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Podílové spoluvlastnictví a zástavní právo 

Abstrakt 

Práce se věnovala zkoumání specifického vztahu dvou základních právních institutů, a 

to podílového spoluvlastnictví a zástavního práva, přičemž výsledky této práce přinesly nové 

poznatky v této oblasti. Cíl této práce byl dvojí. Zaprvé zjistit, zda existují argumenty 

podporující běžné tvrzení, že ideální spoluvlastnický podíl může být předmětem zástavního 

práva. Zadruhé prozkoumat, zda vedle sebe mohou existovat zástavní právo ke společné věci 

a zástavní právo k ideálnímu spoluvlastnickému podílu na téže společné věci, a pokud ano, 

pak jak se tato zástavní práva navzájem ovlivňují. 

 Za účelem výkladu problematiky a hledání řešení obou problémů byly interpretovány 

platné právní předpisy, a to pomocí metody jazykové, logické, komparativní, systematické, 

teleologické a historické. Tento výklad byl dále podpořen analýzou názorů vyslovených 

k dílčím bodům řešené problematiky jednak v judikatuře, jednak v odborné literatuře. Tyto 

názory byly také vzájemně porovnány tak, aby bylo možné zjistit, které z nich v simulaci 

argumentačního střetu nejlépe obstojí. Nicméně, ukázalo se, že dosud vyslovené názory pro 

řešení žádného z obou zvláštních problémů nestačí. Proto byly hledány též argumenty nové, 

doposud nevyslovené. 

Hlavní výstup práce ukázal na to, že existují dostatečně silné argumenty podporující 

tvrzení, že ideální spoluvlastnický podíl může být předmětem zástavního práva. Dále bylo 

zjištěno, že zástavní právo ke společné věci a zástavní právo k ideálnímu spoluvlastnickému 

podílu na téže věci mohou vedle sebe existovat a že se navzájem nijak negativně neovlivňují. 

Díky této práci (i) byly navíc odhaleny některé nedostatky platné právní úpravy, (ii) bylo 

zjištěno, že ideální spoluvlastnický podíl není věcí v právním smyslu, avšak jako na věc 

v právním smyslu je na něj možno pohlížet v rozsahu, v jakém to jeho povaha připouští, a 

konečně (iii) bylo zjištěno, že pokud jde o předkupní právo k ideálnímu spoluvlastnickému 

podílu, nelze postup zákonodárce považovat za dostatečně promyšlený. 
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