatel zástavy má možnost se bránit uplatněním vylučovací žaloby 

podle § 267 odst. 1 OSŘ. 315 

 

V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci soud zástavnímu 

dlužníkovi zakáže, aby po doručení usnesení nemovitou věc převedl na někoho jiného 

nebo ji zatížil.316 Dále soud uloží zástavnímu dlužníkovi, aby soudu oznámil, kdo má 

k věci v katastru nemovitostí nezapsané předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo 

odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo.317 Soud 

                                                 
314 To se asi v případě prodeje zástavy nemůže stát, v řízení o soudním prodeji zástavy sice není zástavnímu 

dlužníku zakázáno nakládat se zástavou, nicméně zákaz zcizit zástavu vyplývá pro zástavního dlužníka z 

§ 1363 NOZ, bylo-li započetí výkonu zástavního práva oznámeno dlužníku. 
315 Srov. § 1363 NOZ vs. § 335b odst. 1, písm. a) OSŘ. 
316 Arrestatorium v § 335b odst. 1, písm. a) OSŘ je formulované šířeji (zákaz věc převést a zatížit) než v 

§ 1363 NOZ (zákaz věc zcizit), nicméně k arrestatoriu v občanském zákoníku přistupuje speciální 

povinnost zdržet se všeho, čím by se hodnota zástavy zmenšila v § 1367 odst. 2 NOZ – z pohledu okamžiku, 

kdy nastávají účinky arrestatoria lze zvážit také v případě soudního prodeje zástavy, kdy ze zákona účinky 

nastanou doručením usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, aby zástavní věřitel oznámil zahájení výkonu 

rozhodnutí písemně zástavnímu dlužníkovi podle § 1362 odst. 1 NOZ, a tím zajistit vznik arrestatoria již 

doručením tohoto oznámení. 
317 Viz § 335b odst. 1, písm. b) OSŘ. 
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následně podle výsledků ocenění soudem jmenovaným znalcem určí, která věcná 

břemena, výměnky, nájemní, pachtovní či předkupní práva nezaniknou prodejem 

v dražbě, a dále může také rozhodnout, která nájemní či pachtovní práva, výměnky 

a práva odpovídající věcnému břemeni zaniknou.318 Práva, která nezaniknou pak soud 

uvede v dražební vyhlášce spolu s výzvou, aby se každý, kdo má k nemovité věci nájemní 

či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, 

které není uvedeno v dražební vyhlášce, takové právo soudu oznámil, jinak zanikne 

příklepem, případně koncem pachtovního roku u zemědělského pachtu. 

 

Soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem zástavy, pokud v ní má povinný místo 

trvalého pobytu a výše pohledávek zástavního věřitele a těch, kdo do řízení přistoupili 

postupem podle § 335 odst. 2 OSŘ, tj. dalšího oprávněného z usnesení o nařízení prodeje 

zástavy,319 nepřesahuje 30.000 Kč bez příslušenství. Dále soud zakáže povinnému, aby 

odmítl nemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku, a aby se vzdal práva na náhradu škody. 

Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se doručuje osobám označeným v § 335b odst. 3 

a 5 OSŘ. Po právní moci usnesení soud ustanoví znalce k ocenění zástavy. Poté soud 

dalším usnesením označí zástavu, určí její příslušenství, kterého se týká výkon 

rozhodnutí, výslednou cenu zástavy a příslušenství a určí právní závady, které v dražbě 

nezaniknou, případně rozhodne, které právní závady zaniknou. Po právní moci tohoto 

usnesení o ceně soud nařídí dražbu dražební vyhláškou, jejíž obsah je definován v § 336b 

odst. 2 OSŘ, a doručí ji osobám uvedeným v § 336c OSŘ. Dražba se nařídí nejméně 

30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky, přičemž nejnižší podání stanoví soud ve výši 

dvou třetin výsledné ceny stanovené znalcem. 

 

Každý, kdo má k nemovité věci zástavní právo a každý, kdo má vymahatelnou 

pohledávku proti povinnému, může tuto svou pohledávku přihlásit do řízení přihláškou, 

a to nejpozději do zahájení dražebního jednání.320 Náležitosti přihlášky do řízení 

vypočítává § 336f odst. 2 a 3 OSŘ. Opožděné nebo neúplné přihlášky soud odmítne. 

 

                                                 
318 Viz § 336a odst. 1, písm. d) a odst. 2 OSŘ. 
319 Viz § 338a odst. 3 OSŘ. 
320 Viz § 336f odst. 1 OSŘ. 
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Tomu, kdo učinil nejvyšší podání v dražbě, soud udělí příklep.321 Zákon upravuje 

také pravidla, jak postupovat v situaci, kdy více vydražitelů učiní stejné nejvyšší 

podání.322  

 

S výjimkou osob, které nemohou být dražiteli, může každý do 15 dnů od zveřejnění 

usnesení o příklepu písemně navrhnout soudu, že chce nabýt nemovitou věc za 

tzv. předražek, tedy částku zvýšenou nejméně o čtvrtinu nejvyššího podání.323 

 

Vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím se stává vydražitel po 

zaplacení nejvyššího podání a nabytí právní moci usnesení o příklepu, a to ke dni vydání 

tohoto usnesení.324 Pokud byl navržen předražek, soud v usnesení o předražku zruší 

usnesení o příklepu325 a vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím se stává předražitel po 

zaplacení předražku a po právní moci usnesení o předražku, a to ke dni jeho vydání.326 

 

Ustanovení § 336l odst. 5 OSŘ pak stanoví, které právní závady zanikají dnem, kdy 

se vydražitel nebo předražitel stávají vlastníkem věci. Za zásadní lze pak považovat 

§ 337h odst. 1 OSŘ, jenž stanoví, že dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají 

zástavní práva váznoucí na nemovité věci a to i tehdy, není-li zajištěná pohledávka 

z rozdělované podstaty uspokojena ani zčásti.327  

 

Jak již bylo uvedeno výše, v první fázi soud nezkoumá jiné skutečnosti než existenci 

zajištěné pohledávky, existenci zástavního práva a kdo je zástavním dlužníkem. Možnosti 

obrany v řízení o soudním prodeji zástavy jsou poměrně malé, mohou směřovat pouze ke 

zpochybnění existence pohledávky, např. platnosti smlouvy, na jejímž základě 

pohledávka vznikla, zpochybněním existence zástavního práva, např. platnosti zástavní 

smlouvy, případně zpochybnění osoby zástavního dlužníka, i když v případě nemovitých 

                                                 
321 Viz § 336j odst. 1 OSŘ, dražiteli však nesmějí být osoby uvedené v § 336i odst. 4 OSŘ. 
322 Přednost má ten dražitel, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, dále pak určuje 

los – viz § 336j odst. 1 OSŘ. 
323 Viz § 336ja odst. 1 OSŘ. 
324 Viz § 336l odst. 2 OSŘ věta první. 
325 Viz § 336ja odst. 3 OSŘ. 
326 Viz § 336l odst. 2 OSŘ věta druhá. 
327 Srov. DAVID, Ludvík; IŠTVÁNEK, František; JAVŮRKOVÁ, Naděžda; KASÍKOVÁ, Martina; 

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád : Komentář. II. díl. Praha : Wolters Kluwer, 2009. s. 1650. 
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věcí, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, je tato skutečnost poměrně 

snadno doložitelná. Veškeré námitky zástavního dlužníka je nutné směřovat do řízení 

o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí. Teprve v této druhé fázi může zástavní dlužník 

tvrdit a doložit jiné skutečnosti ke své obraně, které nemohl efektivně vylíčit v řízení 

o soudním prodeji zástavy. Koncepce soudního prodeje zástavy je tak poměrně 

neobvyklá, když v řízení o soudním prodeji zástavy podle § 354 a násl. ZŘS, které by 

mělo být nalézacím řízením, soud zkoumá pouze tři výše uvedené skutečnosti, zatímco 

meritorní řešení věci se přesouvá do navazujícího vykonávacího řízení, tedy do řízení 

o výkonu rozhodnutí prodejem zástavy. Teprve v této fázi může zástavní dlužník 

efektivně namítnout zánik zástavního práva nebo jeho promlčení návrhem na zastavení 

výkonu rozhodnutí podle § 268 OSŘ. Zánik zástavního práva podle § 1377 NOZ, jak 

o nich bude hovořeno dále, je důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 

odst. 3 OSŘ. Promlčení zástavního práva je důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí 

podle § 268 odst. 1, písm. h) OSŘ.328 

 

