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Úvod 

Zajištění. Agent pro zajištění. Takovým způsobem by se agent pro zajištění po vzoru 

legendárního agenta ve službách jejího veličenstva nejspíše představoval, pokud by byl skutečnou 

osobou a nikoli pouze právním konstruktem. Avšak na rozdíl od svého protějšku v padnoucím 

obleku s luxusními hodinkami a supersportovním autem nechrání agent pro zajištění zájmy země, 

která v minulém roce vystoupila z Evropské unie, ale zájmy zajištěných věřitelů v rámci 

dluhového financování. Agent pro zajištění dokonce disponuje zvláštním povolením, obdobně 

jako tajný agent, které se projevuje v oprávnění vykonat zajištění. Úloha agenta pro zajištění je 

tedy neméně důležitá a vyžaduje obdobnou dávku odbornosti a obratnosti. 

Navzdory svému důležitému postavení v rámci dluhového financování nebyl agent pro 

zajištění až do nedávna v českém právním řádu explicitně upraven a jeho použití v praxi bylo 

založeno čistě na smluvní úpravě mezi příslušnými účastníky daného právního vztahu. To se však 

částečně změnilo s příchodem zákona č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o dluhopisech), a další související zákony (dále jen 

Novela zákona o dluhopisech). Rovněž neexistuje žádná česky psaná literatura, která by institut 

agenta pro zajištění komplexně rozebrala. S ohledem na tyto skutečnosti je téma agenta pro 

zajištění v českém právním prostředí nadmíru aktuální a vyřešení určitých otázek má dalekosáhlý 

dopad na transakční praxi. Cílem této práce je uvést problematiku agenta pro zajištění v českém 

právním řádu, včetně popisu transakcí, v rámci kterých se lze s agentem pro zajištění setkat, popisu 

dostupného zajištění dluhů a srovnání se zahraničními modely agenta pro zajištění. 

V první kapitole této práce se proto zaměřím na dvě hlavní transakční oblasti, ve kterých 

je agent pro zajištění hojně využíván, a to syndikované úvěry a emise dluhopisů. V této kapitole 

zejména uvedu problematiku financování podnikání, nastíním regulaci a klasifikaci úvěrového 

a dluhopisového financování a dále uvedu základní rozdíly mezi úvěrovým a dluhopisovým 

financováním a faktory hrající roli při jejich výběru. 
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Ačkoli není zcela nezbytné, aby při úvěrovém nebo dluhopisovém financování vystupovaly 

banky, je při objemnějších transakcích v zásadě nepředstavitelné, aby se obešly bez intervence 

jedné či více bank. Pro účely této práce se tedy zaměřím pouze na transakce, v rámci kterých banky 

vystupují, ať už na věřitelské straně či v organizačních funkcích. Vzhledem k tomu, že banky 

mohou při transakcích působit v několika rozdílných funkcích, se druhá kapitola zaměří na 

rozdělení jednotlivých rolí, kterých se mohou banky při syndikovaných úvěrech nebo 

dluhopisových emisí ujmout. 

Funkce agenta pro zajištění je neoddělitelně spjata se zajištěním. Ve třetí kapitole proto 

uvedu problematiku zajištění, zejména s ohledem na obligačněprávní a věcněprávní rozdělení, 

a důvody pro jeho zřízení. Pro pochopení funkce agenta pro zajištění dále uvedu základní prvek 

zástavního práva, kterým je zajištěný dluh. Rovněž rozeberu situaci, kdy je zřízeno jedno zástavní 

právo ve prospěch více věřitelů, kterou agent pro zajištění úspěšně eliminuje. Stranou nezůstane 

ani postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení. 

Institut agenta pro zajištění v transakční praxi má původ v zahraničních právních řádech. 

Některá fundamentální pravidla obsažená v zahraničních právních řádech, která umožňují 

jednodušší fungování role agenta pro zajištění, však nejsou v českém právu obsažena. Pro účely 

českého práva je tedy nutné zvolit strukturu pro efektivní správu a výkon zajištění, která odolá 

nástrahám českého práva. Ve čtvrté kapitole budou proto popsány jednotlivé možnosti, jak docílit 

fungování agenta pro zajištění v českém právním prostředí.   

Agent pro zajištění disponuje v souvislosti se správou zajištění řadou práv a povinností. 

V této kapitole se proto zaměřím na jejich analýzu a dále uvedu hlavní riziko spojené s výkonem 

funkce agenta pro zajištění, které pramení z koncentrace práv a povinností v souvislosti se správou 

zajištění do rukou jediné osoby. 

Jak již bylo uvedeno výše, institut agenta pro zajištění má původ v zahraničí. V šesté, 

poslední, kapitole se tedy zaměřím na jeho kolébku, kterou je anglické právo, a využití anglického 
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trustu pro roli agenta pro zajištění. Anglický trust následně srovnám s jeho českou obdobou ve 

formě svěřenského fondu a zdůvodním, proč je český svěřenský fond zcela nevhodný pro roli 

agenta pro zajištění. V této kapitole se rovněž zaměřím na modelový zákon o zajištěných 

transakcích Evropské banky pro obnovu a rozvoj (dále jen EBRD), který měl ambici sjednotit 

právní regulaci zajištěných transakcí napříč jednotlivými jurisdikcemi. 
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1. Dluhové financování 

Téměř jakákoli činnost vyžaduje pro svůj průběh určitý obnos finančních prostředků. Tato 

poučka je zejména platná v případě podnikatelské činnosti. Podnikatele definuje § 420 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), 

jako osobu, která „samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení 

zisku“. K tomu, aby podnikatel dosáhl co největšího zisku, musí při provozování svého podnikání 

využívat dostupné finanční prostředky co nejefektivněji. Při využívání finančních prostředků je 

podnikatel postaven před zásadní otázku, zda a do jaké míry využívat vlastní nebo cizí (dluhové) 

zdroje financování majetku účetní jednotky (tj. pasiva), případně kombinaci obou těchto typů, a za 

jakým účelem zamýšlí podnikatel tyto finanční prostředky využít. 

Vlastními zdroji rozumíme vlastní kapitál, který představuje majetek, který byl do 

podnikání vložen při založení účetní jednotky jejími zakladateli (tj. základní kapitál), nebo 

vytvořen danou účetní jednotkou při její činnosti (kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku 

a výsledky hospodaření).1 Cizími zdroji rozumíme souhrn prostředků, které byly účetní jednotce 

poskytnuty od jiných subjektů, a zahrnují rezervy a závazky.2  Závazky představují povinnost 

účetní jednotky splatit svůj dluh vůči třetím subjektům – věřitelům.3  Závazky se pak dělí na 

dlouhodobé a krátkodobé, přičemž dlouhodobé závazky jsou běžně chápány jako ty, které mají 

splatnost delší než 12 měsíců.4 Obdobně rozdělujeme i aktiva účetní jednotky. 

                                                 
1 ŠTEKER, K., OTRUSINOVÁ, M. Jak číst účetní výkazy. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN: 978-

80-271-0048-4. Str. 123. 
2 NOVOTNÝ, P. Účetnictví pro úplné začátečníky. 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN: 978-80-271-

2251-6. Str. 24. 
3 ŠTEKER, K., OTRUSINOVÁ, M. Op. cit. pozn. 1. Str. 161. 
4 NOVOTNÝ, P. Op. cit. pozn. 2. Str. 24. 
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Při rozhodování o využití vlastních a cizích zdrojů financování by měla být za účelem 

dosažení dlouhodobé finanční rovnováhy a stability účetní jednotky dodržována tzv. bilanční 

pravidla.5 Běžně se uvádí následující čtyři základní bilanční pravidla. 

Zlaté pravidlo financování říká, že struktura aktiv a pasiv by měla být v časovém souladu. 

V praxi se toto pravidlo projevuje tak, že krátkodobá aktiva by měla být financována krátkodobými 

zdroji a dlouhodobá aktiva (typickým příkladem může být výrobní linka) dlouhodobými zdroji.6 

Pokud toto pravidlo není dodržováno, dostává se podnikatel do situace, kdy musí dlouhodobé 

investice financovat z krátkodobých zdrojů, které bývají obvykle dražší, a investice tudíž nemusí 

být tak profitabilní, jak podnikatel předpokládal, což může vést až k vytvoření ztráty. 

Pravidlem vyrovnání rizika rozumíme stav, kdy jsou vlastní zdroje větší než zdroje cizí, 

v krajním případě si mají být tyto složky rovny. 7  S cizími prostředky totiž většina subjektů 

nezachází tak citlivě a rozvážně jako s vlastními finančními prostředky. Může tedy dojít k situaci, 

kdy podnikatel podstupuje zbytečně rizikovou investici, jelikož k jejímu financování byly využity 

primárně externí prostředky, a podnikatel tak nevnímá zvýšenou úroveň rizika. Ostatně jedno 

známé české pořekadlo říká, že „z cizího krev neteče“. V praxi je toto pravidlo dodržováno 

poměrně výjimečně a zejména v době „levných“ peněz8 není nikterak překvapivé, kdy cizí zdroje 

některých společností několikanásobně převyšují jejich vlastní zdroje.9 

Dalším pravidlem je tzv. pari pravidlo, podle kterého by vlastní kapitál měl být nižší nebo 

nanejvýš roven dlouhodobým aktivům, a to pouze tehdy, pokud daná účetní jednotka nevyužívá 

dlouhodobé externí zdroje financování.10 Toto pravidlo reflektuje skutečnost, že z důvodu efektu 

                                                 
5 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2. přepracované a doplnění vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN: 80-

7179-259-1. Str. 66. 
6 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9. Str. 339. 
7 Tamtéž, str. 339. 
8 Tímto pojmem můžeme rozumět situaci, kdy jsou úrokové sazby, za které je možné obstarat si externí zdroje, 

velmi nízké, např. pod hranicí inflace. 
9 Pro názornost uvádím společnost innogy Česká republika a.s. a její účetní závěrku za rok 2018 obsaženou ve 

výroční zprávě za tentýž rok dostupné z: https://www.innogy.cz/o-innogy/press-centrum/vyrocni-zpravy/innogy-
ceska-republika/ [cit. 15. března 2020]. 

10 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 
Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1. Str. 78. 

https://www.innogy.cz/o-innogy/press-centrum/vyrocni-zpravy/innogy-ceska-republika/
https://www.innogy.cz/o-innogy/press-centrum/vyrocni-zpravy/innogy-ceska-republika/
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zvaného náklady obětované příležitosti bývá vlastní kapitál dražší než využití dlouhodobých 

externích zdrojů financování. Jednoduše řečeno, vlastní kapitál, který byl použit na určitý výdaj, 

již nemůže být použit na jinou investici. V případě externího financování však zůstane vlastní 

kapitál dané účetní jednotce k dispozici a může jej využít na jiné výdaje. Za účelem efektivního 

řízení finančních toků je tedy důležité monitorovat, z jakých zdrojů jsou jednotlivé podnikatelské 

aktivity financovány. 

Posledním, nikoli však neméně důležitým, pravidlem je růstové pravidlo. Podle růstového 

pravidla neboli zlatého poměrového pravidla by tempo růstu investic nemělo být vyšší než tempo 

růstu tržeb. 11  Jinými slovy, na nové investice by měly nejprve vydělat investice existující. 

Dodržování tohoto pravidla by navíc mělo zamezit tomu, aby podnikatel učinil několik špatných 

investičních rozhodnutí za sebou, které by mohly vést až k úpadku dané společnosti. 

Ekonomická analýza vhodnosti vlastních nebo cizích prostředků však není předmětem této 

práce. Na dalších řádcích se tedy bude tato práce zabývat pouze dluhovým financováním. 

Věřitelé, kteří hodlají půjčit své peníze třetím subjektům, ať už prostřednictvím zápůjčky, 

úvěru, dluhopisu či jinak, mají vedle výnosu především zájem na tom, aby jim byly poskytnuté 

finanční prostředky vráceny. Jelikož účetní jednotky mají v praxi více než jednoho věřitele, může 

se v případě finančních problémů určité účetní jednotky vytvořit fronta na majetek dlužníka, což 

má za následek riziko, že věřitelé své peníze nemusí dostat zpět. Při poskytování financí by měli 

tedy věřitelé pamatovat zejména na reálnou vymahatelnost poskytnutých prostředků. Smlouva 

a papír totiž snesou takříkajíc všechno, je proto nutné implementovat takové procesy, ze kterých 

se dlužník nebude moci vyvléci ani v případě jeho úpadku. 

Za účelem zmírnění rizika, že věřitelé neobdrží své finanční prostředky, se věřitelé 

především snaží své pohledávky zajistit plejádou dostupných právních prostředků, a to hlavně 

takovým způsobem, který jim zajistí postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení. 12 

                                                 
11 Tamtéž. 
12 K tomu blíže viz kapitola třetí. 
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A právě při zřízení a správě zajištění jsou velmi často využívány služby agenta pro zajištění. 

Zřízení zajištění má dále z důvodu zmírnění výše uvedeného rizika za následek zlevnění externích 

zdrojů financování.  

Dvě hlavní oblasti dluhového financování představují bankovní úvěry a emise dluhopisů.  

Na následujících řádcích tyto dva druhy externího financování zasadím do jejich právního rámce 

a dále rozvedu základní rozdíly mezi těmito formami dluhového financování a jejich výhody 

a nevýhody. 

1.1. Úvěrové financování 

Podle statistik České národní banky (dále jen ČNB) činil objem úvěrů poskytnutých 

bankami v České republice ke konci roku 2019 více než 3 000 miliard Kč.13 Ačkoli si velká část 

populace vůbec nemusí uvědomovat význam úvěrového financování, pravdou je, že se s jeho 

výsledkem setkáváme v zásadě každý den. Pokud např. zapnete vypínač u světla, je velká 

pravděpodobnost, že elektrárna, která dodává potřebnou elektřinu, byla postavena právě za pomoci 

úvěrového financování.14 

Navzdory své ekonomické důležitosti však české právo pojem úvěr nikterak nedefinuje. 

Občanský zákoník v § 2395 definuje toliko smlouvu o úvěru jako smlouvu, na jejímž základě „se 

úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní 

prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit 

úroky“. Odvozeně lze tedy úvěr definovat jako poskytnuté peněžní prostředky za určitý úrok. 

Avšak na rozdíl od smlouvy o zápůjčce, která je podle § 2390 Občanského zákoníku 

reálnou smlouvou, tj. tato smlouva vzniká teprve okamžikem přenechání peněžních prostředků, je 

                                                 
13 Bankovní statistika ČNB dostupná z: 

https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=12&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=1268&
p_uka=1%2C2%2C3%2C4&p_strid=AABBAB&p_od=201901&p_do=201912&p_lang=CS&p_format=0&p_d
ecsep=%2C [cit. 13. dubna 2020]. 

14 WOOD, P., In: VOISEY, N., SLOCOMBE, A. (edit.). 20 Years in the Loan Market. Londýn: Loan Market 
Association, 2016. ISBN 978-0-9554973-4-6. Str. 19. 
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smlouva o úvěru smlouvou konsensuální.15  Smlouva o úvěru tedy vzniká již jejím uzavřením, 

přičemž k samotnému uzavření není nutné peněžní prostředky poskytnout,16 ale postačí, že strany 

smlouvy o úvěru si ujednají její obsah v souladu s § 1725 Občanského zákoníku. Zákonná úprava 

pak v rámci úvěru používá pro pojem věřitele termín úvěrující a pro dlužníka úvěrovaný. 

Z § 2395 Občanského zákoníku je patrné, že mezi základní náležitosti smlouvy o úvěru 

patří povinnost úvěrujícího poskytnout na žádost úvěrovaného peněžní prostředky a povinnost 

úvěrovaného zaplatit úvěrujícímu za poskytnuté peněžní prostředky sjednaný úrok. V případě, že 

smlouva o úvěru tyto náležitosti neobsahuje (např. strany si ujednají bezúročný „úvěr“), nebude 

se jednat o typizovanou úvěrovou smlouvu, ale o inominátní kontrakt v souladu s § 1746 

odst. 2 Občanského zákoníku. 17  Ustanovení o úvěru se i přesto na takovou nepojmenovanou 

smlouvu použijí, a to za pomocí analogie podle § 10 odst. 1 Občanského zákoníku.18 Pro úplnost 

je nutné dodat, že pouhé neujednání výše úroku neznamená, že byl sjednán bezúročný „úvěr“. 

V takové situaci totiž nastoupí § 1802 Občanského zákoníku, podle kterého bude výše úroku 

stanovena v souladu s příslušným právním předpisem nebo bude činit obvyklý úrok požadovaný 

za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.19 

Zákonná úprava úvěru je v Občanském zákoníku velmi strohá, kdy čítá pouze šest 

paragrafů. Pro smlouvy o úvěru je tedy charakteristická smluvní volnost, kterou rekodifikované 

občanské právo ve velké míře umožňuje. Zákonodárce vedle povinných náležitostí smlouvy 

o úvěru rovněž kodifikoval pár vyvolených ustanovení, která se v úvěrových smlouvách vyskytují 

v zásadě vždy. 

                                                 
15 ELEK, Š. In: HULMÁK, M., a kolektiv. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN: 978-80-7400-287-8. Str. 690. 
16 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. dubna 2010 sp. zn. 21 Cdo 333/2009. 
17 ELEK, Š. Op. cit. pozn. 15. Str. 690. 
18 Pro úplnost dodávám, že posouzení aplikovatelných ustanovení bude záležet vždy na okolnostech konkrétního 

případu. Podle povahy smlouvy se totiž nemusí jednat o inominátní kontrakt, ale např. zápůjčku. 
19 K datu této práce nebyl takový předpis vydán. 
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Podle § 2397 Občanského zákoníku může úvěrovaný uplatnit právo na poskytnutí peněz 

ve lhůtě určené ve smlouvě. Tato lhůta bývá v úvěrových smlouvách standardně označována jako 

„availability period“ pro anglicky psané úvěrové smlouvy, případně „doba trvání závazku“ pro 

české smlouvy. Jakmile takto stanová lhůta uplyne, není úvěrující již povinen poskytnout 

úvěrovanému na jeho žádost původně slíbené peníze. 

