
ABSTRAKT 

Tato práce se zaměřuje na výklad stěžejních interpretačních problémů 

doprovázejících jednotlivé fáze existence zástavního práva k obchodnímu závodu. Text 

práce nejprve usiluje o základní vymezení obchodního závodu s důrazem kladeným na ty 

jeho charakteristiky, které jsou relevantní v intencích zástavního práva. Vedle analýzy 

legální definice obchodního závodu práce dospívá k vymezení obchodního závodu jako 

zvláštního druhu věci hromadné. Výklad je dále zaměřen na okamžik vzniku zástavního 

práva k obchodnímu závodu. Dospívá k závěru, že zástavní právo k obchodnímu závodu 

samému, jakož i ke všem jednotlivým složkám, které jej spoluutváří, vzniká konstitutivním 

zápisem do rejstříku zástav. V centru výkladu podporujícího tento závěr je pojetí obchodního 

závodu jako funkčního celku, s nímž zákon jako s celkem nejen v souvislosti se vznikem 

zástavního práva nakládá. Navazující část této práce adresuje důsledky uvedeného způsobu 

vzniku zástavního práva pro ochranu dobré víry třetích osob. Uzavírá, že nabude-li třetí 

osoba věcné právo k jednotlivé věci spoluutvářející obchodní závod zatížený zástavním 

právem v dobré víře v absenci jejího zatížení v situaci, kdy zástavní právo k obchodnímu 

závodu není k dané jednotlivosti deklaratorně zapsáno v rejstříku zástav nebo veřejném 

seznamu, třetí osoba věcné právo nabude, jako by zástavního práva k obchodního závodu 

nebylo. Tato skutečnost se pak projeví zejména zánikem zástavního práva v odpovídajícím 

rozsahu, nabývá-li třetí osoba k jednotlivosti právo vlastnické, eventuálně se projeví aplikací 

ustanovení o pořadí uspokojení, nabývá-li třetí osoba k jednotlivosti právo zástavní. 

Následující text analyzuje kombinace zástavního práva k obchodnímu závodu jako celku na 

straně jedné a samostatných zástavních práv k jeho dílčím složkám na straně druhé. Kromě 

popisu situací, kdy uvedené kombinace mohou nastat, tato část textu rovněž analyzuje pořadí 

uspokojení jednotlivých zástavních věřitelů. Výklad poslední kapitoly je soustředěn na 

vybrané otázky výkonu a zániku zástavního práva k obchodnímu závodu. Podobně jako v 

souvislosti se vznikem zástavního práva i zde výklad akcentuje pojetí obchodního závodu 

jako jednotného celku. V důsledku toho dospívá k závěru, že zástavní právo je možné 

vykonat pouze ve vztahu k obchodnímu závodu jako k celku, tentýž závěr se pak uplatní k 

vybraným způsobům zániku. Vedle tohoto práce podrobně adresuje a shrnuje způsoby, 

kterými lze docílit zániku zástavního práva k obchodnímu závodu pouze ve vztahu k dílčím 

jednotlivostem, a to se součinností zástavního věřitele nebo bez ní. 