V reakci na jistou nekoncepčnost procesu zpeněžování zástavy soudním prodejem 

judikoval Ústavní soud, že je porušením práva na spravedlivý proces, pokud je v řízení 

o soudním prodeji zástavy rozhodnuto spolu s vyhovujícím rozsudkem o nákladech 

řízení, v souladu s požadavkem spravedlnosti je rozhodnutí o nákladech řízení až poté, co 

bude postaveno najisto, zda bylo v řízení rozhodnuto po právu, tedy až ve vykonávacím 

řízení.329 Proti právnímu názoru Ústavního soudu se však vymezil Nejvyšší soud 

s odůvodněním, že zástavní dlužník není rozhodnutím o nákladech řízení poškozen, 

neboť bude-li jeho obrana ve vykonávacím řízení důvodná, a výsledkem bude zastavení 

výkonu rozhodnutí prodejem zástavy, nemůže být výkon veden nadále ani pro náklady 

předcházejícího řízení.330 Výsledkem tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo 

přiznávání náhrady nákladů řízení zástavnímu věřiteli v řízení o soudním prodeji zástavy 

obecnými soudy, přičemž v důsledku obrany zástavního dlužníka (jeho odvolání 

a následujícího dovolání) byl vydán nález Ústavního soudu, jenž postup obecných soudů, 

které s vyhovujícím rozhodnutím v řízení o soudním prodeji zástavy rozhodly současně 

                                                 
328 Komentář k § 268 odst. 3 OSŘ dle mého názoru chybně uvádí, že námitka promlčení práva zajištěného 

zástavním právem povede k zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1, písm. h) OSŘ, neboť podle 

§ 615 odst. 1 NOZ nebrání promlčení pohledávky v možnosti zástavního věřitele uspokojit se ze zástavy. 
329 Viz nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 114/06, ze dne 19.4.2007. 
330 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1520/2009, ze dne 14. 7. 2010. 



 

98 

 

 

o nákladech řízení, považuje za „porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 

Listiny základních práv a svobod, protože nerespektuje právní názor Ústavního soudu 

vyjádřený v jeho vykonatelném rozhodnutí (čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky).“331 

 

Lze shrnout, že výsledkem řízení o soudním prodeji zástavy není rozhodnutí, 

o kterém by bylo možné se důvodně domnívat, že bylo učiněno po právu. O tom, zda je 

rozhodnutí po právu či nikoliv, rozhodne soud v navazujícím vykonávacím řízení. Řízení 

o soudním prodeji zástavy se tak smršťuje toliko do prostředku k získání exekučního 

titulu. O smyslu takového řízení tak lze důvodně pochybovat. 

 

Alternativně může být druhou fází exekuční řízení o exekuci podejem zástavy podle 

§ 59 odst. 3 EŘ. Exekuce prodejem zástavy, která je nemovitou věcí, se provede prodejem 

zastavených nemovitých věcí podle § 66 a násl. EŘ, přičemž odstavec třetí zmíněného 

ustanovení odkazuje na přiměřené použití ustanovení občanského soudního řádu, 

upravující výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí.332 

 

S ohledem na výše uvedené konsekvence v otázce nákladů řízení je tak zřejmé, že 

o nákladech předcházejícího řízení o soudním prodeji zástavy, by měl rozhodovat 

exekutor, to ovšem právo neumožňuje, neboť „náhrada nákladů řízení má svůj základ 

v procesním právu a podle ustálené judikatury soudů vzniká jen tehdy, bylo-li právo 

(nárok) na náhradu nákladů soudního řízení přiznáno pravomocným a vykonatelným 

rozhodnutím soudu (rozhodnutí soudu má v tomto směru konstitutivní povahu - srov. též 

právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2007 sp. zn. 29 Cdo 

238/2007).“333  

 

8.5. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích 

 

Ohledně základní otázky pořadí zástavních práv již bylo hovořeno výše v rámci 

kapitoly o vzniku zástavního práva. Z hlediska hmotného práva se uplatní princip priority, 

                                                 
331 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 68/16, ze dne 10. 5. 2017 – v tomto nálezu se Ústavní soud 

opakovaně zabývá závazností rozhodnutí Ústavního soudu, dříve např. v nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 70/96 ze 

dne 18. 3. 1997, sp. zn. II. ÚS 156/95 ze dne 14. 2. 1996, sp. zn. I. ÚS 77/1997 ze dne 18. 11. 1997. 
332 Viz § 335 a násl. OSŘ. 
333 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1520/2009, ze dne 14. 7. 2010. 
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přičemž pořadí zástavních práv je dáno pořadím jejich vzniku, případně okamžikem 

podání návrhu na jejich zápis do katastru nemovitostí. Nyní se budeme věnovat výkonu 

zástavního práva při více zástavních věřitelích, jímž svědčí zástavní právo k téže zástavě. 

 

8.5.1. Pořadí zástavních věřitelů v případě privátního výkonu zástavního práva 

 

Hmotněprávní úprava pořadí zástavních práv určuje senioritu zástavních práv 

váznoucích na zástavě, a určuje tím též pořadí uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. 

Tato úprava však neznamená, že by juniornější zástavní věřitel, tj. ten, jemuž svědčí 

zástavní právo mladší, nikoliv první v pořadí, nemohl zahájit výkon rozhodnutí. Podle 

ustanovení § 1373 odst. 1 NOZ je však povinen oznámit započetí výkonu zástavního 

práva všem zástavním věřitelům, kterým svědčí lepší pořadí, obdobně jako je povinen 

učinit toto oznámení zástavnímu dlužníkovi podle § 1362 NOZ. Oznámení musí být 

učiněno v písemné formě a musí obsahovat způsob uspokojení ze zástavy. I v tomto 

případě začíná běžet třicetidenní respirium doručením oznámení zástavním věřitelům, 

resp. zápisem započetí výkonu zástavního práva do katastru nemovitostí nebo rejstříku 

zástav. Po dobu trvání respiria není zástavní věřitel oprávněn zástavu zpeněžit, a každý 

ze seniorních zástavních věřitelů je oprávněn v této lhůtě sám zahájit výkon zástavního 

práva. Oznámí-li seniorní zástavní věřitel juniornímu zástavnímu věřiteli, který oznámil 

zahájení výkonu zástavního práva, že sám započíná s výkonem zástavního práva, avšak 

nezapočne s výkonem bez zbytečného odkladu, juniorní zástavní věřitel je oprávněn 

zástavu zpeněžit. 

 

V případě plurality zástavních práv tak mohou v souvislosti s výkonem zástavního 

práva nastat dvě situace – jednak může dojít k realizaci zástavního práva a zpeněžení 

zástavy seniorním zástavním věřitelem (prvním v pořadí), jednak juniorním zástavním 

věřitelem, za předpokladu, že v průběhu respiria nezahájí účinně výkon zástavního práva 

seniorní zástavní věřitel. 

 

Vykoná-li zástavní právo juniorní zástavní věřitel, přechází zástava na nabyvatele se 

všemi zástavními právy, které svým pořadím přecházejí zástavnímu právu, jež bylo 
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juniorním zástavním věřitelem realizováno.334 O této skutečnosti je zástavní věřitel 

povinen poučit nabyvatele zástavy, neboť se stává novým zástavním dlužníkem, 

a seniorní zástavní věřitelé jsou pak oprávněni postupovat proti němu. Zástavní věřitel, 

který nabyvatele zástavy na tuto skutečnost neupozorní mu tak dle mého názoru odpovídá 

za škodu tím způsobenou. Zároveň jsou povinni zástavní věřitel a nabyvatel zástavy 

jakožto nový zástavní dlužník zajistit zápis změn v katastru nemovitostí, případně 

v rejstříku zástav. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o společnou povinnost zástavního 

věřitele a (nového) zástavního dlužníka, lze dovodit, že v případě nesplnění této 

povinnosti odpovídají společně a nerozdílně za škodu vzniklou třetí osobě. Zástavní práva 

zástavních věřitelů, která jsou mladší než realizované zástavní právo, pak zanikají 

obdobně jako dle § 1374 odst. 1 NOZ.335 

 

V případě, že zástavní právo realizuje seniorní zástavní věřitel, přechází zástava na 

nabyvatele nezatížená, a veškerá juniornější zástavní práva zanikají. Z výtěžku zpeněžení 

se pak zcela zřejmě uspokojí seniorní zástavní věřitel, jenž vykonal zástavní právo, 

přičemž částku, o kterou výtěžek zpeněžení zástavy převyšuje částku, na kterou má 

zástavní věřitel právo,336 uloží seniorní zástavní věřitel do soudní úschovy ve prospěch 

ostatních zástavních věřitelů a zástavního dlužníka, nedohodne-li se s nimi jinak.337 Dále 

se uspokojí juniornější zástavní věřitelé v pořadí svých zástavních práv, přičemž 

hyperocha se vydá zástavnímu dlužníkovi. 