Na základě § 2400 Občanského zákoníku může úvěrující od smlouvy odstoupit 

a požadovat vrácení poskytnutých peněžních prostředků společně s narostlým úrokem, pokud 

úvěrovaný použil peněžní prostředky na jiný než dohodnutý účel. V úvěrové praxi však takové 

jednání namísto možnosti odstoupit konstituuje tzv. „případ porušení“ (anglicky „event of default), 

který úvěrujícímu zakládá určitá práva, včetně možnosti zesplatnit poskytnutý úvěr a v případě 

jeho nezaplacení vykonat zajištění, pokud bylo zřízeno. Je tomu tak proto, aby úvěrujícím zůstala 

zachována všechna smluvní práva (včetně práv souvisejících s agentem pro zajištění). 

Samotné úvěry lze pak dělit podle několika kritérií. Tato práce si neklade za cíl taxativně 

vyjmenovat veškeré druhy úvěru, přesto je pro uvedení problematiky vhodné rozvést alespoň 

některé kategorie. Úvěry lze dělit podle toho, kdo je poskytuje. V tomto smyslu rozlišujeme 

bankovní a nebankovní úvěry. Pod nebankovními úvěry si nejčastěji představíme spotřebitelské 

úvěry poskytované nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů, kteří jsou regulovány 

zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Nebankovními 

úvěry je však třeba rozumět např. i úvěry poskytované různými private equity fondy velkým 

korporacím. 

Dále je možné úvěry dělit na spotřebitelské a korporátní. Spotřebitelské úvěry jsou, jak již 

název napovídá, poskytovány spotřebitelům a je pro ně charakteristická zvýšená regulace za 

účelem ochrany spotřebitelů. Naproti tomu stojí korporátní úvěry, které jsou poskytovány 

především podnikatelům, pro které je naopak typická minimální regulace a velká smluvní volnost. 
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Úvěry je možné rovněž třídit podle počtu subjektů, které v úvěrové transakci vystupují. 

V případě mnohosti subjektů můžeme hovořit o tzv. syndikovaných20  nebo klubových úvěrech 

a věřitele označit jako členy syndikátu nebo klubu. Rozlišení syndikovaných a klubových úvěrů 

závisí na počtu financujících subjektů. V případě klubu hovoříme nejčastěji o dvou až třech 

úvěrujících a v případě syndikátu o čtyřech a více a úvěrujících.21 S ohledem na skutečnost, že toto 

rozdělení je čistě akademické a nemá pro fungování úvěrů hlubší význam, bude syndikovaný úvěr 

pro účely této práce sběrným pojmem pro syndikované úvěry v užším smyslu i klubové úvěry. 

Hlavním důvodem pro syndikované úvěry je možnost poskytnout dlužníkovi značný objem 

peněžních prostředků, které by jediný věřitel nebyl schopen sám poskytnout, např. s ohledem na 

nedostatek volných prostředků či neochotu akceptovat vysoké kreditní riziko. 22  Pokud je na 

dlužnické i věřitelské straně pouze jediný subjekt, můžeme takový úvěr označit jako bilaterální. 

Úvěry bývají v praxi poskytovány nejčastěji ve formě termínovaného nebo revolvingového 

úvěru,23 přičemž základní odlišností těchto druhů je způsob, jakým může dlužník čerpat peněžní 

prostředky.24 V případě termínovaného úvěru není dlužník oprávněn splacenou částku opětovně 

čerpat. Naproti tomu v rámci revolvingového úvěru může být již splacená částka opětovně čerpána. 

Úvěry můžeme dále členit podle toho, zda je jejich splacení zajištěno, na zajištěné a nezajištěné 

(především zástavním právem). 

Vzhledem k ekonomické důležitosti syndikovaných úvěrů bylo za účelem standardizování 

těchto transakcí nutné vytvořit vzorovou dokumentaci, která by věřitelům a dlužníkům umožnila 

snazší orientaci v úvěrové dokumentaci a s tím související ulehčení tzv. sekundárního úvěrového 

                                                 
20 Někdy též označované jako syndikátní úvěry, srov. § 105 odst. 2 písm. d vyhlášky České národní banky č. 

163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění 
pozdějších předpisů. 

21 WOOD, P. Law and Practice of International Finance – International Loans, Bonds and Securities Regulation. 
Londýn: Sweet & Maxwell, 1995. ISBN: 978-0421543102. Str. 90. 

22 Kreditní riziko označuje riziko nezaplacení poskytnutých peněžních prostředků. 
23 WOOD, P. Op. cit. pozn. 21. Str. 94. 
24 ADAMS, D. Banking and Capital Markets, Přepracované vydání. Guildford: The College of Law, 2011. ISBN: 

978-1907624209. Str. 22. 
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trhu.25  Za tímto účelem byla v listopadu 1996 založena Loan Market Association26  (dále jen 

LMA).27  LMA sdružuje přední světové banky a advokátní kanceláře, které pomáhají s přípravou 

vzorové dokumentace, a během svého více než 20letého působení vyprodukovala LMA nespočet 

dokumentů usnadňující úvěrovou praxi, včetně vzorových úvěrových smluv podle kategorie 

dlužníků a jednotlivých účelů financování. 28  Jako rozhodné právo bývá na mezinárodních 

transakcích vzhledem ke své flexibilitě a smluvní volnosti preferováno anglické právo. Úvodní 

snahy LMA se tedy ubíraly tímto směrem a vyústily v robustní smluvní úpravu úvěrových 

transakcí čítající několik set stran. Po vytvoření standardní anglické dokumentace v roce 1999 však 

následovalo vytvoření i úvěrových smluv, které se řídily lokálním právním řádem, např. 

německým nebo francouzským právem. V současné době je LMA standard všeobecně přijímán 

a prakticky veškeré syndikované úvěry se tímto vzorem řídí nebo z něj mnoho čerpají. 

Na mezinárodních transakcích je proto vcelku snadné určit, jaká ujednání jsou tržním standardem. 

Česká vzorová LMA úvěrová smlouva však nebyla doposud vypracována. 

 Jako určitý protipól LMA působí Association of Corporate Treasurers, která sdružuje 

finanční ředitele širokého spektra společností a v rámci úvěrových transakcí hájí především zájmy 

dlužníků. Tyto snahy byly korunovány vypracováním příručky vytvořené společně s advokátní 

kanceláří Slaughter and May k vzorové úvěrové smlouvě vypracované LMA pro dlužníky 

s investičním ratingem uděleným agenturami Moody's nebo S&P. 29  Tato příručka slouží jako 

skvělý pomocník při vyjednávání úvěrové dokumentace a poskytuje vodítko, na co si dát při 

vyjednávání pozor nebo která ustanovení jsou naopak standardní a nebývají běžně vyjednávána. 

                                                 
25 Primárním trhem lze rozumět trh, na kterém jsou úvěry poskytovány. Sekundární trh je pak trhem, na kterém 

věřitelé obchodují s úvěry poskytnutými na primárním trhu. 
26 Zakládajícími členy byly společnosti BZW (investiční divize Barclays), Credit Suisse, Fuji Bank, HSBC 

Investment Bank plc, JP Morgan Securities Ltd, Natwest Capital Markets Limited a SBC Warburg. 
27 RITCHIE, T. Op. cit. pozn. 14. Str. 16. 
28 Dokumenty jsou dostupné z: https://www.lma.eu.com/documents-guidelines/documents [cit. 14. dubna 2020]. 
29 Dostupná z: https://www.treasurers.org/LMA-guide-2017 [cit. 14. dubna 2020]. 
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V České republice se částečně snažila zastat pozici LMA Česká bankovní asociace (dále 

jen ČBA). Podle stanov ČBA30 se jedná o zájmové sdružení právnických osob, které podnikají 

v peněžnictví a oblastech úzce navazujících a které jsou držiteli licence ČNB vydané podle právní 

úpravy České republiky, založeným podle § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů.31 ČBA, mimo jiné, vykonává činnosti směřující ke standardizaci 

postupů v bankovnictví.32  Výsledkem této činnosti byla v roce 2012 modelová smlouva pro 

syndikované úvěry (dále jen Vzorová smlouva ČBA),33 která se řídí českým právem a používá 

srozumitelné české právní termíny a z tohoto důvodu obsahuje určité odlišnosti oproti LMA 

vzoru.34 Na přípravě této smlouvy spolupracovali přední české a mezinárodní advokátní kanceláře, 

včetně Allen & Overy, Clifford Chance, White & Case či PRK Partners. Navzdory vynaloženému 

úsilí však Vzorová smlouva ČBA není v praxi příliš používána a téměř každá advokátní kancelář, 

která se zabývá úvěrovým financováním, používá při přípravě úvěrových smluv vlastní vzorovou 

dokumentaci. Ačkoli základní struktura a principy jsou v případě těchto vzorů a Vzorové smlouvy 

ČBA prakticky shodné, má tento nesjednocený přístup za následek rozvolněný tržní standard, který 

často vede k neefektivnímu prodloužení vyjednávání dokumentace. 

1.2. Dluhopisové financování 

V rámci diverzifikace finančních zdrojů hledají korporace různé alternativy, jak získat 

dodatečné peněžní prostředky, a to např. na kapitálových trzích. Jako nejčastější alternativou 

k syndikovaným úvěrům slouží financování prostřednictvím emise dluhopisů,35 jejichž používání 

se mezi podnikateli rozšířilo zejména v posledních letech.36 

                                                 
30 Dostupné z: https://cbaonline.cz/stanovy [cit. 14. dubna 2020]. 
31 Podle § 3051 Občanského zákoníku se zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle dosavadních právních 

předpisů nadále řídí dosavadními právními předpisy, ledaže se změní na spolek podle Občanského zákoníku. 
32 Článek 3 stanov ČBA. 
33 Dostupná z: https://cbaonline.cz/upload/550-standard-27-syndikovane-uvery-externi.pdf [cit. 14. dubna 2020]. 
34 https://cbaonline.cz/syndikovane-uvery [cit. 14 dubna 2020] 
35 WOOD, P. Op. cit. pozn. 21. Str. .193. 
36 Vedle dluhopisového financování připadá dále v úvahu např. emise nových akcií. 
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Dluhopisy lze zjednodušeně popsat jako úvěry, které jsou vtěleny do cenných papírů 

vydaných emitentem a upsány jednotlivými věřiteli.37 Na rozdíl od úvěrů je dluhopis v českém 

právním řádu poměrně komplexně regulován, kdy je dluhopisům věnován samostatný zákon. 

České právo definuje dluhopis v § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, podle kterého se jedná o cenný 

papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky 

odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem a další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních 

podmínek dluhopisu. 

Vzhledem k tomu, že dluhopis je cenným papírem (příp. zaknihovaným cenným papírem), 

nelze práva spojená s dluhopisem v souladu s § 514 Občanského zákoníku bez dluhopisu uplatnit 

ani převést. Výjimku z tohoto pravidla představuje oddělení práva na výnos z dluhopisu za 

předpokladu, že emisní podmínky dluhopisu umožňují toto právo od dluhopisu oddělit a vtělit jej 

do kupónu jako samostatného cenného papíru v souladu s § 18 Zákona o dluhopisech. 

Práva a povinnosti spojená s dluhopisem jakožto cenným papírem jsou v souladu s § 520 

odst. 2 Občanského zákoníku a § 8 Zákona o dluhopisech vymezeny v emisních podmínkách. 

Na rozdíl od strohých požadavků na obsah smlouvy o úvěru jsou požadavky kladené na obsah 

emisních podmínek mnohem podrobnější a seznam obligatorních náležitosti emisních podmínek 

je uveden v § 9 Zákona o dluhopisech. Vyšší míra regulace je dána zejména tím, že dluhopis je 

investičním cenným papírem ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT), a zákonodárce se 

proto komplexnější regulací snaží chránit investory. 

Navzdory obsáhlým obligatorním náležitostem emisních podmínek nebývají emisní 

podmínky na rozdíl od úvěrových smluv tak obsáhlé a běžně čítají pouze nižší desítky stran.38 

Vzhledem k podobnosti struktury a obdobnému předmětu lze tedy emisní podmínky označit za 

                                                 
37 WOOD, P. Op. cit. pozn. 21. Str. .193. 
38 Srov. emisní podmínky dluhopisů ISIN: CZ0003521692 vydaných společností RSBC INVEST s.r.o., IČO 077 

08 955, dostupné v rámci prospektu dluhopisů zde: https://www.rsbcgroup.com/cz/pro-investory [cit. 9. května 
2020]. 
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„malou“ úvěrovou smlouvu. Stručnější dokumentace sebou však imanentně nese nižší ochranu 

věřitelů – vlastníků dluhopisů. Mezi hlavní důvody pro stručnější dokumentaci patří historická 

skutečnost, že dluhopisy byly dříve vydávány pouze silnými a renomovanými společnostmi, které 

byly schopny vyjednat si výhodnější podmínky.39  Dalším z důvodů je nepřítomnost vlastníků 

dluhopisů při vyjednávání dluhopisové dokumentace, která je namísto toho vyjednávána mezi 

emitentem a investiční bankou. 40  V neposlední řadě hraje velkou roli poměrně snadný exit 

vlastníka dluhopisu41 jakožto cenného papíru.42 

Obdobně jako v případě úvěrů a LMA působí na kapitálových trzích organizace, které se 

snaží přispět ke standardizaci transakční dokumentace a ochraně investorů. V rámci 

mezinárodních vod se jedná zejména o International Capital Martkets Association. Na českém 

trhu zaujímá přední pozici Asociace pro kapitálový trh České republiky. Obdobně jako LMA 

publikuje International Capital Martkets Association jednak vzorovou dokumentaci, ale 

i transakční příručky a sjednocující stanoviska.43 

Podobně jako úvěry lze dluhopisy rozdělit do několika kategorií podle odlišných kritérií. 

Prvně lze dluhopisy dělit podle toho, zda jsou vydávány státem, příp. municipalitou či soukromým 

subjektem. Státní a komunální dluhopisy jakožto zvláštní kategorie dluhopisů jsou výslovně 

upraveny v § 25 a násl. Zákona o dluhopisech. Naproti tomu stojí tzv. korporátní dluhopisy 

vydávané korporacemi. S dluhopisy jako každou jinou investicí je spojeno riziko ztráty 

investovaných prostředků. Toto riziko je však daleko vyšší u korporátních dluhopisů než u státních 

či komunálních dluhopisů. Pro minimalizaci tohoto rizika je klíčové, aby investor dokázal 

investiční nástroj dostatečně posoudit. Ministerstvo financí České republiky proto připravilo 

                                                 
39 WOOD, P. Op. cit. pozn. 21. Str. 199. 
40 WOOD, P. Op. cit. pozn. 21. Str. 199. 
41  Určení tržní ceny veřejně obchodovatelného dluhopisu jakožto cenného papíru a jeho převod je nepoměrně 

jednodušší než určení tržní ceny pohledávky banky odpovídající jejímu podílu na úvěru a následné postoupení 
této pohledávky. 

42 WOOD, P. Op. cit. pozn. 21. Str. 199. 
43 Mezi nejobsáhlejší patří tzv. ICMA Primary Handbook dostupný z: https://www.icmagroup.org/Regulatory-

Policy-and-Market-Practice/Primary-Markets/ipma-handbook-home/ [cit. 9. května 2020]. 
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tzv. scorecard korporátních dluhopisů, jehož účelem je „poskytnout investorům, kteří nejsou 

zkušení v podobné formě investování, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení 

dluhopisů“.44  Pomocí scorecardu bude investor schopen lépe vyhodnotit počáteční rizikovost 

investice, což mu pomůže při rozhodování, zda do dluhopisu investovat či nikoli. 

Dluhopisy lze dále členit v závislosti na šíři jejich nabídky. V tomto smyslu rozlišujeme 

dluhopisy nabízené v rámci veřejné nabídky a tzv. private placement dluhopisů. Dluhopisy 

nabízené v rámci veřejné nabídky jsou s ohledem na šíři potenciálních investorů detailněji 

regulovány. Veřejnou nabídku definuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 

ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí 

cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen 

Nařízení o prospektu), v čl. 2 písm. d) jako „sdělení osobám v jakékoli podobě a jakýmkoli 

způsobem, které uvádí dostatečné informace o podmínkách nabídky a cenných papírech, které jsou 

nabízeny, tak, aby byl investor schopen rozhodnout se o koupi nebo o upsání těchto cenných 

papírů“. Pro veřejně nabízené dluhopisy je charakteristická povinnost vyhotovit a uveřejnit 

prospekt, který lze charakterizovat jako dokument, který obsahuje nezbytné informace pro 

kvalifikované rozhodnutí investora o investici do dluhopisu.45 Prospekt musí být v souladu s čl. 20 

Nařízení o prospektu schválen příslušným orgánem, kterým je v případě České republiky ČNB, 

která osvědčuje, že daný prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, 

které ukládá Nařízení o prospektu.46 

                                                 
44 Scorecard je dostupný z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-

trhu/2020/verejna-konzultace—scorecard-korporatni-37189 [cit. 10. května 2020]. 
45 Podle čl. 6 odst. 1 Nařízení o prospektu musí prospekt obsahovat informace, které jsou podstatné pro to, aby investor 

informovaně posoudil: (i) aktiva a pasiva, zisky a ztráty, finanční situaci a vyhlídky emitenta a kteréhokoli ručitele, 
(b) práva spojená s cennými papíry a (c) důvody emise a její dopady na emitenta. Detailnější rozsah požadovaných 
informací je stanoven v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a 
schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování 
na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Prováděcí nařízení o prospektu). 