 

Výše nastíněná pravidla se aplikují na privátní způsoby realizace, neboť subsidiární 

způsoby výkonu zástavního práva, mají vlastní pravidla stanovená v občanském soudním 

řádu a v zákoně o veřejných dražbách. 

 

Pro úplnost je na tomto místě potřeba uvést, že zástavní věřitel je kdykoliv oprávněn 

změnit způsob výkonu zástavního práva tak, že ji zpeněží v rámci soudního prodeje 

zástavy nebo ve veřejné dražbě,338 nadále se tak uspokojení více zástavních věřitelů bude 

                                                 
334 Viz § 1375 odst. 1 NOZ. 
335 Viz § 1375 odst. 3 NOZ. 
336 Podle § 1368 odst. 1 NOZ se jedná o pohledávku včetně příslušenství a náklady, na jejichž náhradu má 

zástavní věřitel právo. 
337 Viz § 1374 odst. 2 NOZ. 
338 Viz § 1365 odst. 2 NOZ. 
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řídit pravidly obsaženými v procesních předpisech, upravujících tyto subsidiární způsoby 

zpeněžení. 

 

8.5.2. Pořadí zástavních věřitelů v případě soudního prodeje zástavy 

 

V případě, že je zástava zpeněžována prostřednictvím soudního prodeje zástavy, 

obsahuje občanský soudní řád zvláštní pravidla pro uspokojení věřitelů z rozdělované 

podstaty v ustanovení § 337c OSŘ. 

 

Pro uspokojení věřitelů v rámci soudního prodeje zástavy platí princip přednosti 

(pohledávky se rozdělují do skupin, přičemž pořadí skupin, jak jsou tyto vymezeny 

v § 337c odst. 1 OSŘ, určuje přednost jednotlivých skupin a pohledávek v nich 

zařazených), dále princip priority (nelze-li plně uspokojit všechny pohledávky patřící do 

téže skupiny, uspokojí se podle pořadí339, přičemž pravidla určující pořadí pohledávek 

jsou obsažena v odstavci pátém citovaného ustanovení), a nakonec princip 

proporcionality, podle kterého se pohledávky, jež náležejí do stejné skupiny a mají stejné 

pořadí, uspokojují poměrně. 

 

Pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva se 

uspokojují až ve čtvrté skupině340 za pohledávkami nákladů vzniklých státu v řízení 

o výkonu rozhodnutí prodejem zástavy, pohledávkami souvisejícími se správou domu 

a pozemku vůči vlastníku jednotky do výše desetiny výtěžku z prodeje jednotky, 

a pohledávkami z hypotečních úvěru, resp. jejich částmi sloužícími ke krytí jmenovité 

hodnoty hypotečních zástavních listů, tj. jen pro tu část pohledávky hypotečního úvěru, 

která je evidována v registru krytí podle § 32 zákona o dluhopisech.341 Postačuje-li 

výtěžek zpeněžení na uspokojení zástavních věřitelů v rámci čtvrté skupiny, uspokojují 

se jejich pohledávky v rámci této skupiny vedle pohledávky oprávněného a dalšího 

oprávněného, jenž přistoupil do řízení, podle pořadí. Pro pořadí pohledávek je rozhodující 

                                                 
339 Viz § 337c odst. 2 OSŘ. 
340 Následují ještě čtyři skupiny pohledávek – pohledávky nedoplatků výživného, pohledávky daní 

a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, pohledávky 

náhrady újmy na zdraví způsobené trestným činem a ostatní pohledávky. 
341 Viz § 337c odst. 1, písm. a) až c) OSŘ, k písm. c) pak srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 

Cdo 5204/2009, ze dne 21. 9. 2011. 
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u oprávněného den, kdy soudu došel návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, u dalšího 

oprávněného den, který se považuje za přistoupení k řízení, a u pohledávky zajištěné 

zástavním právem den vzniku zástavního práva. Není žádným způsobem reflektován 

princip materiální publicity katastru nemovitostí a okamžik vzniku zástavního práva je 

jediným kritériem pro určení pořadí zástavního práva v rámci soudního prodeje zástavy, 

v případě zástavního práva vzniklého z rozhodnutí orgánu veřejné moci zde tak je princip 

materiální publicity narušen. Je-li pohledávka subsumovatelná pod více hypotéz, 

určujících její pořadí, stanoví se pořadí podle hlediska pro danou pohledávku 

nejvýhodnější.342 

 

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že z hlediska uspokojení pohledávek 

zajištěných zástavním právem z rozdělované podstaty z výtěžku zpeněžení zástavy není 

rozhodné, zda je předmětná pohledávka splatná či nikoliv. Nesplatná pohledávka 

zajištěná zástavním právem se totiž považuje při rozvrhu za splatnou.343 

 

 

8.5.3. Pořadí zástavních věřitelů v případě zpeněžení zástavy v nedobrovolné 

dražbě 

 

V případě, že je zástava zpeněžována v nedobrovolné dražbě, a z výtěžku dražby 

není možné plně uspokojit všechny pohledávky všech dražebních věřitelů v plné výši, řídí 

se uspokojení pravidly obsaženými v § 60 odst. 2 ZVD. 

 

Zástavní věřitelé se z výtěžku dražby uspokojují až ve třetí skupině. V prvé skupině 

se uspokojují pohledávky související se správou domu a pozemku, přihlášených osobou 

odpovědnou za správu domu a pozemku, do výše desetiny výtěžku dražby, obdobně jako 

u soudního prodeje zástavy, vedle pohledávek zajištěných zadržovacím právem. Ve druhé 

skupině pak opět obdobně pohledávky z hypotečních úvěrů, resp. jejich části sloužící ke 

krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů. Teprve poté se uspokojují 

pohledávky zajištěné zástavním právem nebo omezením převodu nemovitosti, přičemž 

                                                 
342 Viz § 337c odst. 5 OSŘ in fine. 
343 Viz § 337c odst. 3 OSŘ. 
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v rámci této třídy se uspokojují pohledávky v pořadí určeném okamžikem vzniku těchto 

práv. 

 

Z výše uvedeného je patrné, že obsažení pravidel pro výkon zástavního práva při 

pluralitě zástavních práv bylo nutným důsledkem skutečnosti, že občanský zákoník 

zavedl možnosti privátního zpeněžení zástavy. V případě zákonných způsobů zpeněžení, 

které nastupují subsidiárně, není-li jiné dohody zástavního věřitele a zástavního dlužníka, 

nastupují zvláštní pravidla obsažena v těchto navazujících procesních předpisech. 

Občanský zákoník tedy neposkytuje dostatečnou ochranu zástavních věřitelů, neboť 

kterýkoliv věřitel, byť i nezajištěné pohledávky, může vést výkon rozhodnutí nebo 

exekuci na zaplacení pohledávky (bez ohledu na výši takové pohledávky), přičemž 

v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce může dojít ke zpeněžení zástavy, aniž by do výběru 

způsobu zpeněžení mohl zástavní věřitel vstoupit. I přestože vezmeme v potaz možné 

přednostní pořadí zástavního věřitele, takový výkon práva může zástavního věřitele 

negativně ovlivňovat, když jednak dojde kupříkladu k předčasnému zesplatnění 

zástavním věřitelem poskytnutého úvěru, na kterém zástavní věřitel nemusí mít z různých 

důvodů zájem, jednak dochází ke zpeněžování zástavy způsobem, který nemusí pro 

zástavního věřitele přinášet nejvyšší možné uspokojení, aniž by zástavní věřitel mohl tuto 

skutečnost ovlivnit. Tedy i případy, kdy v rámci priority své pohledávky dojde (alespoň 

k částečnému) uspokojení zástavního věřitele, mohou být zájmy zástavního věřitele 

v důsledku takového postupu negativně ovlivněny. Je-li osoba zástavního dlužníka 

a osobního dlužníka odlišná, vznikne v důsledku zpeněžení zástavy pro bagatelní dluh 

zástavního dlužníka a následnému uspokojení zástavního věřitele, ke vzniku 

subrogačního regresu zástavního dlužníka vůči osobnímu dlužníkovi, ke kterému by dle 

předpokladu zúčastněných stran nemuselo vůbec dojít, protože kdyby měl osobní dlužník 