46 Srov. definici schválení obsaženou v čl. 2 písm. r) Nařízení o prospektu. 
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S ohledem na velmi širokou definici veřejné nabídky však Nařízení o prospektu rovněž 

zavádí výjimky z povinnosti vyhotovit prospekt, např. s ohledem na relativně malý objem 

nabízených dluhopisů nebo nízký počet adresátu veřejné nabídky dluhopisů.47 V případě dluhopisů 

nabízených užšímu okruhu potenciálních investorů se striktně vzato stále jedná o veřejnou nabídku, 

ale v praxi se pro takto nabízené dluhopisy vžil pojem private placement. 

Další významná výjimka z povinnosti uveřejnit prospekt je v souladu s čl. 1 odst. 4 písm. 

c) stanovena pro dluhopisy se jmenovitou hodnotou ve výši nejméně 100.000 euro. Dluhopisy 

s takto vysokou či větší jmenovitou hodnotou označujeme jako wholesale dluhopisy. Naopak 

dluhopisy s nižší jmenovitou hodnotou označujeme jako retail dluhopisy.48 

Dále lze rozlišovat dluhopisy podle toho, zda jsou přijaty k obchodování na regulovaném 

trhu. Pokud se emitent rozhodne mít dluhopisy tzv. listované, budou muset být vydány jako 

zaknihované cenné papíry a splnit další soubor požadavků plynoucích z pravidel jednotlivých trhů. 

Navzdory případné výjimce z povinnosti vyhotovit prospekt podle Nařízení o prospektu je tak 

velmi často jednotlivými pravidly vyžadováno vyhotovení prospektu.49 Dluhopisy, které naopak 

nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, mohou být vydány rovněž jako cenné papíry 

a mít listinnou podobu. 

V neposlední řadě lze dluhopisy dělit podle toho, zda jsou vydávány v rámci samostatné 

emise (tzv. standalone) nebo v rámci dluhopisového programu v souladu s § 11 Zákona 

o dluhopisech. V případě dluhopisového programu jsou nejprve vyhotoveny společné emisní 

podmínky, které obsahují pouze základní informace o dluhopisech společné pro všechny budoucí 

emise 50  a které jsou následně doplněny tzv. doplňkem tak, aby konečné emisní podmínky 

splňovaly veškeré náležitosti emisních podmínek v souladu s § 9 Zákona o dluhopisech. Výhodou 

                                                 
47 Prospekt není nutné v souladu s čl. 1 odst. 4 písm. b) vyhotovit v případech, kdy je nabídka cenných papírů určena 

méně než 150 fyzickým nebo právnickým osobám v jednom členském státě jiným než kvalifikovaným investorům. 
48 Srov. čl. 7 a 8 Prováděcího nařízení o prospektu. 
49 Srov. čl. 2 odst. 5 Burzovních pravidel, část VIII. Burzy cenných papírů Praha, a.s. 
50 V případě veřejné nabídky neosvobozené od povinnosti vyhotovit prospekt musí být rovněž vyhotoven základní 

prospekt v souladu s čl. 8 Nařízení o prospektu. 
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dluhopisového programu je možnost doplňovat společné emisní podmínky opakovaně, čímž je 

snížena administrativní náročnost jednotlivých emisí a zrychlen přístup emitenta k finančním 

prostředkům. Obdobně jako úvěry můžeme dluhopisy dále členit podle toho, zda je jejich splacení 

zajištěno, na zajištěné a nezajištěné (především zástavním právem). 

1.3. Faktory ovlivňující volbu formy dluhového financování 

Obě popisované formy dluhového financování mají své podobnosti a odlišnosti, které jsou 

na následujících řádcích demonstrativně popsány. Při výběru mezi (nejen syndikovaným) 

úvěrovým a dluhopisovým financováním musí dlužník dále zvážit několik faktorů, a to jak 

z právního tak ekonomického hlediska. Jedny z nejdůležitějších otázek, které si dlužník musí při 

výběru mezi úvěrovým a dluhopisovým financování položit, spočívají ve zjištění, jak bude dané 

financování nákladné a jak rychle budou externí finanční prostředky k dispozici. 

Obecně lze říci, že úvěrové financování je běžnější než financování pomocí dluhopisů, 

které je vnímáno spíše jako alternativní způsob obstarání externích finančních prostředků, jak 

zmíněno v úvodu této kapitoly. S touto skutečností je pak spojena menší finanční náročnost 

úvěrového financování a rychlejší dokončení transakce, a to z několika důvodů. 

Vyhotovení standardní dluhopisové dokumentace (tj. včetně prospektu) bývá 

administrativně a časově velmi náročné, a to zejména z nutnosti nechat prospekt schválit Českou 

národní bankou, což často vyžaduje důkladné zapojení nákladných externích právních poradců. 

Vedle toho bývají poplatky účtované bankami podílejícími se na emisi často vyšší než v případě 

úvěrů. 

Na rozdíl od dluhopisů bývají úvěry často poskytovány na základě interní smluvní 

dokumentace bank, čímž je jednak snížena finanční nákladnost transakce, jelikož je eliminována 

nutnost využití externích právních poradců, a za druhé je zrychleno vyjednávání a vyhotovení 

dokumentace. V případě syndikovaných úvěrů však nejsou interní bankovní vzory dostačující 

a je nutné použít některý z obecně uznávaných formátů, ať už ve formě LMA vzorové 
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dokumentace pro anglické úvěrové smlouvy či lokálně vyjednanou úvěrovou smlouvou za pomoci 

právního zastoupení. 

Výše uvedené rozdíly jsou však stírány v případě, kdy se emitent rozhodne pro zřízení 

dluhopisového programu. Jak bylo uvedeno v předchozí podkapitole, emitent v takovém případě 

vyhotoví pouze společné emisní podmínky a případně též základní prospekt, přičemž tyto 

dokumenty jsou v případě jednotlivých emisí doplněny doplňkem emisních podmínek. Po dobu 

platnosti základního prospektu, která trvá v souladu s čl. 12 Nařízení o prospektu standardně 

dvanáct měsíců od schválení prospektu příslušným orgánem, je možné společné emisní podmínky 

doplňovat doplňkem podle § 11 Zákona o dluhopisech a na jejich základě vydávat jednotlivé emise 

v rámci dluhopisového programu. Touto možností je eliminována nutnost vyhotovovat samostatný 

prospekt ke každé emisi dluhopisů v případě jejich veřejné nabídky, což snižuje finanční 

a administrativní náklady, zrychluje proces vydání dluhopisů a přispívá tak k flexibilitě dlužníka 

při výběru formy financování jeho aktivit. 

Definičním znakem úvěru je povinnost poskytnout úvěrovanému na jeho žádost sjednané 

peněžní prostředky. V případě standardních úvěrů má dlužník tudíž jistotu, kolik peněz si může 

půjčit, a může zahrnout tyto prostředky při kalkulaci budoucích finančních toků. V praxi se však 

vyvinuly i tzv. nekomitované úvěry, u kterých má úvěrující možnost v souladu s příslušnou 

úvěrovou smlouvou odmítnout poskytnutí peněžních prostředků. V případě těchto úvěrů se tedy 

dlužník nachází v částečné nejistotě, zda mu budou externí prostředky poskytnuty. Tato nejistota 

je částečně vyvážena skutečností, že v případě nekomitovaných úvěrů není hrazen tzv. commitnent 

fee neboli poplatek za rezervaci zdrojů,51  který si banka účtuje u standardních úvěrů za to, že 

dlužníkovi „rezervuje“ peněžní prostředky do určité výše, čímž je dlužníkovi poskytnuta jistota, 

že bude mít peněžní prostředky k dispozici, bude-li je potřebovat. 

                                                 
51 Viz čl. 15.3 vzorové smlouvy ČBA. 
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V případě dluhopisů je běžný tzv. best efforts závazek, kdy banka pověřená činnostmi 

souvisejícími s emisí přebírá závazek vyvinout maximální úsilí k tomu, že najde dostatek investorů, 

kteří dluhopisy upíšou. Za této situace tak dlužník nemá jistotu, jaký objem dluhopisů se podaří 

upsat a zda bude mít k dispozici původně plánované peněžní prostředky. Jako příklad uvádím 

dluhopisy ISIN: CZ0003521692 vydané společností RSBC INVEST s.r.o., IČO: 077 08 955, 

v celkové jmenovité hodnotě 339.000.000 Kč, 52  přičemž nabízeny byly dluhopisy o celkové 

jmenovité hodnotě ve výši 375.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 408.000.000 Kč.53 

Zákon o dluhopisech však v § 15 odst. 1 výslovně počítá i s možností, kdy se některá osoba zaváže 

dluhopisy upsat. Tato možnost ale není v praxi příliš využívána, neboť banky podílející se na emisi 

nechtějí nést riziko, že se jim nepovede dluhopisy následně umístit na sekundárním trhu koncovým 

investorům. 

Dluhopisy a úvěry jsou dále rozdílné v povaze investorské základny. Zatímco úvěry jsou 

nejčastěji poskytovány bankami, je pro dluhopisy typické, že si je může koupit a emitentovi tudíž 

poskytnout finanční prostředky v zásadě kdokoli. Z tohoto důvodu je regulace dluhopisů jakožto 

investičních nástrojů daleko obsáhlejší než v případě úvěrových transakcí 54  Jak uvedeno 

v podkapitole 1.1 výše, je pro úvěry typický relativně malý počet úvěrujících. Naproti tomu 

v případě dluhopisů není neobvyklé, pokud celkový počet investorů přesahuje několik desítek či 

stovek osob, jejichž identitu emitent velmi často nemusí znát. 

Ačkoli rozsáhlý počet věřitelů může emitentovi dluhopisů přinést velký objem získaných 

peněžních prostředků,55 může být poměrně obtížné dosáhnout změny emisních podmínek, pokud 

bude emitent potřebovat v průběhu života dluhopisu upravit podmínky transakce. Ke změnám 

                                                 
52 Tisková zpráva skupiny RSBC dostupná z: https://www.rsbcgroup.com/cz/udalosti/Skupina-RSBC-vstoupila-na-

kapitalove-trhy-v-Ceske-republice [cit. 25. května 2020]. 
53 Čl. 1.1 emisních podmínek. Op. cit. pozn. 38. 
54 Určitou výjimku představují spotřebitelské úvěry, které jsou detailně regulovány zák. č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelské úvěry však nejsou předmětem této práce. 
55 Jako příklad uvádím veřejnou nabídku dluhopisů ISIN: CZ0003522930 vydaných společností SAZKA Group a.s., 

IČO: 242 87 814, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 5.000.000.000 Kč na základě prospektu 
dostupného zde: https://www.sazkagroup.com/data/file_items/jbea4-SAZKA-Group-Prospectus-190822.PDF 
[cit. 25. května 2020]. 
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emisních podmínek je totiž v souladu s § 10 Zákona o dluhopisech často vyžadován souhlas schůze 

vlastníků dluhopisů. Je zřejmé, že obstarání potřebného kvóra pro změnu bude v případě velké 

plurality věřitelů poměrně obtížné. Naproti tomu je v případě úvěrů běžné, že dlužník má 

s bankami vybudovaný dlouhodobější vztah, a s ohledem na relativně nízký počet participujících 

bank je tak vyjednání změn úvěrové smlouvy daleko jednodušší. 

Se šířkou investorské základny se rovněž zvyšuje i publicita dané transakce. Zatímco 

v případě úvěrů je možné transakci udržet takříkajíc v tichosti pouze mezi smluvními stranami, 

jsou na emitenta v případě emise dluhopisů často kladeny extenzivní informační povinnosti vůči 

široké veřejnosti, ať už v podobě povinnosti vypracovat prospekt, či vůči trhu, na kterém jsou dané 

dluhopisy obchodovány.56 

Podstatným rozdílem mezi dluhopisovým a úvěrovým financováním je dále rozsah 

transakční dokumentace. Jak zmíněno v podkapitole 1.2 výše, je standardní úvěrová smlouva 

z řady důvodů daleko robustnější než emisní podmínky dluhopisů. V případě dluhopisů tak 

emitent nebývá svázán tak striktními povinnostmi jako v případě úvěrů, což emitentovi poskytuje 

značnou flexibilitu v jeho aktivitách. 

Dalším zásadním rozdílem mezi dluhopisy a úvěry je otázka jejich převoditelnosti 

z pohledu věřitelů. Převod dluhopisů jakožto cenných papírů, resp. zaknihovaných cenných papírů 

je poměrně snadný, když stačí dluhopis rubopisovat a předat,57 resp. zapsat změnu vlastníka na 

účet vlastníka v souladu s § 1103 a § 1104 Občanského zákoníku. Naproti tomu je postoupení 

úvěrové pohledávky administrativně daleko náročnější. 

V neposlední řadě se úvěry a dluhopisy liší v procesu splácení nominální hodnoty, resp. 

jistiny. Pro úvěry je typické, že jsou spláceny buď v rámci pravidelných splátek, nebo v určitých 

případech jednorázově až k datu splatnosti úvěru.58  Naopak pro dluhopisy je běžné, že jejich 

                                                 
56 Viz Burzovní pravidla, část VIII. Burzy cenných papírů Praha, a.s. 
57 Listinný dluhopis může být v souladu s § 2 odst. 3 vydán toliko jako cenný papír na řad. Výjimku představují 

dluhopisy, které byly vydány jako imobilizované cenné papíry, což však v praxi není příliš časté. 
58 Tato splátka se nazývá tzv. bullet. 
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jmenovitá hodnota je splacena toliko k datu jejich konečné splatnosti. Vzácnou výjimku však 

představují tzv. amortizované dluhopisy, kdy je jmenovitá hodnota dluhopisů splácena ve 

splátkách obdobně jako úvěr.59 

                                                 
59 Např. dluhopisy ISIN: CZ0003518656 vydané společností APS Finance a.s., IČO: 066 48 576, na základě 

emisních podmínek dluhopisů dostupných v rámci prospektu dluhopisů zde: http://apsfinance.aps-
holding.com/en/2/Prospekt [cit. 25. května 2020]. 
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2. Role bank při dluhovém financování 

Ačkoli některé transakce v oblasti dluhového financování se mohou obejít bez zapojení 

bank,60 jsou tyto instituce od nepaměti s dluhovým financováním téměř neoddělitelně spojovány. 

V průběhu fungování a evoluce finančního trhu docházelo ke stále větší typizaci transakcí, což 

vedlo, mimo jiné, ke zvýšení efektivity vyjednávání transakcí a souvisejícímu rozdělení činností 

bank v rámci těchto transakcí. 

Jednotlivé banky tak v současné době neplní toliko funkci věřitele, nýbrž mají v souladu 

s tržním standardem pevně rozděleny i specializované administrativní role. Pro vymezení práv 

a povinností těchto administrativních rolí je dále charakteristické, že většinou nejsou zakotveny 

v právních předpisech, nýbrž pouze ve smluvní dokumentaci. 

2.1. Banky a syndikované úvěry 

V případě bilaterálního úvěru není s ohledem na jednoduchou strukturu transakce třeba 

rozdělení jednotlivých činností mezi více bank. Veškeré funkce jsou v takovém případě zastřešeny 

jedinou bankou. Komplikovanější situace však nastává u syndikovaných úvěrů, kdy členy 

syndikátu může tvořit i několik desítek bank. Při takto vysokém počtu finančních účastníků je 

proto nezbytné rozdělit výkon jednotlivých činností spojených s danou úvěrovou transakcí 

a pověřit separátní banky výkonem těchto činností. Za výkon těchto činností náleží jednotlivým 

bankám náležitá odměna. 

Syndikovaný úvěr začíná jednáním mezi dlužníkem a bankou, kterou dlužník pověří 

zaranžováním transakce a sestavením syndikátu.61  Banka, která se ujme této role, se nazývá 

aranžérem. P. Wood mezi činnosti aranžéra řadí následující: (i) asistence dlužníkovi s přípravou 

informačního memoranda, (ii) zajistit vyjádření ostatních bank k syndikaci a (iii) vyjednání 

                                                 
60 Např. úvěry poskytované nebankovními subjekty či maloobjemové emise dluhopisů. 
61 Tyto činnosti bývají specifikovány v tzv. mandátním dopise uzavřeným mezi dlužníkem a aranžérem. 
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úvěrové dokumentace s dlužníkem.62 Funkce aranžéra je výslovně zakotvena i v čl. 26.2 Vzorové 

smlouvy ČBA, podle kterého je aranžérem osoba, která byla (samostatně nebo spolu s jinými 

osobami) pověřena přípravou a zajištěním financování úvěrové linky. 

Z výše uvedeného je patrné, že v aranžérovi se často mohou setkávat protichůdné zájmy. 

Na jedné straně je aranžér pověřen dlužníkem výkonem určitých činností v jeho prospěch (např. 

sestavení informačního memoranda či oslovení ostatních bank za účelem sestavení syndikátu). 

Na straně druhé pak aranžér vyjednává s dlužníkem úvěrovou dokumentaci, přičemž velmi často 

bývá stranou finančních dokumentů i v roli úvěrujícího. Podle P. Wooda banka jednající jako 

aranžér nejedná jako zástupce dlužníka či ostatních bank, nýbrž pouze poskytuje služby, za které 

pobírá odměnu,63 čímž nedochází ke střetu zájmů. 

Pokud bychom však připustili, že se jedná o konflikt zájmů, je nutné vypořádat se s jeho 

následky. V kontextu českého práva nemůže v souladu s § 437 odst. 1 Občanského zákoníku 

zastoupit jiného ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného, ledaže při smluvním 

zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl nebo musel vědět. V praxi tedy bývá v mandátním 

dopisu obsaženo ustanovení, kterým dlužník bere tento potenciální střet zájmů na vědomí 

a vyjadřuje s ním svůj výslovný souhlas. Tímto postupem je tak docíleno, že aranžér může 

následně zastupovat banky při vyjednávání úvěrové dokumentace a transakce se účastnit 

i v dalších rolích. 

V případě předvídaného početného syndikátu bývá často ustanoven tzv. bookrunner, který 

zastává část činností aranžéra. Tuto funkci lze volně přeložit jako vedoucího knihy. Úkolem 

bookrunnera je prozkoumat finanční trh a oslovit jednotlivé banky s nabídkou účasti v syndikátu 

a obstarat tak, že kapacita syndikátu bude včas naplněna. 