čas původně předpokládaný ke splnění svého dluhu, k realizaci zástavy by vůbec 

nedošlo.344 Tuto situaci občanský zákoník neřeší, nicméně de lege ferenda by bylo možné 

se kupříkladu inspirovat vzorem slovenského občanského zákoníku, který stanoví 

                                                 
344 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

s. 331. 
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možnost vést výkon rozhodnutí nebo exekuce na zástavu pouze se souhlasem zástavního 

věřitele.345 

 

8.6. Výkon daňového zástavního práva 

 

Pro úplnost je vhodné pojednat ve stručnosti také o výkonu daňového zástavního 

práva, které zřídil správce daně k zajištění neuhrazené daně. Správce daně může podle 

§ 170a odst. 1 DŘ vykonat zástavní právo podle občanského zákoníku. Druhý odstavec 

pak stanoví, že při výkonu zástavního práva se přiměřeně použije ustanovení o provádění 

daňové exekuce. Platí tedy, že na rozdíl od soukromoprávního zástavního věřitele, který 

zástavní právo realizuje způsobem, na němž se se zástavním dlužníkem dohodl, správce 

daně musí postupovat přiměřeně dle ustanovení o daňové exekuci.346 V případě nemovité 

zástavy tak lze odkázat na ustanovení daňového řádu, upravující daňovou exekuci 

prodejem nemovitých věcí, tedy § 194 až § 232 daňového řádu. 

  

                                                 
345 Viz § 151h odst. 6 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník: „Konanie o výkon rozhodnutia alebo 

exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný veriteľ 

s výkonom rozhodnutia alebo s exekúciou súhlasí.“ 
346 Srov. ERBSOVÁ, Hana. Zajištění daňového dluhu zástavním právem. Daně a právo v praxi. 2014, roč. 

16, č. 6. 
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9. Zánik zástavního práva 

 

Zástavní právo zaniká na základě určité, zákonem předvídané právní skutečnosti. 

Ačkoliv je pro smluvní zástavní právo typická dvoufázovost procesu jeho vzniku, zánik 

zástavního práva je procesem jednofázovým. Následný výmaz zástavního práva 

z katastru nemovitostí nebo rejstříku zástav má tak pouze deklaratorní charakter, a uvádí 

do souladu hmotněprávní stav se stavem zápisu v katastru nemovitostí, příp. rejstříku 

zástav. Právní skutečnosti, na základě kterých dochází k zániku zástavního práva, 

vypočítává demonstrativně § 1376 a 1377 NOZ, nicméně důvody pro zánik zástavního 

práva lze hledat i na jiných místech občanského zákoníku, případně dokonce v jiných 

právních předpisech. Důvody pro zánik zástavního práva lze rozdělit podle toho, zda 

zástavním právem zajištěný dluh trvá dále či nikoliv. 

 

9.1. Zánik zástavního práva zánikem zajištěného dluhu 

 

Zánikem zajištěného dluhu zaniká též zástavní právo.347 Toto základní pravidlo 

odráží akcesorickou povahu zástavního práva. Pro zánik zástavního práva není rozhodné, 

jakým způsobem zanikl zajišťovaný dluh. K zániku zástavního práva pak dochází 

s účinky k okamžiku zániku zajišťovaného dluhu. 

 

Zajištěný dluh může zaniknout splněním (§ 1908 an. NOZ), dissoluční dohodou, 

tj. dohodou o zániku závazku (§ 1981 NOZ), v důsledku započtení (§ 1982 an. NOZ), 

zaplacením odstupného (§ 1992 NOZ), splynutím (§ 1993 an. NOZ), prominutím dluhu 

(§ 1995 an. NOZ), výpovědí (§ 1988 an. NOZ), v důsledku následné nemožnosti plnění 

(§ 2006 an. NOZ), uplynutím doby. 

 

Občanský zákoník však obsahuje i výjimky, kdy zajištěný dluh sice zanikne, ale 

zástavní právo trvá dál. K této situaci dochází mimo jiné při odstoupení od smlouvy, která 

založila zajištěný dluh. Odstoupením od smlouvy se závazek smlouvou založený ruší od 

                                                 
347 Viz § 1376 NOZ. 
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počátku, a v rozsahu jeho účinků zanikají práva a povinnosti stran.348 Občanský zákoník 

však výslovně stanoví, že se odstoupení od smlouvy nedotýká některých práv a byl-li 

dluh zajištěn, pak ani tohoto zajištění.349 Zástavní právo tak bude zajišťovat namísto 

zaniklého dluhu nové dluhy odpovídající pohledávkám na vypořádání ze zaniklé smlouvy 

podle § 2005 odst. 2 NOZ, tedy pohledávce na zaplacení smluvní pokuty, úroky 

z prodlení, pokud již dospěly, pohledávce na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 

povinnosti. Tímto ustanovením občanský zákoník kodifikuje to, co bylo před účinností 

občanského zákoníku judikováno.350 

 

Další výjimku z tohoto pravidla představuje novace (§ 1902 NOZ) a narovnání 

(§ 1903 NOZ). V obou případech dochází k zániku původního závazku a jeho nahrazení 

závazkem novým. Občanský zákoník však stanoví, že zajištění práv, která jsou 

předmětem novace a narovnání, se vztahuje i na práva z nich vzniklá. V případě, že 

zástavní dlužník je osobou odlišnou od obligačního dlužníka, tedy zajištění poskytla třetí 

osoba, a zástavní dlužník nepřistoupí k novaci nebo narovnání, platí, že je zástavní 

dlužník zavázán zástavním právem nejvýše v původním rozsahu, a zůstávají mu 

zachovány všechny námitky, které mohl uplatnit, kdyby k novaci nebo narovnání 

nedošlo.351 Zde, na rozdíl od úpravy osudu zajištění v případě odstoupení, se občanský 

zákoník naopak odchýlil od judikatury k předchozí úpravě.352 

 

Zajímavá je otázka zániku dluhu v důsledku splynutí. O zániku dluhu jakožto důvodu 

pro zánik zástavního práva podle § 1376 NOZ lze v souvislosti se splynutím hovořit 

jedině tehdy, splyne-li osoba věřitele (tj. zástavního věřitele) s osobou osobního dlužníka. 

Tento důsledek vyplývá z ustanovení § 1993 odst. 1 NOZ, který stanoví, že: „Splyne-li 

jakýmkoli způsobem právo s povinností v jedné osobě, zaniknou právo i povinnost, 

nestanoví-li zákon jinak.“ V případě splynutí osoby zástavního věřitele a zástavního 

dlužníka sice zaniká zástavní právo, ať již v důsledku toho, že zástavní věřitel nabude 

                                                 
348 Viz § 2004 odst. 1 a § 2005 odst. 1 NOZ. 
349 Viz § 2005 odst. 2 NOZ in fine. 
350 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 2851/99, ze dne 15. 3. 2000. 
351 Viz § 1907 NOZ. 
352 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 2725/2008, ze dne 23. 9. 2010. 
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vlastnické právo k zástavě353 nebo že se zástavní dlužník stane věřitelem zajištěné 

pohledávky354. V takovém případě však nezaniká dluh zástavním právem zajištěný.355 

 

9.2. Zánik zástavního práva za trvání zajištěného dluhu 

 

Zástavní právo může zaniknout také v případě, že zajištěná pohledávka trvá dále. 

Demonstrativně tyto důvody obsahuje § 1377 odst. 1 NOZ. 

 

Zástavní právo zanikne, zanikne-li zástava. V případě možného zániku zástavy bude 

zapotřebí zvažovat, zda nedošlo k přeměně zástavy v novou věc, neboť podle § 1350 odst. 

1 NOZ zatíží zástavní právo v případě přeměny v novou věc i tuto novou věc. Obdobně 

nedochází k zániku zástavního práva ani v případě spojení zástavy s jinou věcí či 

rozdělením zástavy.356 

 

Zástavní právo zanikne také tehdy, vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva. 

S ohledem na obecné pravidlo týkající se formy právního jednání v § 564 NOZ lze 

zkonstatovat, že vzdání se zástavního práva bude muset být učiněno ve téže formě, v jaké 

byla uzavřena zástavní smlouva, nebo ve formě přísnější.  

 

Zástavní právo dále zanikne v případě, že zástavce nebo zástavní dlužník složí 

zástavnímu věřiteli cenu zastavené věci. Cenou zastavené věci se rozumí její penězi 

vyjádřitelná hodnota.357 Složení ceny zástavy tak má smysl zejména tam, kde výše dluhu 

převyšuje cenu zástavy. Zástavní věřitel musí přijmout cenu zástavy také tehdy, skládá-

li se souhlasem dlužníka cenu třetí osoba.358 Alternativou vhodnou zejména tam, kde by 

cena zástavy převyšovala výši dluhu, je splnění dluhu zástavcem nebo zástavním 

dlužníkem za osobního dlužníka ve smyslu § 1937 odst. 1 NOZ. V takovém případě dojde 

k zániku zástavního práva v důsledku jeho splnění. 

 

                                                 
353 Usnesení Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 697/2010 ze dne 29. 2. 2012. 
354 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 883/2012 ze dne 25. 4. 2012. 
355 Viz § 1993 odst. 2 NOZ. 
356 Viz § 1350 odst. 2 a §1351 NOZ. 
357 Viz § 492 odst. 1 NOZ. 
358 Viz § 1936 odst. 1 NOZ, toto ustanovení je dispozitivní, smluvní strany mohou jeho aplikace smluvně 

vyloučit. 
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Zástavní právo zanikne též uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno. 

 

Kromě důvodů zániku zástavního práva uvedených v demonstrativním výčtu § 1377 

odst. 1 NOZ, může dojít k zániku zástavního práva také v důsledku dohody zástavního 

dlužníka a zástavního věřitele. Některé další důvody zániku zástavního práva jsou 

upraveny v občanském zákoníku, např. dojde-li k převzetí dluhu359 zajištěného zástavním 

právem, zřízeným osobou odlišnou od osobního dlužníka, trvá zajištění zástavním 

právem jen tehdy, pokud poskytovatel zajištění, tj. zástavce nebo zástavní dlužník, 

souhlasí se změnou v osobě dlužníka.360 Vedle toho může dojít k zániku zástavního 

práva, dojde-li ke splynutí osoby zástavního věřitele a osobního dlužníka. V takovém 

případě totiž splyne právo i povinnost v jedné osobě a zajištěný dluh zanikne, s tím 

i zástavní právo, jež dluh zajišťuje.361 

 

Další způsoby zániku zástavního práva mohou být stanoveny zvláštním právním 

předpisem. Tak podle § 170 odst. 5 OSŘ zaniká zástavní právo zřízené rozhodnutím 

správce daně rovněž právní mocí rozhodnutí, kterým správce daně ruší zástavní právo. 

Speciálně upravují zánik zástavních práv též procesní předpisy, upravující subsidiární 

způsoby výkonu zástavního práva.362 

 

Jiné důvody zániku zástavního práva nejsou aplikovatelné na zástavu v podobě 

nemovité věci, např. zánik zástavního práva vrácením zástavy zástavci nebo zástavnímu 

dlužníku, který je pojmově možný pouze u ručního zástavního práva. Stejně tak není 

možné, aby došlo k zániku zástavního práva, aniž by zanikl zajištěný dluh, 

v důsledku nabytí vlastnického práva dobrověrným nabyvatelem, neboť toto neplatí 

v případě, že je vlastnické právo zapsáno v katastru nemovitostí nebo v rejstříku zástav. 

 

9.3. Výmaz zástavního práva 

 

                                                 
359 Ve smyslu § 1888 an. NOZ. 
360 Viz § 1890 odst. 2 NOZ. 
361 Srov. § 1993 odst. 1 NOZ; naproti tomu podle § 1993 odst. 2 nelze k témuž závěru dojít tehdy, splyne-

li osoba zástavního dlužníka a zástavního věřitele, neboť tím nezanikne zajišťovaný dluh. 
362 Srov. např. § 337h odst. 1 OSŘ, § 58 odst. 1 ZVD. 
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Výmaz zástavního práva má deklaratorní charakter a pouze deklaruje, jaké 

hmotněprávní účinky již nastaly v důsledku zákonem předvídané právní skutečnosti. 

 

Občanský zákoník zakládá povinnost zástavního věřitele požádat o výmaz 

zástavního práva bez zbytečného odkladu po jeho zániku. U zástavního práva zapsaného 

v rejstříku zástav platí tato povinnost bezvýjimečně, u zástavního práva zapsaného 

v katastru nemovitostí pouze tehdy, nedohodly se strany, že zástavní věřitel o výmaz 

nepožádá nebo vlastník věci požádal o zápis uvolněného zástavního práva před jeho 

výmazem. Proti povinnosti zástavního věřitele pak dává občanský zákoník právo požádat 

o výmaz zástavního práva též zástavnímu dlužníkovi, prokáže-li zástavní dlužník zánik 

zástavního práva listinou potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo 

jinou veřejnou listinou. Podle § 66 katastrální vyhlášky v případech, kdy zákon stanoví, 

že právo zapisované do katastru (mimo jiné) zaniká na základě určité právní skutečnosti 

nezávisle na zápisu do katastru, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna 

zapíše do katastru, ani listinu, která tuto změnu potvrzuje, lze provést zápis do katastru 

na základě souhlasného prohlášení o zániku práva učiněného zástavním věřitelem 

a zástavním dlužníkem, dále také na základě potvrzení o zániku nebo promlčení práva 

zapsaného dosud v katastru vydaného zástavním věřitelem, nebo také potvrzení o zániku 

zástavního práva vydaného orgánem veřejné moci, pokud zástavní právo vzniklo 

v důsledku jeho úkonu při výkonu veřejné moci. Zástavní věřitel je povinen na žádost 

zástavního dlužníka vydat kvitanci, tj. potvrzení o splnění dluhu.363 Vedle toho má 

zástavní věřitel povinnost na žádost zástavního dlužníka potvrdit zánik zástavního práva, 

jinak nahradí škodu z toho vzniklou.364 

 

Je-li zástavní právo zapsáno v katastru nemovitostí nebo rejstříku zástav i poté, co 

zaniklo, považuje se to za závadu váznoucí na zástavě.365 Vzhledem ke skutečnosti, že 

zástavní právo zanikne na základě právní skutečnosti, mám za to, že by bylo vhodnější 

použít slovní spojení závady ve spojitosti s věcí, nikoliv zástavou, neboť po zániku 

zástavního práva se věc již nepovažuje za zástavu. 

 

                                                 
363 Viz § 1949 odst. 1 NOZ. 
364 Viz § 1379 odst. 2 NOZ in fine. 
365 Viz § 1378 NOZ. 



 

110 

 

 

9.4. Uvolněné zástavní právo 

 

Zástavní právo se považuje za uvolněné, zaniklo-li, nicméně dosud nedošlo k jeho 

výmazu v katastru nemovitostí. Takovéto uvolněné zástavní právo může vlastník věci 

spojit s jiným dluhem, který nepřevyšuje původní dluh zajištěný zástavním právem, jež 

je k věci zapsáno.366 

 

Skutečnost, že je zástavní právo uvolněné, se zapisuje do katastru nemovitostí 

poznámkou podle § 23 odst. 2, písm. c) KatZ, a to na žádost vlastníka věci – dřívější 

zástavy. Vlastník věci je povinen prokázat, obdobně jako u návrhu výmazu zástavního 

práva, že zástavní právo zaniklo, listinou potvrzenou zástavním věřitelem, rozhodnutím 

soudu nebo jinou veřejnou listinou. Jakmile je zapsáno uvolnění zástavního práva, je 

vlastník věci oprávněn zajistit tímto uvolněným zástavním právem nový dluh, jenž 

nepřevyšuje původní dluh, přičemž jeho právo zaniká, pokud nezajistí nový dluh do deseti 

let od zápisu uvolnění zástavního práva.367 Patrně je možné, aby namísto zápisu uvolnění 

zástavního práva byl rovnou spojen se zástavním právem nový dluh, prokáže-li vlastník 

věci, že bylo zástavní právo uvolněno, resp. že zaniklo, a tím došlo k jeho uvolnění, 

listinou potvrzenou zástavním věřitelem, rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou 

listinou. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že díky uvolněnému zástavnímu právu a jeho spojení 

s novým dluhem mohou být ohroženi zástavní věřitelé, kterým svědčí zástavní právo 

s horším pořadím, než je uvolněné zástavní právo, dává zákon zástavním věřitelům 

instrument, díky kterému se vlastník věci může zavázat, ať již při zřízení zástavního práva 

nebo kdykoliv později, že zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí 

nový dluh. Bude-li tento závazek vlastníka věci zapsán v katastru nemovitostí, nelze 

uvolněným zástavním právem zajistit nový dluh, dokud trvá zástavní právo, zřízené ve 

prospěch toho zástavního věřitele, vůči němuž se vlastník věci zavázal.368 

 