                                                 
62 WOOD, P. Law and Practice of International Finance – International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions. 

3. vydání. Londýn: Sweet & Maxwell, 2019. ISBN: 9780414044692. Str. 4. 
63 Tamtéž. 
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Při přípravě úvěrové dokumentace je rovněž třeba koordinovat jednotlivé banky v rámci 

syndikátu. V případě početného syndikátu bývají tyto činnosti často delegovány z aranžéra na tzv. 

koordinátora. Koordinátor dále např. asistuje jednotlivým členům syndikátu se zajištěním 

interního schválení transakce. 

Vzhledem k mnohosti bank účastnících se transakce je nutné za účelem zjednodušení 

komunikace a plnění povinností dlužníka či dlužníků ustanovit univerzálního styčného důstojníka. 

Tuto roli plní tzv. agent úvěrů neboli facility agent. Podle čl. 26.1 Vzorové smlouvy ČBA je agent 

úvěrů příkazníkem finančních účastníků 64  a je oprávněn finanční účastníky jejich jménem 

zastupovat jakožto jejich jediný a výlučný zmocněnec pro výkon práv finančních účastníků 

z finančních dokumentů 65  a zabezpečovat plnění závazků stanovených ve finančních 

dokumentech. Pro vyloučení pochybností bývá navíc standardně stanoveno, že agent úvěrů není 

jakýmkoli zástupcem či zmocněncem zavázaných účastníků, kteří zahrnují dlužníky a případné 

ručitele.66 

Výše uvedené si lze prakticky ukázat na mechanice splácení poskytnutých úvěrů, kdy 

veškeré platby dlužníka jsou standardně prováděny skrze agenta úvěrů, který je následně rozdělí 

mezi ostatní úvěrující.67 Tento proces tak dlužníkovi výrazně usnadňuje splacení úvěrů, jelikož 

nemusí počítat, kolik má splatit jednotlivým úvěrujícím, ale pošle toliko jedinou platbu na 

bankovní účet agenta úvěrů. Následné přerozdělení obdržených prostředků je již zcela v rukou 

agenta úvěrů. 

Obdobné ulehčení administrativní zátěže dlužníka lze spatřovat i v případech plnění 

povinností informační povahy. Namísto toho, aby dlužník musel doručit vyžadované dokumenty 

(např. účetní závěrky za předchozí finanční roky) jednotlivým úvěrujícím, postačuje, pokud 

                                                 
64 K tomuto pojmu viz níže v této podkapitole. 
65 Tímto pojmem bývá označován výčet dokumentů souvisejících s úvěrovou smlouvou, typicky zástavní smlouvy 

nebo dohoda o podřízenosti. 
66 Srov. definici Zavázaný účastník v čl. 1.1 Vzorové smlouvy ČBA. 
67 Srov. čl. 10 Vzorové smlouvy ČBA. 
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dlužník tyto dokumenty doručí agentovi úvěrů, který je následně zpřístupní ostatním finančním 

účastníkům.68 

Vzhledem ke své administrativní povaze se výše uvedené role společně s agentem pro 

zajištění69  v dokumentaci běžně označují jako tzv. administrativní účastnici.70  Ačkoli činnosti 

některých administrativních účastníků nejsou pevně zakotveny v úvěrové smlouvě,71 bývá každý 

administrativní účastník standardně stranou úvěrové smlouvy. Jedním z důvodů je skutečnost, že 

dlužník se v úvěrové smlouvě zavazuje uhradit administrativním účastníkům dohodnutou odměnu, 

čímž dané bance vznikne přímý nárok vůči dlužníkovi na její uhrazení.72 Dalším z důvodů může 

být smluvní omezení odpovědnosti administrativních účastníků za škodu obsažené v úvěrové 

smlouvě. Na českém trhu je dále běžné, že ačkoli jsou role administrativních účastníků formálně 

odděleny (a každá role má tudíž na konci úvěrové smlouvy vlastní podpisový řádek), bývají tyto 

funkce často zastřešeny jedinou bankou. 

Poslední avšak nejdůležitější rolí, kterou mohou banky v rámci syndikovaného úvěru 

vykonávat, je role prosté úvěrující banky. Úvěrující banka je stíhána nejdůležitější povinností, 

a to povinností poskytnout úvěrovanému na jeho žádost peněžní prostředky. Oproti ostatním rolím 

však úvěrující nezastává v rámci syndikátu další činnosti. Úvěrující je v praxi označován spolu 

s administrativními účastníky jako finanční účastník. 73  Finanční účastníci tudíž tvoří protipól 

tzv. zavázaných účastníků. 

2.2. Banky a dluhopisové transakce 

Obdobně jako u úvěrových transakcí záleží zapojení bank do administrativních rolí při 

dluhopisových emisích na tom, o jak objemnou transakci se jedná. V případě dluhopisů, k jejichž 

                                                 
68 Srov. čl. 21.1 Vzorové smlouvy ČBA. 
69 Více viz podkapitolu 2.3 níže. 
70 Srov. definici Administrativní účastník v čl. 1.1 Vzorové smlouvy ČBA. 
71 Názorný příklad je aranžér, jehož role bývá v úvěrové smlouvě zachycena toliko rámcově, a jednotlivé podmínky 

výkonu této role jsou obsaženy pouze v mandátním dopisu. 
72 Ačkoli bývá závazek uhradit dohodnutou odměnu obsažen v úvěrové smlouvě, její výše bývá z důvodu důvěrnosti 

standardně upravena v samostatném dokumentu (tzv. fee letter). 
73 Srov. definici Finanční účastník v čl. 1.1 Vzorové smlouvy ČBA. 
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veřejné nabídce není s ohledem na jejich nízký objem vyžadován prospekt dluhopisů,74  není 

neobvyklé, pokud emitent zaštiťuje celou emisi sám. S rostoucím objemem emise ovšem zapojení 

bank narůstá. Na rozdíl od českého úvěrového trhu, kdy banky vykonávající administrativní role 

standardně stojí naproti dlužníkovi i jako úvěrující, je pro dluhopisové transakce typické, že banky 

zastávající administrativní role jsou často buď v neutrální pozici či působí jako zástupci emitenta 

a emise se na věřitelské straně neúčastní. 

Činnostmi souvisejícími s přípravou emise je emitentem pověřen tzv. manažer, 75 

a to uzavřením příkazní smlouvy o obstarání emise dluhopisů, ve které jsou stanovena práva 

a povinnosti manažera. Náplní činností manažera je zejména asistence emitentovi při přípravě 

struktury emise a vyhotovení emisních podmínek a prospektu dluhopisů. Tuto roli lze připodobnit 

k aranžérovi syndikovaných dluhopisů. V případě rozsáhlých transakcí je navíc běžné, že je 

ustanoveno více manažerů, kteří jsou označováni jako tzv. vedoucí spolumanažeři a jejich činnosti 

jsou koordinováni tzv. koordinátorem.76 

V rámci dluhopisových emisí bývá obdobně jako u syndikovaných úvěrů často ustanoven 

tzv. bookrunner. V případě dluhopisů bývá však tato role náročnější než u úvěrů, a to zejména 

s ohledem šíři investorské základny. Zatímco u úvěrů bývá věřitelů nanejvýš několik desítek, není 

neobvyklé, aby v případě retailových dluhopisů dosahoval počet vlastníků dluhopisů několik tisíc, 

které musí bookrunner pro úpis dluhopisů získat. 

Vzhledem ke značné pluralitě vlastníků dluhopisů, je téměř nepředstavitelné, aby emitent 

zajišťoval vyplácení výnosů z dluhopisů, resp. splacení jejich jmenovité hodnoty bez externí 

pomoci. Zatímco u úvěrů je mechanika splácení zajišťována za pomocí agenta úvěrů, bývá 

u dluhopisů za tímto účelem ustanoven tzv. administrátor, který jedná jako zástupce emitenta při 

provádění plateb souvisejícími s dluhopisy. Za účelem zakotvení práv a povinností administrátora 

                                                 
74 Viz čl. 1 odst. 3 Nařízení o prospektu. 
75 Srov. prospekt dluhopisů ISIN: CZ0003521692 společnosti RSBC INVEST s.r.o. Op. cit. pozn. 38. Str. 20. 
76 Srov. prospekt dluhopisů ISIN: CZ0003522930 společnosti SAZKA Group a.s. Op. cit. pozn. 55. Str. 30. 
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vůči emitentovi bývá mezi těmito stranami uzavřena smlouva s administrátorem, ve které jsou 

stanoveny detailní podmínky činnosti administrátora. Funkce administrátora bývá za účelem 

informování vlastníků dluhopisů rovněž propsána do emisních podmínek dluhopisů. 

V případech, kdy jsou dluhopisy úročeny pohyblivou úrokovou sazbou či pokud je nutné 

vypočítat ukazatele pro plnění finančních závazků emitenta, je možné ustanovit tzv. agenta pro 

výpočty, který jakožto zástupce emitenta tyto výpočty provádí.77 Výpočet těchto hodnot bývá však 

v praxi často prováděn přímo emitentem a ustanovení agenta pro výpočty nebývá na rozdíl od 

ostatních rolí tak běžné. Funkce agenta pro výpočty bývá za účelem informování vlastníků 

dluhopisů rovněž propsána do emisních podmínek dluhopisů. 

Pokud jsou dluhopisy přijímány k obchodování na regulovaném trhu, je nutné splnit celou 

řadu administrativních povinností souvisejících s tímto listingem. Za tímto účelem bývá emitentem 

ustanoven tzv. kotační agent. V případě zaknihovaných dluhopisů je rovněž nutné zajistit správné 

vypořádání úpisu dluhopisů, a to jejich zápisem na příslušný účet zákazníka a účet vlastníka 

zaknihovaných cenných papírů. Pro tyto účely bývá emitentem ustanoven tzv. agent pro 

vypořádání. Funkce kotačního agenta a agenta pro vypořádání bývají za účelem informování 

vlastníků dluhopisů rovněž propsány do emisních podmínek dluhopisů. 

Zatímco pro úvěry je charakteristické, že jsou poskytovány zejména bankami, je 

u dluhopisů běžná mnohem širší investorská základna, kterou mohou tvořit jak ty nejsilnější 

finanční instituce, tak i prosté fyzické osoby. Tato šíře umožňuje emitentovi dosáhnout většího 

objemu upsaných dluhopisů, ale nikterak nelimituje banky, pokud se rozhodnou účastnit se emise 

dluhopisů jako prostý vlastník dluhopisů. V takovém případě je s danou bankou zacházeno jako 

s jakýmkoli jiným vlastníkem dluhopisů a požívá stejných práv, která jsou stanovena zejména 

Zákonem o dluhopisech a emisními podmínkami dluhopisů. 

                                                 
77 Srov. společné emisní podmínky a základní prospekt dluhopisů společnosti Trigema Real Estate Finance a.s., 

IČO: 064 49 468, ze dne 28. listopadu 2017 dostupný z: 
https://c.trigema.cz/files/TI/zakladni_prospekt_dluhopisoveho_programu_2017.pdf [cit. 14. června 2020]. 
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V poslední řadě může banka na základě smlouvy uzavřené s emitentem nejpozději k datu 

emise dluhopisů zastávat funkci společného zástupce vlastníků dluhopisů v souladu s § 24 Zákona 

o dluhopisech. 78  Úprava společného zástupce vlastníků dluhopisů doznala Novelou zákona 

o dluhopisech citelných změn, v jejímž důsledku disponuje společný zástupce vlastníků dluhopisů 

širšími oprávněními. Společný zástupce vlastníků dluhopisů je v souladu s § 24 odst. 8 Zákona 

o dluhopisech oprávněn uplatňovat ve prospěch vlastníků dluhopisů všechna práva spojená 

s dluhopisy, kontrolovat plnění emisních podmínek ze strany emitenta a činit ve prospěch vlastníků 

dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy. Za účelem výkonu těchto činností se na 

společného zástupce vlastníků dluhopisů hledí jako na věřitele každé pohledávky každého 

vlastníka dluhopisů. Ustanovením společného zástupce vlastníků dluhopisů je tak docílen 

efektivnější dohled nad plněním povinností emitenta, který nemůže spoléhat na pasivitu investorů 

do dluhopisů, kteří se o plnění emisních podmínek často nezajímají, pokud jim je řádně placen 

výnos z dluhopisů, resp. splacena jejich jmenovitá hodnota. V případech, kdy je zřizováno zajištění, 

vykonává navíc společný zástupce vlastníků dluhopisů v souladu s § 24 odst. 2 Zákona 

o dluhopisech práva a povinnosti agenta pro zajištění, nestanoví-li smlouva se společným 

zástupcem vlastníků dluhopisů jinak nebo není-li agentem pro zajištění ustanovena osoba odlišná 

od společného zástupce vlastníků dluhopisů. 

2.3. Agent pro zajištění jako společná funkce 

Tradičním společným znakem dluhopisů a syndikovaných úvěrů je mnohost subjektů na 

straně věřitelů. Tato početnost věřitelů může při zřizování zajištění (zejm. zástavním právem) 

dluhů úvěrovaných (resp. zavázaných účastníků) či emitentů dluhopisů vytvářet různé komplikace, 

ať už administrativního, ekonomického či jiného rázu. 

Například v případě nemovitých věcí či podílu ve společnosti s ručením omezeným je 

nutné pro vznik zástavního práva k těmto aktivům zástavní právo registrovat ve veřejném seznamu 

                                                 
78 Společný zástupce vlastníků dluhopisů může být po datu emise dluhopisů rovněž jmenován schůzí vlastníků 

dluhopisů. 
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(v tomto případě v katastru nemovitostí) či rejstříku (v tomto případě v obchodním rejstříku). 

Za situace, kdy by příjemcem zajištění bylo více věřitelů, bylo by nutné registrovat jako zástavní 

věřitele veškeré tyto zajištěné věřitele. Případnou změnu v osobě zajištěného věřitele (např. 

v důsledku postoupení úvěrové pohledávky či prodeje dluhopisu) by bylo následně rovněž nutné 

promítnout do existujícího zápisu o zástavním právu. Tento proces je tudíž administrativně 

a nákladově velmi nepraktický. 

Další nevýhodou v případě zajištění zřízeného ve prospěch více věřitelů může být 

roztříštěnost monitoringu plnění povinností zástavce a s tím související neefektivita, jelikož dozor 

není svěřen toliko jedinému subjektu. V neposlední řadě mohou nastat neshody mezi věřiteli při 

výkonu společného zajištění, čímž může dojít k nižšímu výtěžku ze zpeněžení zajištění.79 

Za účelem co největší minimalizace těchto komplikací tak bylo nutné vymyslet řešení, jak 

co nejjednodušeji zajistit pohledávky věřitelů tak, aby toto zajištění mohl spravovat pouze jediný 

subjekt, jemuž bude postavení zajištěného věřitele přiznáno i v případě úpadku zástavního 

dlužníka. Výsledkem těchto snah bylo vytvoření institutu tzv. agenta pro zajištění, který zajištění 

„drží“ ve prospěch všech věřitelů a jeho zapojení je společné jak pro zajištěné úvěrové, tak 

zajištěné dluhopisové transakce. 

V současné době existuje několik právních konstrukcí, jak lze tohoto schématu docílit, 

přičemž jednotlivé způsoby jsou blíže popsány v kapitole čtvrté (pro poměry českého práva) 

a kapitole šesté (pro poměry zahraničního práva). 

Základní myšlenkou společnou pro všechny tyto konstrukce je, že je ustanoven jediný 

subjekt, který je příjemcem zajištění (zástavním věřitelem) a který toto zajištění spravuje (byť 

nepřímo) ve prospěch ostatních věřitelů, kteří mají z tohoto zajištění těžit (typicky všichni finanční 

účastníci či vlastníci dluhopisů), v souladu s jejich pokyny. Za dobu trvání úvěrového 

či dluhopisového vztahu tak agent pro zajištění dohlíží na řádné nakládání se zastaveným 

                                                 
79 WOOD, P. Comparative law of security interests and title finance. Part 2: Legal Topics. 2. vydání. Londýn: Sweet 

& Maxwell, 2007. ISBN 9781847032065. S. 77. 
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majetkem zástavním dlužníkem a plnění povinností zástavního dlužníka, včetně např. 

informačních povinností ohledně nově nabytého majetku, jenž má být v budoucnu dozastaven.80  

Nespornou výhodou pramenící z jediného subjektu spravujícího zajištění je ulehčení 

zejména administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících se správou zajištění. V případech, 

kdy zástavní právo vzniká zápisem do určité evidence a zástavním věřitelem je toliko agent pro 

zajištění, je nutné v dané evidenci registrovat pouze agenta pro zajištění. Případné změny 

v osobách věřitelů se tohoto zápisu tudíž vůbec nedotknou, a není proto nutné je v příslušné 

evidenci nikterak reflektovat (s výjimkou změny v osobě agenta pro zajištění). 

V případech, kdy se zajištění stane vykonatelným, 81  třímá pouze agent pro zajištění 

oprávnění zahájit výkon zajištění.82  Proces výkonu je tak formálně v rukou pouze agenta pro 

zajištění, čímž lze dosáhnout efektivnějšího procesu výkonu zajištění, zejména s ohledem na 

časovou náročnost tohoto procesu a výši potřebných nákladů. Důsledkem efektivnějšího výkonu 

bývá zpravidla vyšší výtěžek zpeněžení předmětu zástavního práva (jako hlavní formy zajištění). 

Po úspěšném výkonu zástavního práva, ať už prostřednictvím přímého prodeje, veřejné dražby 

či jinak, a získání výtěžku z prodeje zastaveného majetku, je tento výtěžek po odečtení nákladů 

souvisejících s výkonem zástavního práva a odměny agenta pro zajištění následně rozdělen mezi 

jednotlivé věřitele v poměru jejich pohledávek na celkovém zajištěném dluhu. Pro názornou 

ilustraci role agenta pro zajištění viz níže uvedené schéma. 