                                                 
366 Viz § 1380 NOZ. 
367 Viz § 1381 NOZ. 
368 Viz § 1384. 
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Za problematické lze považovat spojení institutu uvolněného zástavního práva 

a povinnosti zástavního věřitele požádat o výmaz zaniklého zástavního práva. Zástavní 

věřitel je podle § 1379 odst. 1 NOZ povinen bez zbytečného odkladu požádat o jeho 

výmaz, „ledaže si strany ujednaly, že zástavní věřitel o výmaz nepožádá nebo vlastník 

věci požádal o zápis uvolněného zástavního práva.“ Pochybnosti vzbuzuje možná situace, 

kdy si strany opomenou ujednat, že zástavní věřitel o výmaz zástavního práva nepožádá, 

a vlastník věci nestihne požádat o zápis uvolněného zástavního práva předtím, než 

zástavní věřitel požádá o jeho výmaz. Jako možný výklad se nabízí, aby katastrální úřad 

dal přednost dispozici se zástavním právem navrženou vlastníkem věci, a tedy zapsat 

uvolněné zástavní právo i tehdy, požádá-li o zápis vlastník věci teprve poté, co se dozví, 

že zástavní věřitel již požádal o výmaz zástavního práva.369 Domnívám se však, že 

v katastrální praxi bude reflektováno hledisko pořadí doručeného návrhu.  

 

Zápis o uvolnění zástavního práva lze před plynutím lhůty deseti let vymazat jen 

společně se zástavním právem. Smyslem tohoto ustanovení je, aby se uplatnilo desetiletá 

lhůta pro zajištění nového dluhu uvolněným zástavním právem. Kdyby zákon 

neobsahoval takový zákaz, mohl by vlastník věci kdykoliv vymazat uvolnění, aniž by 

vymazal zaniklé zástavní právo, a opětovně zapsat uvolnění, a prodlužovat tak lhůtu, po 

kterou může zástavním právem zajistit nový dluh. 

 

Pro účely zápisu uvolnění zástavního práva hraje tedy rozhodující roli, zda došlo 

k uvolnění zástavního práva nebo alespoň prokázání, že zástavní právo bylo uvolněno, 

dále zda u žádného zástavního práva s horším pořadím není zapsána poznámka o závazku 

nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh podle § 1384 NOZ, a dále 

zda nový dluh nepřevyšuje dluh původní.370 

 

                                                 
369 Naznačené řešení srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. 

Beckova edice komentované zákony. 1. vydání. 3053 s. 1368. 
370 Pokud by nový dluh převyšoval původní dluh, je možné zapsat zástavní právo pro část dluhu na místo 

uvolněného zástavního práva s výhodnějším pořadím, zástavní právo pro část dluhu, která původní dluh 

převyšuje, jako zástavní právo nové, s obvyklým pořadím určeným podle okamžiku vzniku – viz bod 

6.3.2.20.3.3 Návodu pro správu KN. 
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Z pohledu praxe považuji za nezbytné zdůraznit, že zápis uvolnění zástavního práva 

je potřeba navrhnout jako návrh na vklad změny zástavního práva ve smyslu § 11 KatZ 

a současně jako návrh na zápis poznámky ve smyslu § 23 odst. 2, písm. c) KatZ.371 

 

Za nadbytečné považuji ustanovení § 1383 NOZ, podle něhož se při výtěžku 

zpeněžení zástavy nepřihlíží k uvolněnému zástavnímu právu není-li jím zajištěn nový 

dluh. Mám za to, že neexistuje-li dluh, který by zástavní právo zajišťovalo, není možné 

k němu při rozdělování výtěžku zpeněžení přihlížet, uvolněné zástavní právo je v tomto 

ohledu „prázdné“ a představuje pouze jakýsi formální zápis o tom, že takové zástavní 

právo může být použito pro zajištění nového dluhu.372 

 

Vlastník věci může uplatnit právo z uvolnění i pokud zástavní právo, jež se uvolnilo, 

vzniklo před 31.12.2013, ovšem zástavní věřitelé, jimž svědčí horší pořadí, musí 

s uvolněním zástavního práva souhlasit.373 Katastrálnímu úřadu tak bude nutné vedle výše 

uvedených listin doložit také souhlas těchto zástavních věřitelů. 

 

9.5. Záměna zástavního práva 

 

Na rozdíl od uvolněného zástavního práva, o kterém lze uvažovat jedině v souvislosti 

se zánikem předchozího) zástavního práva, u záměny zástavního práva o zániku 

zástavního práva neuvažujeme. Striktně vzato se institut záměny zástavního práva do 

kapitoly o zániku zástavního práva příliš nehodí, ale pro zřejmou blízkost tohoto institutu 

s institutem uvolněného zástavního práva si dovolím jej zařadit na toto místo. 

 

Vlastník věci může žádat, aby namísto již zapsaného zástavního práva, váznoucího 

na zástavě, bylo podmíněně zapsáno zástavní právo nové, zajišťující nový dluh, jenž 

nepřevyšuje dluh původní. Smyslem je zajištění pořadí nového zástavního práva v době, 

kdy původní zástavní právo ještě trvá. Podmíněnost je dána tím, že do roka od zápisu 

nového zástavního práva musí dojít k výmazu starého zástavního práva.374 O výmaz 

                                                 
371 Viz bod 6.3.2.3.4 Návodu pro správu KN. 
372 Obdobně srov. DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo 

hmotné 1 - Díl první: Obecná část. Praha : Wolters Kluwer, 2013. s. 1055. 
373 Viz § 3068 NOZ. 
374Viz § 1385 NOZ. 
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původního zástavního práva může žádat jak vlastník věci, tak také zástavní věřitel, 

v jehož prospěch je zřízeno nové zástavní právo. Pokud nedojde k úspěšnému výmazu 

starého zástavního práva s právními účinky do roka od zápisu záměny, nové zástavní 

právo zaniká uplynutím doby ex tunc. Další podmínkou pro zápis zástavního práva na 

místo starého zástavního práva je vymazání závady váznoucí na starém zástavním právu, 

nebo převedení této závady se souhlasem stran na nové zástavní právo.375 Závadou 

váznoucí na zástavním právu je například závazek nezajistit uvolněným zástavním 

právem nový dluh podle § 1384 NOZ376, nebo podzástavní právo podle § 1390 až 1394 

NOZ.377 

 

Obdobně jako u uvolněného zástavního práva platí, že se vlastník věci může zavázat 

při zřízení zástavního práva nebo kdykoliv později, že záměnu zástavního práva 

neumožní. Bude-li tento závazek zapsán v katastru nemovitostí, nelze konverzi 

provést.378 

 

Obdobně jako u uvolněného zástavního práva se aplikuje také § 3068 NOZ, podle 

něhož může vlastník věci může uplatnit právo ze záměny zástavního práva, jež vzniklo 

před 31.12.2013, jedině tehdy, pokud zástavní věřitelé, jimž svědčí horší pořadí, se 

záměnou souhlasí. 

  

                                                 
375 Viz § 1387 NOZ. 
376 Srov. ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 1. 

vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. s. 1058. 
377 Srov. PETROV, Jan a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha : C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. 1. vydání. s. 1373. 
378 Viz § 1388 NOZ. 
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10. Promlčení zástavního práva 

 

Zástavní právo podléhá promlčení. Navzdory obecné definici promlčení, podle níž 

se právo promlčí, nebylo-li vykonáno v promlčecí lhůtě,379 lze u zástavního práva 

uvažovat spíše o promlčení práva zástavního věřitele na uspokojení své zajištěné 

pohledávky ze zástavy.380 

 

Stěžejním ustanovením zákona v otázce promlčení zástavního práva je § 615 NOZ, 

podle jehož prvého odstavce se zástavní právo nemůže promlčet dříve než pohledávka, 

jejíž splnění zástavní právo zajišťuje. Právní skutečnosti, v jejichž důsledku dojde 

k prodloužení promlčecí lhůty ve vztahu k zajištěné pohledávce, tak nepřímo prodlužují 

také promlčecí lhůtu zástavního práva.  