 

                                                 
80 V praxi dluhového financování bývá osoba zástavního dlužníka vždy shodná s osobou zástavce, aby nedocházelo 

k aplikačním problémům (např. v důsledku zastavení cizí věci). Obsahem zástavních smluv typicky bývá 
ujednání, které zástavnímu dlužníkovi zakazuje nakládat se zastaveným majetkem v rozporu s úvěrovou 
smlouvou či způsobem který by mohl mít negativní vliv na jeho hodnotu (ledaže je tak povoleno v úvěrové 
smlouvě či jiném finančním dokumentu). 

81 Podle § 1359 Občanského zákoníku platí, že zástavní právo může být vykonáno, jakmile se zajištěný dluh stane 
splatným. V praxi toto ustanovení bývá modifikováno tak, že musí kumulativně dojít k určité události (např. 
Případu porušení podle Vzorové smlouvy ČBA) a nezaplacení zajištěného dluhu. 

82 Smluvně bývá toto oprávnění navázáno na společnou instrukci ostatních věřitelů. 



 

31 

 
Zdroj: Practical Law Finance: Security trusts in finance transactions: 

overview83 

                                                 
83 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I2a05f3b71cb811e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.htm
l?transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)#co_anchor_a552809 [cit. 6. července 2020] 
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3. Zajištění 

Představme si situaci, kdy banka poskytne peněžní prostředky bez dalšího jinému subjektu 

za účelem nákupu např. nemovitost, podíl či akcie. Daný subjekt se následně dostane do finančních 

problémů, kdy nebude schopen své stávající závazky (včetně úvěru poskytnutého bankou) řádně 

splácet. Za této situace existuje riziko, že banka neobdrží poskytnuté finanční prostředky v plné 

výši. Toto riziko banka pak banka zohledňuje ve výši své marže obsažené v úrokové sazbě, kterou 

musí daný subjekt za poskytnutý úvěr hradit.84 Právní systémy po celém světě však rozeznávají 

několik institutů, kterými může banka (či jiný subjekt poskytující finanční prostředky) zabezpečit 

své pohledávky proti jejich nezaplacení. Toto aranžmá je výhodné pro obě strany, kdy jedné straně 

jsou poskytnuty finanční prostředky za výhodnější úrokovou sazbu a druhá strana nese výrazně 

nižší riziko ztráty poskytnutých finančních prostředků. Imanentní vlastností zajištění je tudíž 

zlepšení kreditní pozice věřitele.85 

Základ pro zajištění v rámci českého právního řádu tvoří § 2010 Občanského zákoníku, 

podle kterého lze dluh 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. Na toto ustanovení navazuje § 2012 Občanského zákoníku, který 

definuje, co se rozumí pod pojmem jistota. Poskytnutím jistoty lze podle tohoto ustanovení 

rozumět zřízení zástavního práva. 

Z výše uvedených ustanovení lze dovodit, že Občanský zákoník rozeznává dvě základní 

skupiny zajištění, a to věcněprávní a osobní (obligační) zajištění.86 Pod věcněprávní zajištění lze 

zařadit zejména zástavní právo, zadržovací právo a zajišťovací převod práva. Pro oblast 

syndikovaných úvěrů a dluhopisů je však relevantní toliko zástavní právo, jelikož ostatní typy 

                                                 
84 WOOD, P. Comparative law of security interests and title finance. Part 1: General. The Triple Polarisation. 

3. vydání. Londýn: Sweet & Maxwell, 2019. ISBN 9780414044753. Str. 1. 
85 RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná úprava. 

Obchodněprávní revue. 2013, č. 7-8, s. 193 – 203. 
86 Tamtéž. 
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věcněprávního zajištění nejsou v praxi využívány.87 Pro věcněprávní zajištění je charakteristická 

jeho absolutní povaha v souladu s § 976 Občanského zákoníku, tj. tato práva působí erga omnes 

a nikoli jen mezi určitými subjekty. Věcněprávní zajištění dále lpí na určité věci, nikoli osobě.88 

Obligační zajištění představuje nejčastěji ručení či finanční záruka, pro které je 

charakteristické, že působí toliko mezi určitými subjekty (typicky mezi výstavcem záruky 

a beneficientem z této záruky). Na rozdíl od věcněprávního zajištění nelpí obligační zajištění na 

určité věci, nýbrž je spojeno s určitou osobou,89 která je za určitých okolnosti povinna k plnění 

namísto primárního dlužníka. 

Určitý mezistupeň pak tvoří tzv. kvazizajištění (často označováno též jako title finance), 

jehož zřízením lze dosáhnout podobných výsledků jako u věcněprávního zajištění, aniž by byly 

dodrženy podmínky pro vznik takového věcněprávního zajištění.90  Zlepšení pozice věřitele je 

v případě kvazizajištění dosáhnuto tak, že je v jeho prospěch zřízeno či zachováno vlastnické 

právo k předmětu obchodu. V rámci českého práva lze pod kvazizajištění zařadit např. výhradu 

vlastnického práva zřízenou v souladu s § 2132 a násl. Občanského zákoníku.91 

Zajištění lze charakterizovat jako akcesorické (vedlejší) a subsidiární k hlavnímu 

(zajištěnému) závazku.92 Akcesorická povaha zajištění se projevuje v jeho závislosti na existenci 

hlavního závazku. Například zástavní právo nemůže vzniknout, pokud nevznikla zajištěná 

pohledávka.93 Subsidiarita k zajišťovanému závazku se vyznačuje tím, že plnění ze zajištění lze 

požadovat teprve poté, co hlavní závazek nebyl řádně splněn.94 Míra akcesority a subsidiarity se 

však projevuje různě v závislosti na jednotlivých zajišťovacích institutech. Zatímco zástavní právo 

                                                 
87 Autor se v praxi setkal se zajišťovacím převodem práva toliko u „menšího“ bilaterálního úvěru poskytnutého na 

základě „vnitřní“ dokumentace banky. Tento úvěr byl součástí refinancování syndikovaným úvěrem, přičemž 
jednou z podmínek čerpání syndikovaného úvěru byl zánik dříve zřízeného zajišťovacího převodu práva. 

88 ZOUBEK, H. in PETROV, J., VÝTISK, M. BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2019. ISBN: 978-80-7400-747-7. Str. 2174. 

89 Tamtéž. 
90 RICHTER, T., Op. cit. pozn. 85. 
91 Tamtéž. 
92 ZOUBEK, H. Op. cit. pozn. 88. Str. 2174. 
93 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. března 2014, sp. zn. 21 ICdo 14/2014. 
94 Srov. např. § 1359 Občanského zákoníku. 
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je plně akcesorické a subsidiární, pro finanční záruku podle § 2029 a násl. Občanského zákoníku 

je charakteristické, že bývá neakcesorická a nesubsidiární, tj. nezávislá na hlavním závazku.95 

Jak bylo řečeno výše, zajištění zlepšuje kreditní pozici věřitele a české právo v tomto 

smyslu přiznává zajištění zajišťovací a uhrazovací funkci.96 Zajišťovací funkce se projevuje v tom, 

že zajištění od okamžiku svého vzniku zabezpečuje dluh dlužníka. Uhrazovací funkce pak spočívá 

v tom, že výtěžek zajištění lze alespoň částečně použít k úhradě zajištěného dluhu.97 Zajištění však 

nemůže směřovat k pouhému mimoekonomickému nátlaku na dlužníka.98  Jelikož některé věci 

nemusí být vzhledem ke své povaze způsobilé ke zpeněžení, nelze k takovým věcem ani platně 

zřídit zajištění. Takto rozhodl Nejvyšší soud České republiky např. v případě účetních záznamů, 

u kterých dovodil, že nemají vlastní užitnou hodnotu, neboť jde o doklad, jehož smyslem je 

dokládat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví jednotky, a z tohoto důvodu nejsou účetní 

záznamy způsobilé naplnit uhrazovací funkci zajištění.99 

Rozlišení mezi věcněprávním a obligačním zajištěním je dále důležité zejména z hlediska 

určení pořadí uspokojení věřitelů, v jejichž prospěch bylo zřízeno různé zajištění. Podle § 2016 

Občanského zákoníku platí, že pokud je různé zajištění zřízeno ke stejné věci, uspokojí se nejprve 

věřitelé zajištění věcným právem zapsaným ve veřejném seznamu nebo rejstříku zástav, ve druhé 

skupině věřitelé zajištění nezapsaným věcným právem a teprve ve třetí skupině věřitelé zajištění 

závazkovým právem. Z uvedeného ustanovení je patrné, že má být preferováno registrované 

věcněprávní zajištění před ostatními druhy zajištění.100  V případě věcí jako např. pohledávky, 

u kterých Občanský zákoník rozeznává vznik zástavního práva buď zápisem do určité evidence či 

již uzavřením zástavní smlouvy, bude mít zástavní věřitel zapisovaného zástavního práva prioritu 

                                                 
95 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 2387/2007. 
96 ZOUBEK, H. Op. cit. pozn. 88. Str. 2175. 
97 Toto je např. výslovně normováno ve vztahu k zástavnímu právu v § 1309 Občanského zákoníku. 
98 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. března 2017, sp. zn. 21 Cdo 4172/2016. 
99 Tamtéž. Dále např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo 2534/2016. 
100 RICHTER, T. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN: 978-80-7400-535-0. Str. 1252. 
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uspokojení podle § 2016 Občanského zákoníku. V praxi se tudíž může stát, že později vzniklé 

zástavní právo k pohledávce, které bude zapsané v rejstříku zástav, svým pořadím podle § 2016 

Občanského zákoníku přeskočí starší zástavní právo, které do rejstříku zástav nebylo zapsáno. 

Naneštěstí Občanský zákoník zná výjimky i z tohoto pravidla, kdy např. věřiteli oprávněného ze 

zadržovacího práva přiznává § 1398 Občanského zákoníku absolutní prioritu uspokojení, 

a to i před zástavním věřitelem. 

Základním nedostatkem výše uvedeného pravidla o pořadí uspokojení je jeho nepropojení 

s procesní a insolvenční úpravou. Například v případě výkonu rozhodnutí či exekuce prodejem 

nemovitých věcí platí, že podle § 337c odst. 5 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Občanský soudní řád), je pro pořadí pohledávky zajištěné 

zástavním právem rozhodný den vzniku zástavního práva.101 Občanský soudní řád tudíž přiznává 

stejné pořadí dokonce všem zástavním právům vzniklým ve stejný den. V případě insolvenčního 

scénáře pak platí, že podle § 167 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Insolvenční zákon), je pro pořadí 

uspokojení zajištěných věřitelů rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku 

zajištění. Rovněž v případě výkonu zástavního práva prostřednictvím veřejné dražby podle 

zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon 

o veřejných dražbách), je v Zákoně o veřejných dražbách obsaženo speciální procesní pravidlo 

o uspokojení zástavních věřitelů, kdy se podle § 60 odst. 2 písm. c) tohoto zákona uspokojí zástavní 

věřitelé podle pořadí vzniku jejich zástavního práva. 

Příslušné ustanovení Insolvenčního zákona je zcela jistě úpravou speciální k úpravě pořadí 

uspokojení v Občanském zákoníku. 102  Podle T. Richtera se tudíž nová ustanovení o pořadí 

                                                 
101 Podle § 52 zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Exekuční řád), platí, že nestanoví-li exekuční zákon jinak, 
použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení Občanského soudního řádu. 

102 RICHTER, T. Op. cit. pozn. 100. Str. 1252. 
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uspokojení zástavních věřitelů v Občanském zákoníku v insolvenčním řízení neuplatní. 103 

Obdobný závěr by se za pomocí této argumentace měl uplatnit i v případě prodeje zástavy v rámci 

soudního výkonu rozhodnutí, exekučního řízení či prostřednictvím veřejné dražby. Tyto závěry 

pak vedou k úvahám, že mimo úpadek by se pravidla o pořadí podle § 2016 Občanského zákoníku 

měla uplatnit pouze v případě výkonu zástavního práva privátním prodejem či propadnutím 

zástavy, jsou-li tyto způsoby dohodnuty mezi zástavcem a zástavním věřitelem ve smyslu § 1359 

Občanského zákoníku. Nezbývá než vyčkat, zda tento výklad bude potvrzen soudní praxí, či zda 

se judikatura přikloní k jinému výkladu opírajícímu se např. o argument, že Občanský zákoník 

představuje pozdější úpravu. 

3.1. Ručení 

Ručení představuje vedle zástavního práva nejrozšířenější druh zajištění v rámci 

syndikovaných úvěrů a dluhopisových emisí. Ručení je jedním z typů obligačního zajištění a largo 

sensu v sobě zahrnuje ručení podle § 2018 a násl. Občanského zákoníku a finanční záruku podle 

§ 2029 a násl. Občanského zákoníku. Podstatou ručení a finanční záruky je závazek ručitele 

uspokojit věřitele namísto primárního dlužníka. 

Základním rozdílem mezi těmito instituty je jejich odlišný přístup k akcesoritě 

a subsidiaritě. Zatímco plnění ručitele z ručení lze podle § 2018 odst. 1 Občanského zákoníku 

tradičně požadovat teprve poté, co primární dlužník svůj dluh nesplní, pro finanční záruku je 

charakteristická její nesubsidiární povaha, která se projevuje v tom, že výstavce finanční záruky 

a její beneficient se v souladu s § 2029 odst. 1 Občanského zákoníku mohou dohodnout, že 

výstavce uspokojí beneficienta záruky, jakmile budou splněny určité podmínky. Ručení je rovněž 

tradičně akcesorické, když pro jeho platný vznik je nutná platnost zajišťovaného dluhu v souladu 

s § 2019 odst. 1 Občanského zákoníku. Naproti tomu je finanční záruka ze své podstaty abstraktní 

                                                 
103 Tamtéž. 
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(tj. neakcesorická) a závazek výstavce z ní plynoucí je samostatný a právně nezávislý na 

zajištěném dluhu.104 

Ustanovení Občanského zákoníku upravující ručení a finanční záruku jsou však z převážné 

části dispozitivní105 a rozdíly mezi ručením a finanční zárukou se v praxi často stírají. Vzhledem 

k tomu, že finanční záruka je ze své povahy velmi příznivá pro věřitele a naopak pro ručitele 

předznamenává vyšší riziko možnosti plnění z této záruky, bývá během vyjednávání finanční 

dokumentace často tlačeno ručitelem na použití toliko klasického ručení. V praxi je proto běžnější 

setkání s ručením namísto finanční záruky. 

Ručitelské prohlášení, resp. záruční listina bývají v případě syndikovaných úvěrů často 

obsaženy přímo v úvěrové smlouvě, kterou bývá ručitel běžně stranou. Zároveň však není 

neobvyklé, aby ručení bylo založeno samostatným dokumentem. Naproti tomu u dluhopisových 

emisí není ručitel stranou emisních podmínek a záruční listina bývá vždy samostatným 

dokumentem. 

Jak bylo řečeno výše, ručení a finanční záruka na rozdíl od věcněprávního zajištění 

nezatěžují určitou věc, nýbrž zavazují toliko určitou osobou. Jedním z důsledků této konstrukce je 

skutečnost, že pro platný vznik ručení není třeba jeho registrace v jakékoli evidenci. Rovněž proces 

výkonu ručení není tak formalizovaný jako v případě věcněprávního zajištění.106 V praxi je proto 

běžné, že ručení bývá zřizováno ve prospěch všech finančních účastníků, resp. vlastníků dluhopisů, 

zatímco zapojení agenta pro zajištění bývá viděno zřídka. 

Ručitelské prohlášení v případě syndikovaných úvěrů může v praxi znít např. následovně: 

Každý zavázaný účastník neodvolatelně a bezpodmínečně společně 

a nerozdílně s každým dalším zavázaným účastníkem (i) zaručuje každému 

finančnímu účastníkovi včasné plnění všech závazků podle finančních 

                                                 
104 RICHTER, T. Op. cit. pozn. 100. Str. 1268. 
105 Kogentní jsou např. ustanovení o písemné formě ručitelského prohlášení či listiny podle § 2019 odst. 2, resp. 

§ 2029 odst. 2 Občanského zákoníku. 
106 Srov. úpravu výkonu zástavního práva v § 1359 a násl. Občanského zákoníku. 
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dokumentů jakéhokoli zavázaného účastníka a (ii) každému finančnímu 

účastníkovi se zavazuje, že kdykoli jakýkoli jiný zavázaný účastník nezaplatí 

jakoukoli částku k datu její splatnosti podle příslušného finančního 

dokumentu nebo v souvislosti s ním, tento zavázaný účastník okamžitě na 

vyžádání tuto částku zaplatí. 

Ve výjimečných případech může být ručení zřízeno i přímo ve prospěch agenta pro zajištění. 

Tak tomu bylo např. v případě ručení společnosti Správa pohledávek OKD, a.s. (dříve OKD, a.s.), 

IČO: 268 63 154, za (i) závazky společnosti New World Resources N.V., 

registrační číslo 34239108, vzniklé vydáním dluhopisů a (ii) závazky společnosti NWR Holdings 

B.V., registrační číslo 61294179, vzniklé čerpáním úvěru.107 

Pro případy, kdy je ručení zřízeno ve prospěch agenta pro zajištění, se výklad uvedený 

v kapitole čtvrté níže přiměřeně uplatní i pro účely ručení. 

3.1.1. Limitace ručení 

Ledaže je částka ručení v příslušném ručitelském prohlášení omezena, je ručení omezeno 

pouze výší primárního (zaručovaného) dluhu. V rámci syndikovaných úvěrů a dluhopisových 

emisí se však může výše primárního dluhu pohybovat v řádu jednotek až desítek miliard korun. 

Takto astronomicky vysoká částka však často několikanásobně převyšuje hodnotu majetku ručitele. 

V případě plnění z ručení tudíž hrozí riziko, že ručitel se dostane do tíživé finanční situace končící 

jeho úpadkem. To s sebou přináší i dodatečná rizika pro členy statutárního orgánu ručitele k datu 

ručitelského prohlášení. 

Členové statutárních orgánů jsou obecně povinni v souladu s § 159 odst. 1 Občanského 

zákoníku jednat s péčí řádného hospodáře. Tato přísná povinnost je pro členy statutárních orgánů 

obchodních korporací korigována tzv. pravidlem podnikatelského úsudku podle § 51 odst. 1 zák. 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

                                                 
107 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. října 2019, sp. zn. 32 ICm 3260/2016. 
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Zákon o obchodních korporacích), který členům statutárního orgánu dává ochranný štít, pokud 

jednali pečlivě a s potřebnými znalostmi,108 což jim umožňuje uzavírat transakce, které by mohly 

představovat porušení péče řádného hospodáře, pokud by tohoto pravidla nebylo. Poskytnutí 

ručení za miliardový dluh však často nebude možné odůvodnit ani pravidlem podnikatelského 

úsudku. 

V případě, že člen statutárního orgánu obchodní korporace poruší péči řádného hospodáře, 

musí daný člen korporaci vydat získaný prospěch či nahradit újmu v souladu s § 53 Zákona 

o obchodních korporacích. Pokud by se v případě plnění z ručení dostala obchodní korporace do 

úpadku, existuje pro členy statutárního orgánu, kteří porušili péči řádného hospodáře, riziko, že by 

byli v souladu s § 61 Zákona o obchodních korporacích povinni vydat prospěch získaný od 

obchodní korporace. V neposlední řadě může mít porušení péče řádného hospodáře rovněž 

trestněprávní důsledky. Člen statutárního orgánu se tak podpisem ručitelského prohlášení za 

ručitele může dopustit např. trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle 

§ 220 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Trestní zákoník), 

porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 Trestního zákoníku 

či způsobení úpadku podle § 224 Trestního zákoníku. 

Z výše uvedených důvodů se proto pro ručení poskytované českými společnostmi ustálila 

praxe, kdy výše ručení bývá uměle omezována, a to na základě následujícího vzorce: 

částka ručení = (G/O) * A * [0,5 až 1] 

Kde zjednodušeně (i) A znamená účetní hodnotu veškerého majetku daného ručitele 

z poslední roční nekonsolidované účetní závěrky, (ii) G znamená všechny závazky, za které by 

daný ručitel ručil, pokud by nebylo tohoto omezení, a (iii) O znamená všechny závazky daného 

ručitele z poslední roční nekonsolidované účetní závěrky, ale vždy (A) je vyloučen vlastní kapitál 

                                                 
108 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B. In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon 

o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. ISBN: ISBN 978-80-
7400-540-4. Str. 150. 
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daného ručitele a (B) je zahrnuto G. Poslední číselná hodnota ve vzorci představuje dodatečný 

modifikátor výše ručení, díky kterému může zůstat ručiteli po plnění z ručení dodatečná část 

majetku. Tato hodnota bývá běžně předmětem vyjednávání. 

Ačkoli se může obsah jednotlivých hodnot v závislosti na průběhu vyjednávání a finanční 

situace ručitele lišit, je vzorec uvedený výše na českém trhu obecně přijímán. Vzorec však není 

ideální, neboť tržní hodnota aktiv se může v době plnění z ručení oproti účetní hodnotě aktiv 

významně lišit, čímž může být výše ručení zbytečně omezena. Praxe však doposud nepřišla 

s vhodnějším řešením. 

Při použití výše uvedeného vzorce bude ručitel po plnění z ručení stále disponovat určitou 

částí svého majetku, čímž by mělo být zamezeno možnosti úpadku ručitele a dosaženo eliminace 

výše uvedených rizik. 

3.2. Zástavní právo 

Z výše uvedeného výkladu je patrné, že nejdůležitějším zajištěním v rámci syndikovaných 

úvěrů a dluhopisových emisí tvoří zástavní právo. Na rozdíl od ručení, které bývá standardně 

zřizováno ve prospěch všech finančních účastníků či vlastníků dluhopisů, bývá zástavní právo 

zřizováno výhradně ve prospěch agenta pro zajištění jakožto jediného zástavního věřitele (osoby, 

v jejíž prospěch je zástavní právo zřízeno). 

Podstatou zástavního práva je podle § 1309 Občanského zákoníku oprávnění zástavního 

věřitele uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy, nesplní-li dlužník svůj dluh řádně a včas. 

V souladu s § 1310 Občanského zákoníku může být zástavou každá věc, s níž se lze obchodovat. 

S ohledem na širokou definici věci dle § 489 Občanského zákoníku je okruh vhodných zástav 

rozsáhlý. Dle aplikovatelné judikatury citované výše však musí zástava vždy splňovat uhrazovací 

funkci.  

Zajišťovací balíček proto mohou v závislosti na finanční situaci dlužníkovy skupiny a typu 

a rizikovosti úvěru či dluhopisů tvořit např. nemovitosti, různé typy pohledávek, podíly či akcie 
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nebo závod. V závislosti na věci, k níž je zřizováno zástavní právo, musí být dodrženy různé 

požadavky na formu zástavní smlouvy či vznik zástavního práva. Tak například zástavní smlouva 

ohledně nemovitostí musí mít v souladu s § 560 Občanského zákoníku písemnou formu, přičemž 

zástavní právo vzniká podle § 1316 Občanského zákoníku teprve zápisem v katastru nemovitostí. 

Podpisy na této zástavní smlouvě navíc bývají kvůli § 7 odst. 2 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, úředně ověřeny. Naproti tomu zástavní právo 

k pohledávkám může vzniknout již uzavřením zástavní smlouvy, jejíž podpisy nemusí být ověřeny. 

Kvůli odlišným požadavkům na formu zástavní smlouvy či vznik zástavního práva tudíž zástavní 

smlouvy nikdy nejsou součástí úvěrové smlouvy či emisních podmínek a vždy tvoří samostatný 

dokument. 

Vzhledem k tomu, že zástavní právo lpí na věci, a nikoli na osobě, je zcela běžné, že 

zástavní právo bývá zřizováno přímo primárním dlužníkem. V takovém případě se v jednom 

subjektu sbíhá zástavce (osoba, která zástavní smlouvu uzavírá a zřizuje tak zástavního právo), 

osobní dlužník (osoba, jejíž dluhy jsou zajištěny zástavním právem) i zástavní dlužník (vlastník 

zástavy). V případě objemných dluhových transakcí však bývá obvyklé, že zástavní právo je 

zřizováno i osobou odlišnou od osobního dlužníka. Za takové situace se v jednom subjektu sbíhá 

toliko osoba zástavního dlužníka a zástavce. 

Zástavní právo je plně akcesorické, což je reflektováno v § 1376 Občanského zákoníku, 

podle kterého platí, že pokud zanikne zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo. Zástavní právo je 

rovněž plně subsidiární. Toto je promítnuto v § 1359 odst. 1 Občanského zákoníku, který umožňuje 

výkon zástavního práva teprve v případě, kdy se zajištěný dluh stane splatným. Aby mohlo být 

zástavní právo vykonáno v případech, kdy dlužník či jiný subjekt závažně poruší finanční 

dokumentaci, vyvinul se v praxi institut tzv. akcelerace. Pokud nastane případ porušení (jak tento 

pojem bývá definován v úvěrové smlouvě či emisních podmínkách), je agent pro zajištění 
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oprávněn prohlásit poskytnuté finanční prostředky za splatné.109 Nezaplatí-li dlužník akcelerovaný 

dluh, je agent pro zajištění oprávněn přistoupit k výkonu zástavního práva. 

Na rozdíl od ručení, jehož obsahem je závazek třetí osoby uhradit dluh primárního dlužníka 

a jehož výkon probíhá formou dobrovolného převodu finančních prostředků ručitelem na základě 

výzvy věřitelů, je v rámci výkonu zástavního práva nutné zástavu zpeněžit, a to často proti vůli 

zástavního dlužníka. Teprve výtěžek získaný zpeněžením zástavy je možné použít k úhradě 

zajištěného dluhu. 

3.2.1. Zajištěný dluh 

Základním prvkem zástavního práva (a ostatně jakéhokoli jiného zajištění) je zajištěný dluh, 

tj. dluh, jehož splacení zástavní právo zajišťuje. Pro zajišťovací funkci zástavního práva je tudíž 

kritické vymezení zajištěného dluhu tak, aby vyhovovalo zákonným požadavkům. Mantinely 

vymezení zajištěného dluhu pro zástavní právo stanovuje Občanský zákoník především v § 1311 

až 1313. Vzájemný vztah těchto pravidel však není jednoznačný, což dokládá i komentářová 

literatura.110 

Podle § 1311 odst. 1 Občanského zákoníku postačuje, pokud bude po dobu trvání 

zástavního práva výše zajištěného dluhu určitelná. Na rozdíl tomu § 1311 odst. 2 Občanského 

zákoníku vyžaduje v případě budoucích dluhů, aby byly tyto dluhy specifikovány uvedením jejich 

druhu a doby, ve které mohou tyto dluhy vznikat. § 1312 Občanského zákoníku naopak doplňuje 

§ 1311 odst. 1 Občanského zákoníku a navozuje dojem, že v případě budoucích zajištěných dluhů 

postačí, pokud bude v zástavní smlouvě uvedena maximální výše těchto dluhů. § 1313 

Občanského zákoníku k tomu dodává, že společně se zajištěným dluhem (jistinou) bude zástavním 

právem zajištěno i příslušenství tohoto dluhu. Dle některých autorů není např. vůbec nutné výši 

                                                 
109 Srov. např. čl. 24.15 Vzorové smlouvy ČBA. 
110 RICHTER, T. In SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Praha: Nakladatelství C. H. 
Beck, 2013. ISBN: 978-80-7400-499-5. Str. 1070. 
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zajištěného dluhu uvádět.111 Rozumným závěrem by tudíž bylo, pokud by vymezení zajištěných 

dluhů podle § 1311 nebo § 1312 Občanského zákoníku představovalo vzájemnou alternativu. 

Tento závěr však nebyl doposud judikatorně potvrzen. 

V praxi dluhového financování bývá běžné, že zajištěné dluhy jsou částečně definovány 

pomocí odkazu na jiné dokumenty, což může narážet na požadavek určitosti podle § 1311 

odst. 1 Občanského zákoníku. Tento odkaz byl však v poměrech českého práva shledán Nejvyšším 

soudem akceptovatelným.112 Nejvyšší soud však v následném rozhodnutí judikoval, že požadavku 

určitosti nevyhoví, pokud je na dokumenty odkazováno ve znění jejich dodatků bez bližší 

konkretizace. 113  Poslední citované rozhodnutí způsobilo v praxi v době svého vydání velký 

poprask a úpravu velkého množství úvěrových a zástavních smluv. S příchodem Občanského 

zákoníku, který klade velký důraz na smluvní volnost a platnost právních jednání, se však považuje 

tento judikát za překonaný a v praxi není nadále reflektován, ačkoli novější judikatura v této věci 

doposud neexistuje. Pro tento závěr lze nalézt argument rovněž přímo ve větě první § 1311 odst. 

1 Občanského zákoníku, jelikož k jakémukoli datu bude vždy možné přesně určit znění 

odkazovaného dokumentu a s tím související výši zajištěného dluhu. 

Při vyhovění požadavku § 1312 Občanského zákoníku na uvedení výše zajišťovaných 

dluhů je nutné mít na paměti, zda tato výše zahrnuje vedle jistiny rovněž její příslušenství. 

Z § 1313 Občanského zákoníku lze nabýt dojmu, že výše zajištěného dluhu nezahrnuje 

příslušenství, které bude zajištěno i nad rámec limitace výše zajištěného dluhu. Rozhodovací praxe 

Nejvyššího soudu však potvrdila, že pokud si strany ujednají, že dluh má být zajištěn do určité 

výše včetně příslušenství, pak je nutné narostlé příslušenství započítat do takto omezené výše.114 

V praxi proto z opatrnosti bývá limitem zajištěných dluhů uváděn zpravidla několikanásobek 

                                                 
111 GEJDOŠ, M., KARFILÁT, J. Vznik zajištění dluhů určitého druhu zástavním právem a jejich vymezení. Právní 

rozhledy. 2016, č. 10, s. 352-360. 
112 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2012, sp. zn. 29 Cdo 3664/2011. 
113 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. ledna 2013, sp. zn. 30 ICdo 8/2012. 
114 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2016, sp. zn. 21 Cdo 1901/2015. 
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jistiny poskytnutého úvěru či jmenovité hodnoty vydaných dluhopisů tak, aby jakékoli 

příslušenství či případné navýšení objemu úvěru nebo dluhopisů bylo původním zástavním právem 

pokryto. 

S ohledem na skutečnost, že zástavní právo často zajišťuje miliardové pohledávky, je výše 

popsaná právní nejistota v praxi dluhového financování velmi nežádoucí. Z tohoto důvodu tak 

financující subjekty volí v praxi co nejopatrnější způsob vymezení, který zajištěné budoucí dluhy 

vymezuje jednak jejich maximální výší, ale i jejich možným druhem. Vymezení zajištěných dluhů, 

které vyhoví všem výše uvedeným požadavkům, tak může znít např. následovně: 

„Podíl ve společnosti BIKE FUN International s.r.o., identifikační číslo 264 

62 346 (dále jen Korporace), je zastaven ve prospěch Česká spořitelna, a.s., 

identifikační číslo 452 44 782 (dále jen Agent pro zajištění), na základě 

smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu v korporaci BIKE FUN 

International s.r.o. uzavřené dne 11. října 2019 mezi Agentem pro zajištění a 

společností Bike Fun Nederland B.V., registrační číslo 20091369 (dále jen 

Poskytovatel zajištění BFN a tato smlouva dále jen Zástavní smlouva BFN), 

k zajištění veškerých peněžitých dluhů Korporace, které má vůči Agentovi pro 

zajištění, které vznikly na základě Finančních dokumentů (jak je tento pojem 

definován v úvěrové smlouvě až do výše 38.600.000 EUR ze dne 11. října 2019 

uzavřené mezi, mimo jiné, Korporací a Agentem pro zajištění (dále jen 

Úvěrová smlouva)) nebo v souvislosti s nimi a které existují ke dni uzavření 

Zástavní smlouvy BFN. Zástavním právem podle Zástavní smlouvy BFN jsou 

dále zajištěny do celkové výše 96.500.000 EUR v jakýkoli okamžik veškeré 

peněžité dluhy Korporace vůči Agentovi pro zajištění, které vzniknou na 

základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi v budoucnu kdykoli 
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do 11. října 2034 (včetně tohoto data) a které jsou uvedeny v článku 2(b) 

Zástavní smlouvy BFN.“115 

3.2.2. Zástavní právo zřízené ve prospěch více věřitelů 

Pokud by v rámci dluhového financování nebyla využívána role agenta pro zajištění, bylo 

by nutné zřídit zástavní právo ve prospěch všech financujících subjektů (úvěrující banky či 

vlastníci dluhopisů), aby z tohoto zajištění mohly jednotlivé subjekty těžit. Tohoto aranžmá je 

možné dosáhnout dvěma způsoby, a to buď zřízením jednoho zástavního práva ve prospěch více 

věřitelů, nebo zřízením samostatných zástavních práv pro každého věřitele. 

Za použití první možnosti by stranou zástavní smlouvy byl jednak zástavce a dále každý 

věřitel, který by měl ze zástavního práva těžit prospěch. V případě objemných dluhových transakcí 

by se tak na straně zástavních věřitelů mohlo objevit několik desítek či stovek subjektů. Vedle 

komplikací spojených s vícero zástavními věřiteli popsaných v podkapitole 2.3 výše by za tohoto 

scénáře bylo rovněž nutné vyřešit vzájemný vztah jednotlivých zástavních věřitelů. Podle § 1115 

odst. 2 Občanského zákoníku platí, že ustanovení o spoluvlastnictví se použijí přiměřeně i na 

společenství jiných věcných práv. 

Zástavní právo zřízené ve prospěch více věřitelů zcela jistě lze za takové společenství 

považovat. Použití ustanovení o spoluvlastnictví na zástavní právo lze označit za problematické, 

a to např. z důvodu možnosti některého zástavního věřitele požádat soud podle § 1129 Občanského 

zákoníku o rozhodnutí významné záležitosti týkající se zástavního práva. Takovou významnou 

záležitost lze spatřovat např. v rozhodnutí o určitém způsobu výkonu zástavního práva. Vměšování 

soudu do rozhodování o záležitostech týkajících se zástavního práva může způsobit velké prodlevy 

v rozhodování zástavních věřitelů a s tím související možný nižší výtěžek ze zpeněžení zástavy. 

Toto si nejspíše uvědomoval i zákonodárce, když v důvodové zprávě k Občanskému zákoníku 

                                                 
115 Výpis z obchodního rejstříku společnosti BIKE FUN International s.r.o. dostupný na: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=225195&typ=PLATNY [cit. 4. srpna 2020]. 
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uvedl, že § 1115 odst. 2 Občanského zákoníku se na zástavní právo nevztahuje.116  Důvodová 

zpráva však neobsahuje jakékoli vysvětlení tohoto závěru. Pokud by toto zákonodárce skutečně 

zamýšlel, měl být v tomto smyslu § 1115 Občanského zákoníku upraven. Za předpokladu, že se 

ustanovení o spoluvlastnictví na zástavní právo neuplatní, měla by zástavní smlouva obsahovat 

robustní úpravu vzájemných vztahů mezi zástavními věřiteli a jejich jednání vůči zástavci. 

K tomuto je rovněž nutné dodat, že pokud se úprava spoluvlastnictví na společné zástavní právo 

uplatní, pak v souladu s § 978 Občanského zákoníku nebude možné se od této úpravy odchýlit 

s účinky vůči třetím osobám tam, kde to zákon nepředpokládá. 

Dostupnost judikatury českých soudů řešící výše uvedenou situaci je velmi omezená. Podle 

rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2011 sp. zn. 13 Cmo 79/2011, kterým 

Vrchní soud v Praze zvrátil rozhodnutí soudu prvního stupně, je možné (k nespokojenosti 

žalovaného), aby jedno zástavní právo bylo zřízeno společně a nerozdílně ve prospěch více věřitelů. 