 

Občanský zákoník také výslovně kodifikuje dříve dovozované pravidlo, že promlčení 

pohledávky zásadně nebrání zástavnímu věřiteli v tom, aby se uspokojil ze zástavy.381 

 

Promlčecí lhůta zástavního práva k nemovité věci, jež nepodléhá evidenci v katastru 

nemovitostí, se řídí § 629 NOZ, podle kterého se uplatní subjektivní tříletá a objektivní 

desetiletá promlčecí lhůta. Zástavní právo k nemovité věci, jež podléhá evidenci 

v katastru nemovitostí, a jako takové bude rovněž v katastru nemovitostí zapsáno, se řídí 

§ 631 NOZ a z tohoto důvodu se promlčí za deset let ode dne, kdy mohlo být vykonáno 

poprvé. Promlčecí lhůta počíná běžet dnem, kdy zástavní právo mohlo být poprvé 

vykonáno, tedy dnem splatnosti zajištěného dluhu, neboť tímto dnem je zástavní věřitel 

oprávněn uspokojit se ze zástavy.382 

 

Promlčecí lhůtu lze také prodloužit nebo zkrátit, nejméně v trvání jednoho roku 

a nejdéle v trvání patnácti let,383 a to buď ujednáním obligačního dlužníka a zástavního 

věřitele ve vztahu k promlčení zajištěného dluhu, nebo ujednáním zástavního dlužníka 

                                                 
379 Viz § 609 odst. 1 NOZ. 
380 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

s. 385. 
381 Viz § 615 odst. 1 NOZ věta druhá. 
382 Srov. § 619 odst. 1 NOZ. 
383 Viz § 630 odst. 1 NOZ, s limity, které pro ochranu slabší strany obsahuje § 630 odst. 2 NOZ. 
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a zástavního věřitele přímo ve vztahu k zástavnímu právu. Na promlčení zástavního práva 

má dále nepřímý vliv též uznání dluhu podle § 639 NOZ nebo pravomocné přiznání práva 

rozhodnutím orgánu veřejné moci podle § 640 NOZ. Uznat lze i samotné zástavní 

právo.384 

 

Právním jednáním, které staví běh promlčecí doby zástavního práva, je ve smyslu 

§ 648 NOZ podání tzv. zástavní žaloby, tj. návrhu na nařízení soudního prodeje zástavy. 

Podkladem pro výkon rozhodnutí není exekuční titul ukládající splnění zajištěného dluhu, 

tudíž je možné tímto způsobem realizovat zástavní právo zajišťující již promlčený dluh. 

Co se týče zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě, zde s ohledem na skutečnost, že 

podkladem pro její konání je exekuční titul ukládající splnění dluhu, se není potřeba 

promlčení zástavního práva obávat. Co se týká privátních způsobů zpeněžování zástavy, 

tam by měl obezřený zástavní věřitel ohlídat, aby nedošlo k promlčení zástavního práva, 

neboť není formálního úkonu, který by stavěl promlčecí lhůtu, jako je tomu u výše 

popsaného soudního prodeje zástavy. Není vyloučené, že soudní judikatura do budoucna 

zastane právní názor, že zahájení realizace zástavního práva dohodnutým způsobem bude 

analogicky posuzována jako uplatnění práva ve smyslu § 648 NOZ,385 podle mého názoru 

je však tento závěr spíše vyloučen a zástavní věřitel bude muset být k ochraně svých práv 

obezřetnější. Otázka promlčení pak významně souvisí také s institutem subrogačního 

regresu podle § 1937 odst. 2 NOZ. Splní-li zástavní dlužník dluh za osobního dlužníka, 

vstupuje tím do práv věřitele a má právo, aby mu osobní dlužník vyrovnal, co za něj 

zástavní dlužník plnil. V případě, že by zákon neobsahoval speciální pravidlo a zástavní 

dlužník, který by ve snaze vyhnout se zpeněžení zástavy splnil dluh za (osobního) 

dlužníka, by neměl efektivní nástroj, jak vymáhat plnění na (osobním) dlužníkovi. Podle 

§ 644 NOZ se však právo zástavního dlužníka vůči (osobnímu) dlužníku nepromlčí dříve 

než šest měsíců po splnění dluhu. 

 

Promlčené zástavní právo nezaniká, neboť takový důsledek zákon s promlčením 

zástavního práva nespojuje. Zástavní dlužník se však může ubránit zpeněžení zástavy 

použitím námitky promlčení zástavního práva. Aby nedocházelo k neúměrnému omezení 

                                                 
384 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2008, sp. zn. 21 Cdo 687/2007. 
385 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 

s. 389. 
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dispozice se zástavou v případech, kdy už je zástavní právo promlčeno, stanoví občanský 

zákoník možnost podat návrh na výmaz zástavního práva zapsaného v katastru 

nemovitostí nebo rejstříku zástav osobě, která má na výmazu právní zájem, zpravidla tedy 

půjde o zástavního dlužníka.386 Uvedené pravidlo však může vnášet nejasnosti ohledně 

existence či neexistence promlčeného zástavního práva, neboť skutečnost, že bude 

promlčené zástavní právo vymazáno z katastru nemovitostí samo o sobě nezpůsobuje 

jeho zánik.387 Podkladem pro výmaz promlčeného zástavního práva by mělo být soudní 

rozhodnutí o žalobě na určení promlčení zástavního práva. 

  

                                                 
386 Viz § 618 NOZ. 
387 Srov. TINTĚRA, Tomáš. Otazníky nad promlčením zástavního práva. Právní fórum. 2012, roč. 8, č. 12. 
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11. Relativní neúčinnost zástavního práva 

 

Stranou zástavněprávního vztahu samotného stojí otázka, zda může být zástavní 

smlouva relativně neúčinným právním jednáním, jemuž lze odporovat tzv. odpůrčí 

žalobou. Ustanovení § 589 odst. 1 NOZ stanoví, že se věřitel může domáhat odpůrčí 

žalobou určení, že právní jednání dlužníka, jež zkracuje uspokojení vykonatelné 

pohledávky věřitele, není vůči němu účinné, a v důsledku toho zakládá věřitelovo právo 

domáhat se uspokojení jeho pohledávky také z toho, co neúčinným právním jednáním 

ušlo z dlužníkova majetku.388  

 

O úmysl dlužníka zkrátit věřitele jde tehdy, jestliže dlužník chtěl právním jednáním 

zkrátit věřitele nebo věděl, že jím věřitele může zkrátit, přičemž podrobněji jsou 

jednotlivé skutkové podstaty zkracujících jednání popsány v § 590 odst. 1 NOZ.  

 

K otázce odporovatelnosti zástavní smlouvě se již dříve vyjádřil Nejvyšší soud ČR 

ve svém rozsudku ze dne ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2041/2012, ve kterém 

zkonstatoval, že smlouva o zřízení zástavního práva sama o sobě nevede ke zmenšení 

majetku dlužníka, a proto samotné zástavní smlouvě odporovat nelze. Situace je však 

odlišná tehdy, uplatňuje-li zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky ze 

zástavy, neboť takové právní jednání již lze posoudit jako zkrácení možnosti věřitele 

uspokojit svou vymahatelnou pohledávku ze zastaveného majetku dlužníka, a proto lze 

takovému právnímu jednání odporovat. 

  

                                                 
388 Viz § 595 odst. 1 NOZ. 
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12. Závěr a úvahy de lege ferenda 

 

Zajištění dluhu zástavním právem, jakožto forma věcněprávního zajištění, 

představuje jeden z nejvýznamnějších nástrojů pro zajištění dluhu v úvěrovém 

financování. Zástavnímu věřiteli je dána možnost uspokojit se z výtěžku zpeněžení 

zástavy, stane-li se dluh zajištěný zástavním právem splatným. 

 

Dlouho připravovaná rekodifikace, jež vyústila v přijetí zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku a dalších navazujících předpisů, s účinností od 1.1.2014 přinesla 

v právní úpravě zástavního práva mnoho změn. V mnohém došlo ke kodifikaci již dříve 

judikovaných pravidel, v některých otázkách se však právní úprava vysloveně odchýlila 

od dříve judikovaných závěrů. 

 

Změny, které rekodifikace přinesla v oblasti zástavního práva, hodnotím kladně. 

Oceňuji snahu o sjednocení terminologie, rozšíření okruhu věcí, které jsou způsobilou 

zástavou, zvláště pak oceňuji důraz kladený na autonomii vůle smluvních stran, který se 

prolíná celým občanským zákoníkem. V úpravě zástavního práva se zásada autonomie 

vůle smluvních stran promítá zejména do možnosti zřízení budoucího zástavního práva, 

do způsobů realizace zástavního práva, když preferovaným je takový způsob výkonu 

zástavního práva, na němž se smluvní strany dohodly, ale také do nových institutů 

uvolnění zástavního práva nebo záměny zástavního práva, které dávají vlastníku zástavy 

další možnosti, jak zvýšit svou kredibilitu. Smluvní strany jsou také méně limitovány 

zakázanými ujednáními, dokonce se připouští za splnění určitých podmínek dříve 

judikaturou zcela zapovězená propadná zástava. 