K tomu dále Vrchní soud v Praze dodal, že vůle takových solidárních zástavních věřitelů musí být 

uplatňována společně a jednotně, a to i v případě insolvenčního řízení.117 Žalovaný následně podal 

proti tomuto rozsudku dovolání. Nejvyšší soud však výše uvedené závěry Vrchního soudu v Praze 

ve svém rozsudku ze dne 30. října 2014 sp. zn. 29 Cdo 1826/2012 potvrdil.  

Druhou z možností, jak dosáhnout přímého zajištění všech financujících subjektů, by bylo 

zřízení samostatných zástavních práv v jejich prospěch. Vedle výše zmíněných komplikací by bylo 

toto řešení rovněž nepraktické z pohledu nákladů. Tak např. vklad zástavního práva do katastru 

nemovitostí je zpoplatněn částkou 2.000 Kč.118 V případě velkého počtu zástavních věřitelů se 

tento poplatek může vyšplhat do statisícových částek, a to pouze ve vztahu k jedinému aktivu.  

Občanský zákoník vcelku extenzivně upravuje v § 1371 a násl. Občanského zákoníku vztah 

zástavních práv různého pořadí. Aby nebyl žádný ze zástavních věřitelů zvýhodněn z hlediska 

                                                 
116 Důvodová zpráva k § 1115 Občanského zákoníku. 
117 § 293 Insolvenčního zákona ohledně pokynů zajištěných věřitelů upravuje pouze situaci, kdy sice existuje více 

zástavních věřitelů, ale různého pořadí. 
118 Položka 120 písm. a) přílohy k zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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lepšího pořadí, bylo by nutné, aby se všichni zástavní věřitelé v souladu s § 1372 Občanského 

zákoníku písemně dohodli na stejném pořadí zástavních práv. Občanský zákoník však následky 

této situace zcela opomíjí. Není např. jasné, zda by v případě výkonu jednoho zástavního práva 

ostatní zástavní práva zanikla v souladu s § 1374 odst. 1 Občanského zákoníku, pokud by se 

zástavní věřitelé těchto práv nepřipojili k výkonu. Lze uvažovat, že závěry uvedené v rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2014 sp. zn. 29 Cdo 1826/2012 se analogicky uplatní i na situaci, 

kdy existuje více zástavních práv stejného pořadí, tj. byla by vyžadována společná a jednotná vůle 

všech zástavních věřitelů. Při absenci této společné vůle by tudíž nešlo zástavní právo vykonat. 

Lze doporučit, aby byly vzájemné vztahy mezi zástavními věřiteli a jejich jednání vůči zástavci 

robustně upraveny. Přetrvávající právní nejistotu tohoto řešení však nelze přehlížet. 

Ani jedno z výše uvedených řešení tudíž nelze z hlediska právní jistoty a náročnosti správy 

společného zástavního práva či více zástavních práv doporučit. Jako nejbezpečnější řešení se jeví 

ustanovení agenta pro zajištění jako jediného zástavního věřitele a zřízení jediného zástavního 

práva v jeho prospěch. Z výše uvedeného je dále patrné, že institut agenta pro zajištění výrazně 

ulehčuje zřizování a správu zajištění v rámci zajištěných dluhových transakcích. 

3.3. Zajištění a insolvenční řízení 

Klíčovým aspektem zajištění je jeho funkčnost v případě úpadku dlužníka ve smyslu 

Insolvenčního zákona. Před nastáním úpadku se věřitelé často snaží finanční problémy dlužníka 

vyřešit pomocí preventivní restrukturalizace dluhu či jiných sanačních procesů. Z osobní 

zkušenosti banky velmi nerady přistupují k výkonu zajištění a finanční problémy dlužníka se snaží 

vyřešit smírčí cestou. Případný výkon zajištění totiž s sebou může nést např. reputační riziko, kdy 

by daná banka byla v očích veřejnosti viděna jako predátor, který se přiživuje na neštěstí jiného. 

Zajištění dluhových transakcí tudíž bývá vykonáváno pravidelně až v rámci případného 

úpadku dlužníka, kdy není jiného řešení finančních problémů dlužníka. Pro příjemce zajištění je 

proto naprosto zásadní, aby zřízené zajištění bylo uznáno i v insolvenčním řízení.  
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V případě úpadku dlužníka totiž často jeho majetek nestačí k uspokojení jeho dluhů, což 

má za následek vytvoření tzv. fronty na majetek dlužníka. Pokud by tudíž nebylo zřízené zajištění 

v insolvenčním řízení uznáno, existuje vysoké riziko, že věřitel dostane zpět pouze zlomek 

poskytnutých finančních prostředků. 

Podle statistiky Světové banky činí uspokojení zajištěných věřitelů v průměru 67,5 %.119 

Předpoklady zkoumaných insolvenčních řízení jsou však velmi specifické, 120  je tudíž 

pravděpodobné, že míra uspokojení zajištěných věřitelů je v realitě daleko nižší. Tento závěr 

potvrzují i čísla získaná v rámci výzkumného projektu Výzkum insolvence registrovaného 

u Technologické agentury České republiky pod evidenčními čísly TD010093 a TD020190, která 

byla publikována v lednu 2015. Výzkumný tým vedený doc. Lubošem Smrčkem z Katedry 

podnikové ekonomiky, Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické v Praze, 

prozkoumal více než tři tisíce pravomocně ukončených insolvenčních řízení a dospěl ke statistice, 

ze které vyplývá, že míra uspokojení zajištěných věřitelů činila pouze 25,2 %, přičemž míra 

uspokojení nezajištěných věřitelů činila dokonce mizivých 4,55 %.121 

Aby mohli věřitelé těžit ze zřízeného zajištění v rámci českého insolvenčního řízení, je 

nutné, aby jim bylo přiznáno postavení zajištěného věřitele ve smyslu § 2 písm. g) Insolvenčního 

zákona. Podle tohoto ustanovení je zástavním věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna 

majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, a to jen zástavním právem, zadržovacím 

právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením 

pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy; zajištěným 

věřitelem je i agent pro zajištění podle Zákona o dluhopisech. 

Z výše uvedeného je patrné, že příjemce ručení nemá postavení zajištěného věřitele podle 

Insolvenčního zákona. Je tomu tak zejména proto, že ručení poskytuje osoba odlišná od dlužníka 

                                                 
119 https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/czech-republic#DB_ri [cit. 6. srpna 2020] 
120 https://www.doingbusiness.org/en/methodology/resolving-insolvency [cit. 6. srpna 2020] 
121 http://vyzkuminsolvence.cz/grafy-a-fotodokumentace/nezajisteni-veritele-maji-mizive-sance-na-penize-dalsi-

zavery-ze-statistickych-setreni.html [cit. 6. srpna 2020] 
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a toto zajištění nevázne na majetku ručitele, nýbrž představuje pouze obligační závazek splnit za 

původního dlužníka jeho dluh. Úpadek dlužníka tudíž nemá na poskytnuté ručení vliv. 

Optikou syndikovaných úvěrů a dluhopisových emisí je tudíž klíčovým zajištěním zástavní 

právo. Zástavní právo jakožto věcněprávní zajištění je natolik důležitým právem, že mu 

zákonodárce přiznává (společně s dalšími vybranými typy zajištění) právo přednosti před 

ostatními právy.122 Zajištěnému věřiteli je tudíž v insolvenčním řízení přiznáno výsadní postavení, 

kdy se primárně uspokojuje v souladu s § 298 odst. 1 Insolvenčního zákona z výtěžku zpeněžení 

věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna. 

V rozsahu, v jakém není zajištěná pohledávka uspokojena ze zajištění, se považuje tato 

pohledávka za přihlášenou a bude uspokojena stejně jako ostatní nezajištěné pohledávky. 123 

Zajištěný věřitel dále např. rovněž nemusí čekat na vydání rozvrhového usnesení, pokud je úpadek 

dlužníka řešen konkursem, jelikož zajištěné pohledávky se v rozsahu hodnoty zajištění uspokojují 

v souladu s § 305 odst. 1 Insolvenčního zákona kdykoli v průběhu insolvenčního řízení. 

Toto výsadní postavení však nezbavuje zajištěného věřitele povinnosti řádně přihlásit svou 

pohledávku do insolvenčního řízení v souladu s § 166 Insolvenčního zákona, a to jako pohledávku 

zajištěnou. Zajištěná pohledávka zajištěného věřitele může být rovněž předmětem přezkumu 

a rozporována např. z pohledu její pravosti, případně může být příslušná zástavní smlouva 

napadnuta jako neúčinný právní úkon podle § 231 a násl. Insolvenčního zákona. 

                                                 
122 TARANDA, P. In: HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol.. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2018. ISBN: 978-80-7400-691-3. Str. 6. 
123 Tamtéž. Str. 1135. 
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4. Konstrukce agenta pro zajištění 

Funkci agenta pro zajištění lze v rámci zajištěných dluhových transakcí bez nadsázky 

označit za nejdůležitější roli, na kterou se finanční účastníci či vlastníci dluhopisů spoléhají pro 

případ, kdy dojde k finančním problémům dlužníka a jeho neschopnosti splácet poskytnutý úvěr 

či vydané dluhopisy a jejich výnos. Český právní systém však do příchodu Občanského zákoníku 

výslovně neupravoval možnost spravovat zajištění ve prospěch třetí osoby a do příchodu Novely 

zákona o dluhopisech institut agenta pro zajištění vůbec neznal. Jeho použití při dluhových 

transakcích se spoléhalo a s výjimkou dluhopisových emisí stále spoléhá převážně na smluvní 

úpravu a kombinaci dostupných právních institutů. 

Ve světle výkladu v předchozí kapitole je dále zřejmé, že naprosto kritickým aspektem 

správného fungování agenta pro zajištění je, aby tomuto subjektu bylo přiznáno postavení 

zajištěného věřitele ve smyslu Insolvenčního zákona. Při konstruování této role je tak vždy nutné 

mít na paměti, aby zajištění fungovalo i v případě úpadku dlužníka. 

Navzdory skutečnosti, že syndikované úvěry a dluhopisové emise hrají v koloběhu 

kapitalistické společnosti výsadní roli, je dostupnost české judikatury v otázce agenta pro zajištění 

téměř neexistující. Jak bude názorně ukázáno níže v této kapitole, inspiraci při řešení otázek 

souvisejících s agentem pro zajištění lze hledat v judikatuře zahraničních soudů. 

K datu této práce lze v rámci českého práva uvažovat celkem o čtyřech různých strukturách, 

jak konstruovat agenta pro zajištění. První možností je spravovat zajištění ve prospěch třetích osob 

tzv. správcem jistoty na základě § 2010 odst. 2 Občanského zákoníku. Zajištění lze rovněž zřídit 

ve prospěch jednoho subjektu jakožto společného a nerozdílného věřitele ostatních věřitelů nebo 

za účelem zajištění pohledávky vzniklé z tzv. paralelního dluhu. V neposlední řadě je taktéž možné 

ustanovit agenta pro zajištění v souladu s § 20 Zákona o dluhopisech. Naopak institut svěřenského 

fondu, který má být českým zrcadlem anglického trustu, je pro zřízení a správu zajištění v rámci 

dluhových transakcí zcela nevhodný, jak bude ukázáno v podkapitole 6.1 níže. 
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4.1. Jistota ve prospěch třetího 

Tradičním znakem zástavního práva je, že osoba zástavního věřitele se vždy 

shoduje s obligačním věřitelem. 124  Zástavním věřitelem je pak nutné rozumět osobu, v jejíž 

prospěch je zřízeno zástavní právo,125 jinými slovy, osobu, která je věřitelem zajištěné pohledávky. 

Totožnost těchto subjektů je jedním z důsledků akcesority zástavního práva, kdy v případě 

postoupení pohledávky přechází v souladu s § 1880 odst. 1 Občanského zákoníku i její zajištění. 

Vcelku nenápadnou avšak významnou změnou, kterou v roce 2014 přinesl Občanský 

zákoník, je výslovné zakotvení možnosti spravovat zajištění (v kontextu této kapitoly je nutné 

tento pojem vykládat restriktivně tak, že zahrnuje toliko zástavní právo) zřízeného ve prospěch 

věřitele třetí osobou podle § 2010 odst. 2 Občanského zákoníku. Tuto třetí osobu lze v tomto 

kontextu označit jako tzv. správce jistoty. Věřitele, v jehož prospěch je zajištění spravováno, je 

v souladu s definicí zástavního věřitele však nutné stále považovat za zástavního věřitele, který 

stojí vedle správce jistoty. Důvodová zpráva kodifikaci správce jistoty komentuje tak, že se jedná 

o významnou změnu, „podle níž lze jistotu dát nejen věřiteli, ale i třetí osobě ve věřitelův 

prospěch“. Není tudíž nutné, aby správce jistoty byl věřitelem zajišťovaného dluhu. S účinností 

od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnost Občanský zákoník, tak české právo umožňuje, aby příjemcem 

jistoty (jakožto pojem širší než zástavní věřitel) byl buď přímo zástavní věřitel, nebo správce 

jistoty.126 Stranami zástavní smlouvy by tak mohl být zástavce a namísto věřitelů pouze správce 

jistoty. Zástavní právo by však bylo zřízeno ve prospěch věřitelů, nikoli správce jistoty. Tímto 

postupem by měla být umožněna efektivnější správa jistoty při syndikátních úvěrech 127 

a dluhopisových emisí. 

                                                 
124 VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 

978-80-7478-996-0. Str. 32. 
125 SPÁČIL, J. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: C. H. Beck, 2018. 

ISBN: 978-80-7400-711-8. Str. 211. 
126 RICHTER, T. Op. cit. pozn. 110. Str. 1065. 
127 Důvodová zpráva k § 2010 Občanského zákoníku. 
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Koncept správce jistoty inspiračně vychází z modelového zákona EBRD o zajištěných 

transakcích z roku 1994.128 Zatímco v modelovém zákonu je institutu správce jistoty věnováno 

hned několik článků, 129  úprava v Občanském zákoníku je omezena toliko na jedinou větu. 

Občanský zákoník tak např. nechává zcela bez povšimnutí úpravu odvolání a ustanovení správce 

jistoty, povahu právního vztahu správce jistoty k zajištění či důsledky změn osob, v jejichž 

prospěch je zajištění zřízeno.130 

§ 2010 odst. 2 Občanského zákoníku pouze stanoví, že správce jistoty má vůči dlužníkovi 

nebo poskytovateli jistoty stejná práva a povinnosti jako věřitel. Právní postavení správce jistoty 

by tudíž mělo být totožné s postavením věřitele.131 V praxi by se toto ustanovení mělo projevovat 

tak, že správce jistoty bude namísto věřitele např. oprávněn přistoupit k výkonu zajištění, přičemž 

bude v případě soukromého způsobu výkonu povinen postupovat v souladu s § 1365 Občanského 

zákoníku s odbornou péčí. 

Vzhledem k tomu, že jistota je spravována správcem jistoty ve prospěch třetí osoby, lze 

uvažovat, že tato konstrukce naplní znaky komise ve smyslu § 2455 Občanského zákoníku. 

Správce jistoty totiž bude v rámci správy vystupovat vlastním jménem, ale na účet věřitelů. 

Z právních jednání správce vůči poskytovatelům jistoty by tudíž měla v souladu s § 2456 

Občanského zákoníku vzniknout práva a povinnosti přímo správci jistoty. Po úspěšném obstarání 

záležitosti (tj. zejména úspěšný výkon zajištění) by měl správce jistoty provést vyúčtování 

a věřitelům, v jejichž prospěch bylo zajištění spravováno, postoupit práva nabytá v souvislosti 

s obstaráním záležitosti a vydat jim vše, co správce jistoty při obstarání záležitosti získal. 

V kontextu zajištění by se především jednalo o vydání výtěžku z úspěšného zpeněžení zástavy. 

                                                 
128 RICHTER, T. Op. cit. pozn. 85. 
129 K tomu viz níže podkapitolu 6.2. 
130 RICHTER, T. Op. cit. pozn. 85. 
131 ZOUBEK, H. Op. cit. pozn. 88. Str. 2173. 
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Ze své podstaty vykazuje komise fiduciární prvky a může naplnit znaky správy cizího 

majetku. 132  Jazykový výklad § 2010 odst. 2 Občanského zákoníku tomuto závěru rovněž 

napomáhá a některé sporné otázky, které toto ustanovení neřeší, by mohly být vyřešeny za 

subsidiární aplikace § 1400 a násl. Občanského zákoníku týkající se správy cizího majetku. 

Správce jistoty by tudíž měl např. v souladu s § 1412 odst. 1 Občanského zákoníku v případě více 

věřitelů, v jejichž prospěch má být jistota spravována, jednat vůči všem těmto věřitelům nestranně 

a brát ohled na jejich příslušná práva. Správce jistoty by dále měl v souladu s § 1414 Občanského 

zákoníku vést spolehlivé záznamy o zajištění. Podle § 1441 Občanského zákoníku by mohli 

věřitelé správce dokonce odvolat a nahradit jej správcem novým. Není však zřejmé, zda by 

v důsledku záměny správců jistoty zajištění přežilo nebo zda by muselo být nově zřízeno. 

Přikláním se k názoru, že zástavní právo by mělo změnu správce jistoty přežít, avšak existující 

právní nejistotu nelze ignorovat. 

Naproti tomu změna v osobě věřitelů, v jejichž prospěch je spravováno zajištění 

(tj. zástavních věřitelů), by však na správce jistoty či zajištění neměla mít jakýkoli negativní vliv, 

neboť by se měla v plném rozsahu uplatnit akcesorita zástavního práva. Zajištění postoupené 

pohledávky by tudíž mělo v souladu s § 1880 odst. 1 Občanského zákoníku přejít společně 

s pohledávkou. 