 

I přes uvedená pozitiva mám však výhrady k některým zjevně rozporným ba dokonce 

chybným ustanovením. Mám za to, že v úpravě zástavního práva nalezneme i taková 

ustanovení, která by zasluhovala propracovanější úpravy tak, aby bylo maximalizováno 

praktického využití některých institutů.  
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Jak již bylo hovořeno výše v této práci, občanský zákoník se sice pokouší 

o sjednocení terminologie v oblasti subjektů zástavněprávního vztahu, důsledně se však 

požité terminologie nedrží. V některých případech je dokonce zjevné, že je termín užit 

chybně. Zjevně nesprávné je také například ustanovení o budoucím zástavním právu, kde 

došlo pravděpodobně k záměně termínu zástavní právo a vlastnické právo. Důvodně se 

očekávalo, že tyto technické chyby budou odstraněny tzv. technickou novelou. Žádná 

z dosavadních novel, které upravují občanský zákoník, se však nedotkla právní úpravy 

zástavního práva.  

 

Co se týká již zmíněného budoucího zástavního práva, oceňuji možnost zřídit 

zástavní právo k věci, ke které nabude zástavce vlastnické právo, nebo která dokonce 

vznikne, teprve v budoucnu. Za stávající právní úpravy důsledků zahájení insolvenčního 

řízení však mám za to, že nedojde k jeho hojnému praktickému rozšíření. De lege ferenda 

bych si dovolila navrhnout takovou právní úpravu, která by i po zahájení insolvenčního 

řízení umožňovala budoucímu zástavnímu právu transformaci v zástavní právo samotné. 

 

Revoluční novinkou je pak možnost stran zástavní smlouvy dohodnout se na způsobu 

výkonu zástavního práva, kterou i přes výše v této práci nastíněné nedostatky hodnotím 

pozitivně. De lege ferenda bych uvítala, aby i v případě privátního výkonu zástavního 

práva byl upraven důsledek v podobě zániku zástavního práva, jako je tomu 

u sekundárních způsobu výkonu zástavního práva v procesních předpisech. Pro účely 

prodeje z volné ruky také kvituji slovenskou právní úpravu, podle níž při výkonu 

zástavního práva právně jedná zástavní věřitel jménem zástavce, resp. zástavního 

dlužníka.389 V důsledku tohoto výslovného zákonného zmocnění se eliminují případné 

nároky na přesný postup zpeněžení zástavy v zástavní smlouvě. 

 

Dále navrhuji, aby zahájením výkonu zástavního práva způsobem dohodnutým se 

zástavním dlužníkem došlo ke stavění promlčení obdobně jako je tomu u sekundárních 

způsobů výkonu zástavního práva, kde se právo uplatňuje vůči orgánu veřejné moci. 

V souvislosti s promlčením představuje (pro zástavní právo) teoretický existenční 

                                                 
389 Viz § 151m odst. 6 zákona č. 40/1964 Zb., občianského zákonníku. 
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problém též výmaz promlčeného zástavního práva z katastru nemovitostí, neboť zákon 

nespojuje s promlčením zástavního práva ani s výmazem zástavního práva z katastru 

nemovitostí důsledek zániku zástavního práva.  Považuji tak za přínosné, aby občanský 

zákoník upravil jako další důvod zániku zástavního práva výmaz promlčeného zástavního 

práva z katastru nemovitostí.  

 

Zajímavým tématem je také správa výtěžku zpeněžení zástavy, která je občanským 

zákoníkem svěřena zástavnímu věřiteli. Na jednu stranu lze ocenit, že je zde skutečně co 

nejméně zasahováno do procesu privátního zpeněžení zástavy, avšak v případech 

spotřebitelského financování bych doporučila zvážit zvýšení právní ochrany zřízením 

institutu depozitáře po vzoru Vzorového zákona EBRD, tak, aby výtěžek zpeněžení 

zástavy spravovala osoba odlišná od stran zástavněprávního vztahu, která by kromě 

inkasování výtěžku sestavila řádně rozvrh výtěžku s peněžení v souladu se zákonem.  

 

V neposlední řadě bych uvítala změnu právní úpravy v případě plurality zástavních 

věřitelů. Jak již bylo pojednáno výše, občanský zákoník umožňuje, aby kterýkoliv věřitel, 

byť i nezajištěné pohledávky, vedl výkon rozhodnutí nebo exekuci na zaplacení 

pohledávky (bez ohledu na výši takové pohledávky), přičemž v rámci výkonu rozhodnutí 

či exekuce může dojít ke zpeněžení zástavy, aniž by do výběru způsobu zpeněžení mohl 

zástavní věřitel vstoupit. I přestože vezmeme v potaz možné přednostní pořadí zástavního 

věřitele, který tak bude uspokojován v přednostním pořadí, může se teoreticky stát, že jej 

takový výkon práva negativně ovlivní, například tím, že dojde k předčasnému zesplatnění 

zástavním věřitelem poskytnutého úvěru, na kterém neměl zástavní věřitel zájem, nebo 

jednoduše tím, že dochází ke zpeněžování zástavy způsobem, který nemusí pro 

zástavního věřitele přinášet nejvyšší možné uspokojení. De lege ferenda by bylo možné 

se kupříkladu inspirovat vzorem slovenského občanského zákoníku, který stanoví 

možnost vést výkon rozhodnutí nebo exekuce na zástavu pouze se souhlasem zástavního 

věřitele.390 

 

Cílem, který si tato práce vytyčila, bylo podat co možná nejkomplexnější výklad 

o základních aspektech zástavního práva k nemovité věci, které považuji za jeden 

                                                 
390 Viz § 151h odst. 6 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. 
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z nejsilnějších zajišťovacích instrumentů, a dále poukázat na nedostatky a jejich možné 

protichůdné interpretace. V některých otázkách si dokonce dovoluji vyslovit doporučení 

stranám zástavněprávního vztahu. 

 

Bez ohledu na výše prezentované nedostatky však mám za to, že právní úprava 

zástavního práva naplnila očekávání, neboť skýtá prostor pro zefektivnění realizace 

zástavního práva, ať již z hlediska časového, tak z hlediska maximalizace výtěžku 

zpeněžení zástavy a minimalizace nákladů s tím spojených. S napětím budu očekávat 

novou judikaturu Nejvyššího soudu České republiky a její postavení k některým sporným 

otázkám, doufajíc v takovou interpretaci, která uvede některé dosud spíše méně 

využitelné instituty v život. 
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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. 
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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. 
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Abstract 

 

This thesis analyses Security Interest in Real Estate. The thesis is structured into 11 

chapters. In the initial chapters, it deals generally with securing and subsequently the 

pledge in which the pledge concept and history, the legal regulation sources and the 

function of pledge are introduced to make the reader acquainted with the context 

necessary. 

 

In the following three chapters, attention is paid to the defining features of pledge, i.e. the 

definition of collateral (with a focus on immovable property), pledges and secured debt. 

 

A considerable space is devoted to the creation of pledge, where the author analyses the 

titles for the creation of pledge, which are an agreement, a decision of a public authority 

and a statute. This chapter further provides an overview od pledge creation modes. The 

modes are dependant on whether pledge on real estate registered or not registered should 

be established. Considering the growing of legal relations digitalization, electronic 

contraction is also elaborated on. 

 

Since the life of the pledge is not limited to its creation, (eventual) execution and 

extinction, chapter Seven also deals with the rights and obligations of pledges. 

 

Chapter Eight analyses the exercise of pledge, as being the fundamental part regarding 

the changes adopted in Civil Code. The chapter is devoted to general questions and the 

legal framework of the exercise of pledge, the possible ways of its realization, not only 

by means of previously used sales of pledge in the public auction and the judicial sales of 

pledge, but also with a special attention focused on a possible private pledge mitigation. 

Agreements on private pledge mitigation are analysed in context with the prohibited 

arrangements as set out by the Civil Code. 

 

In the final chapters the author looks into the extinction of lien, a possible limitation and 

eventual relative ineffectiveness. In conclusion, the author presents a preview of the new 
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legal regulation of the pledge in the Civil Code, its benefits and possible shortcomings, 

and also several de lege ferenda considerations. 
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