Další praktickou překážkou v efektivním fungování správce jistoty představuje jeho 

neprovázanost do ostatních právních předpisů. Tak např. v rejstříku zástav se podle § 35f 

odst. 1 písm. c) zák. č. 258/1992 Sb. notářský řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Notářský 

řád), evidují pouze údaje o zástavním dlužníkovi, zástavci a zástavním věřiteli. Do rejstříku zástav 

by tudíž nebylo možné zapsat správce zajištění, nýbrž by bylo nutné zapsat všechny věřitele, 

v jejichž prospěch je zajištění spravováno (neboť tito jsou zástavními věřiteli). Obdobná situace 

panuje i v případě katastru nemovitostí, ve kterém se dle § 17 odst. 1 písm. c) vyhlášky Českého 

                                                 
132 PIHERA, Vlastimil. Op. cit. pozn. 15, s. 834. 
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úřadu zeměměřického a katastrální č. 257/2013 Sb., katastrální vyhláška, ve znění pozdějších 

předpisů, evidují údaje o věřiteli. Jedna z hlavních administrativních výhod, které agent pro 

zajištění standardně přináší, je rázem eliminována. Tento závěr je pro praxi nepříznivý. 

Vzhledem k tomu, že věřitel, v jehož prospěch je zajištění správcem jistoty spravováno, 

naplňuje pojetí zástavního věřitele, mělo by být takovému věřiteli přiznáno postavení zajištěného 

věřitele ve smyslu Insolvenčního zákona. § 2 písm. g) Insolvenčního zákona však vůbec 

nereflektuje zavedení institutu správce jistoty. Správci jistoty tudíž není postavení zajištěného 

věřitele přiznáno a existuje riziko, že by nemohl namísto věřitelů přihlásit jedinou zajištěnou 

pohledávku. Tomuto výkladu nasvědčuje i § 2010 odst. 2 Občanského zákoníku, který o právech 

a povinnostech hovoří toliko ve vztahu k dlužníkovi či poskytovateli jistoty, nikoli ve vztahu 

k dalším osobám. V praxi by toto tudíž znamenalo, že každý jednotlivý věřitel by musel svou 

zajištěnou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení sám. Vzhledem k tomu, že zajištění je však 

spravováno správcem jistoty, který bude namísto věřitelů stranou zástavní smlouvy a který není v 

judikatuře nikterak otestován, existuje riziko, že přihlášení zajištěných pohledávek přímo věřiteli 

by mohlo být v přezkumném řízení popřeno, čímž by došlo k naprosté nefunkčnosti institutu 

správce jistoty a jím spravovaného zajištění. 

Tržní praxe v oblasti úvěrového financování a sdílení zajištění do účinnosti Občanského 

zákoníku spočívala v ustanovení agenta pro zajištění jakožto společného a nerozdílného věřitele 

s ostatními členy syndikátu či v zajištění tzv. paralelního dluhu. T. Richter v roce 2013 

polemizoval, zda kodifikace správce jistoty podle § 2010 odst. 2 Občanského zákoníku způsobí 

změnu této zavedené tržní praxí.133 Z výše uvedeného výkladu je však patrné, že správce jistoty je 

opředen značnou mírou právní nejistoty a řada zcela zásadních otázek nebyla k datu této práce 

uspokojivě vyřešena. Vzhledem k tomu, že v případě syndikovaných úvěrů a dluhopisových emisí 

                                                 
133 RICHTER, T. Op. cit. pozn. 85. 
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bývají často zajišťovány dluhy v řádu miliard korun (či dokonce eur), nemohou si strany těchto 

vztahů takovou míru právní nejistoty dovolit. 

K datu této práce je tak možné s klidným svědomím vyslovit závěr, že tržní praxe zůstala 

v této otázce nezměněna a zavedení správce jistoty nemělo s výjimkou teoretických diskusí žádný 

praktický dopad.134  Pokud nebude § 2010 odst. 2 Občanského zákoníku značně novelizován 

a úprava správce jistoty provázána do ostatních právních předpisů, jsem toho názoru, že čas 

správce jistoty ve své současné podobě ani nikdy nenastane.  

4.2. Společné a nerozdílné věřitelství 

Převládající praxe pro sdílení zajištění v rámci úvěrových transakcí, které se řídí českým 

právem, je založena na solidárním věřitelství agenta pro zajištění. Úvěrové smlouvy v takovém 

případě obsahují ujednání, na jehož základě je agent pro zajištění společným a nerozdílným 

věřitelem s ostatními finančními účastníky. Do příchodu Novely zákona o dluhopisech bývalo 

solidární věřitelství užíváno i pro sdílení zajištění s vlastníky dluhopisů, nicméně výslovnou 

úpravou agenta pro zajištění v Zákoně o dluhopisech pozbyla konstrukce solidárního věřitelství 

pro dluhopisové transakce smysl. 

Solidární věřitelství je v českém právu zakotveno v § 1868 a násl. Občanského zákoníku. 

Solidární věřitelství lze též označit jako aktivní solidaritu, naproti níž stojí solidarita pasivní. 

Zatímco pasivní solidarita spočívá ve společném dluhu více dlužníků vůči věřiteli na základě 

§ 1872 Občanského zákoníku, obsahem aktivní solidarity je podle § 1877 Občanského zákoníku 

společná pohledávka více věřitelů vůči dlužníkovi či dlužníkům. 

V případě aktivní solidarity však může kterýkoli z věřitelů žádat po dlužníkovi celé plnění 

(a nikoli pouze část, která reálně připadá na daného věřitele). Za účelem zamezení tohoto scénáře 

bývá aktivní solidarita konstruována pouze ve prospěch agenta pro zajištění, nikoli mezi ostatními 

                                                 
134 Ke změně však došlo v případě dluhopisových emisí v návaznosti na Novelu zákona o dluhopisech. K tomu blíže 

viz podkapitolu 4.4. 
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finančními účastníky navzájem. V praxi pak ujednání, kterým finanční účastníci ustanovují agenta 

pro zajištění jejich solidárním věřitelem, může vypadat následovně: 

„Smluvní strany se dohodly, že Agent pro zajištění je ve vztahu ke všem 

jednotlivým peněžitým závazkům Dlužníka, které Dlužník má vůči jednotlivým 

Finančním účastníkům podle této smlouvy a ostatních Finančních dokumentů, 

společným a nerozdílným věřitelem Dlužníka (tj. Agent pro zajištění je 

společným a nerozdílným věřitelem ohledně těchto závazků Dlužníka 

s každým Finančním účastníkem zvlášť) […]. V souladu s tímto ujednáním je 

Agent pro zajištění samostatně oprávněn požadovat od Dlužníka plnění jeho 

závazků vůči každému jednotlivému Finančnímu účastníkovi, a to způsobem 

a v míře stanovené ve Finančních dokumentech.“135 

Důsledkem takto zřízeného solidárního věřitelství agenta pro zajištění je skutečnost, že 

jedině agent pro zajištění je věřitelem všech pohledávek finančních účastníků vůči dlužníkovi či 

dlužníkům vzniklých na základě finančních dokumentů. Vzhledem k této skutečnosti bývá 

zástavní právo zřizované pouze v jeho prospěch a k zajištění toliko jeho pohledávek.136  Plnění 

obdržené agentem pro zajištění od dlužníků na základě finanční dokumentace (ať už 

prostřednictvím výkonu zajištění či jinak (avšak s určitými výjimkami, např. v případě úhrady 

nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem funkce agenta pro zajištění)), je pak agent pro zajištění 

povinen vyplatit finančním účastníkům v poměru poskytnutých peněžních prostředků.137 

Zřízení zajištění ve prospěch agenta pro zajištění jakožto solidárního věřitele je velmi 

flexibilní ve vztahu ke složení syndikátu. Případná postoupení pohledávek totiž nemají žádný 

dopad na zástavní právo, neboť samotní finanční účastníci (s výjimkou agenta pro zajištění) nejsou 

zástavními věřiteli. Tato skutečnost tak poskytuje finančním účastníkům možnost vystoupit ze 

                                                 
135 Čl. 25.1 písm. a) Vzorové smlouvy ČBA. 
136 Čl. 25.1 písm. b) Vzorové smlouvy ČBA. 
137 Čl. 25.1 písm. c) Vzorové smlouvy ČBA. 



 

57 

syndikátu a svou pohledávku postoupit jinému subjektu na tzv. sekundárním úvěrovém trhu 

(jakkoli tento trh není v českém právním prostředí rozvinutý). Na rozdíl od správce jistoty, 

u kterého není zřejmé, jaké důsledky stíhají zajištění v případě změny osoby správce, je změna 

osoby agenta pro zajištění v zásadě přímočará s předvídatelnými následky. Pokud totiž dojde ke 

změně osoby agenta pro zajištění prostřednictvím postoupení jeho společné a nerozdílné 

pohledávky, automaticky na takového postupníka přejde v souladu s § 1880 odst. 1 Občanského 

zákoníku rovněž veškeré zajištění dané pohledávky. Za účelem zvýšení jistoty, že společně 

s pohledávkou byla na postupníka převedena všechna práva a povinnosti související se zajištěním, 

bývá v praxi vyhotovováno tzv. potvrzení o převodu, které je podepsáno i zástavcem a kterým 

zástavce bere na vědomí převod všech práv a povinností souvisejících se zajištěním na nového 

agenta pro zajištění. 

V případech, kdy je zástavní právo zapisováno do veřejných seznamů či rejstříků nebo 

rejstříku zástav, je nutné zástavní právo náležitě popsat (srov. výše uvedené požadavky některých 

právních předpisů). Ohledně názorného popisu zástavního práva zřízeného za účelem zajištění 

pohledávek z české úvěrové smlouvy ve prospěch agenta pro zajištění jakožto společného 

a nerozdílného věřitele, který vyhoví požadavkům Občanského zákoníku na vymezení zajištěných 

dluhů, lze odkázat na popis zástavního práva zřízeného k podílu ve společnosti BIKE FUN 

International s.r.o. uvedený v podkapitole 3.2.1 výše. Ačkoli se konstrukce solidárního věřitele 

používá převážně v rámci českých úvěrových transakcí, občas se toto řešení objeví (především na 

základě komerčního rozhodnutí financujících bank) i na úvěrových transakcích, které se řídí 

zahraničním právním řádem. Tak tomu pravděpodobně bylo (s ohledem na objem poskytnutých 

prostředků a zahraniční finanční účastníky) v případě zástavního práva zřízeného k nemovitostem 

ve vlastnictví společnosti GLP Lava (Czech Republic) s.r.o., které bylo popsáno následovně: 

„Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: označená jiným způsobem, 

veškeré peněžité dluhy do celkové výše 1.275.000.000 euro v jakýkoli okamžik 
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jakéhokoli Zavázaného účastníka v úvěrové smlouvě až do výše 510.000.000 

euro ze dne 4. července 2020 mezi, mimo jiné, GLP Maritime Poland Bidco 

S.a.r.l. jako společností a GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL and 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED jako aranžéry vůči Deutsche 

Pfandbriefbank Aktiengesellschaft (registrační číslo HRB 41054) jakožto 

společnému a nerozdílnému věřiteli podle čl. 28.6 Úvěrové smlouvy na 

základě Finančních dokumentů, (i) které existují ke dni uzavření smlouvy 

o zřízení zástavního práva a (ii) které vzniknou v budoucnu kdykoli do 

9. července 2034 (včetně tohoto data) a které jsou uvedeny v čl. 2(a)(ii) 

Zástavní smlouvy.“138 

Podle § 1868 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že solidární závazek má být spravován 

podle zásad o spoluvlastnictví. Jak bylo vysvětleno v kapitole 3.2.2 výše, některá ustanovení 

týkající se spoluvlastnictví jsou pro použití v rámci dluhových transakcích přinejmenším 

problematická. Na rozdíl od spoluvlastnictví však nemá solidární závazek povahu absolutního 

majetkového práva, nýbrž pouze relativní podle části čtvrté Občanského zákoníku, a proto na něj 

nedopadne kogentní povaha absolutních majetkových práv, jak plyne z § 978 Občanského 

zákoníku. V souladu s § 1 odst. 2 Občanského zákoníku by pak měl § 1868 odst. 1 Občanského 

zákoníku představovat dispozitivní ustanovení, od kterého se lze odchýlit. V praxi tudíž bývá toto 

ustavení často vylučováno a správa společné pohledávky bývá založena pouze na ujednání 

finančních účastníků.139 Vzhledem k tomu, že agent pro zajištění je jediným zástavním věřitelem 

a zástavní právo tudíž není přímo zřízeno ve prospěch dalších subjektů, neuplatní se zásady 

spoluvlastnictví ani na správu zástavního práva. 

                                                 
138 List vlastnictví č. 370 k datu 26. srpna 2020 týkající se nemovitostí nacházejících se v katastrálním území Plazy, 

obec Plazy a zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Mladá Boleslav. 

139 Srov. čl. 26.6 Vzorové smlouvy ČBA. 
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Postavení agenta pro zajištění na základě solidárního věřitelství bývá občas 

zpochybňováno pro tvrzenou absenci kauzy nebo na základě dohadů, že agentovi pro zajištění se 

v případě plnění dlužníků dostává bezdůvodného obohacení. 

Argumentace ohledně bezdůvodného obohacení bývá založena na skutečnosti, že agent pro 

zajištění není k plnění ekonomicky oprávněn (plnění ekonomicky náleží jednotlivým věřitelům, 

kteří poskytli své peněžní prostředky dlužníkovi), neboť solidární věřitelství je uměle 

konstruováno za účelem zřízení společného zajištění. Aby se mohlo jednat o bezdůvodné 

obohacení podle českého práva, bylo by nutné, aby se agent pro zajištění v důsledku plnění 

dlužníků na solidární pohledávku obohatil podle § 2991 odst. 1 Občanského zákoníku bez 

spravedlivého důvodu. Pokud se však plnění obdržené agentem pro zajištění zakládá na 

bezvadném právním důvodu (např. z titulu platné a účinné smlouvy), nejedná se podle § 2992 

Občanského zákoníku o bezdůvodné obohacení, jelikož spravedlivý důvod nemůže zužovat pojem 

právní důvod.140 Vzhledem k tomu, že případné plnění na dluh dlužníků (obdržené agentem pro 

zajištění byť nepřímo např. v důsledku výkonu zajištění) se bude zakládat na řádně uzavřené 

úvěrové smlouvě (a zástavní smlouvě), nemůže se jednat o bezdůvodné obohacení. Jako podpůrný 

argument lze rovněž poukázat na skutečnost, že agent pro zajištění je povinen obdržené plnění 

vyplatit finančním účastníkům v poměru poskytnutých peněžních prostředků a tímto plněním se 

tedy nemůže obohatit.141 

 Ačkoli to Občanský zákoník neuvádí výslovně, každý závazek (nejedná-li se o závazek 

z cenného papíru) musí mít v souladu s § 1791 Občanského zákoníku svou kauzu, tzv. hospodářský 

důvod, který vyjadřuje ekonomický důvod (vzniku) daného závazku. 142  V případě, že není 

dostatečně vyjasněna kauza, nemá toto dopad do hmotněprávní roviny, avšak plnění závazku 

                                                 
140 PETROV, Jan. Op. cit. pozn. 15. Str. 1856. 
141 Čl. 25.1 písm. c) Vzorové smlouvy ČBA. 
142 Teprve poté, co je vyjasněna kauza (např. prodej, darování či poskytnutí úvěru nebo zápůjčky), je možné určit 

ustanovení právních předpisů, která se na daný závazek použijí, a s tím související práva a povinnosti. 



 

60 

nebude možné vymáhat.143  Ekonomickými důvody ustanovení agenta pro zajištění solidárním 

věřitelem s ostatními finančními účastníky (tj. zřízení solidární pohledávky) jsou především 

(i) zajištění veškerých pohledávek finančních účastníků na základě finanční dokumentace, 

(ii) zachování kontinuity tohoto zajištění a (iii) snížení nákladů souvisejících s poskytnutím 

peněžních prostředků (k tomu blíže viz kapitolu 1). Není tedy důvod jakkoli pochybovat, zda 

ustanovení agenta pro zajištění postrádá svou hospodářskou kauzu. Je však nutné upozornit, že 

k této otázce se Nejvyšší soud České republiky doposud nevyjádřil. 

Přes výše uvedené důvody bylo postavení agenta pro zajištění jakožto společného 

a nerozdílného věřitele minimálně v jednom českém insolvenčním řízení zpochybněno. Dne 

3. května 2016 bylo proti společnosti Správa pohledávek OKD, a.s. (dříve OKD, a.s.), IČO: 268 

63 154 (dále jen OKD), zahájeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 

KSOS 25 INS 10525/2016. Společnost Citibank N.A., London Branch, registrační číslo: 

BR001018 (dále jen Citibank), jako agent pro zajištění přihlásila do tohoto insolvenčního řízení, 

mimo jiné, pohledávku za OKD z titulu ručení OKD (dále jen Pohledávka) za závazky společnosti 

New World Resources N.V., registrační číslo 34239108, vzniklé vydáním dluhopisů ISIN 

XS1107303148 a XS1107303650 (dále jen Dluhopisy).144  Dluhopisy byly vydané podle práva 

státu New York, přičemž ručení se rovněž řídilo právem státu New York. 145  Podle čl. 13.06 

Indenture Dluhopisů byla Citibank jako agent pro zajištění společný a nerozdílný věřitel 

s ostatními věřiteli pohledávek vůči, mimo jiné, OKD jako ručitele.146 V tomto článku bylo dále 

ujednáno, že v rozsahu, v jakém daný dlužník plní svůj dluh Citibank jako agentovi pro zajištění 

(nebo jinému příslušnému věřiteli), se dluh vůči ostatním věřitelům automaticky snižuje.147 Ačkoli 

                                                 
143 JANOUŠEK, M. Op. cit. pozn. 88. Str. 1863. 
144 Přihláška P-33, dostupná z: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=23548487 [cit. 5. září 2020]. 
145 Čl. 21 emisních podmínek dluhopisů a čl. 14.05 Indenture Dluhopisů, oba dokumenty zveřejněné v rámci 

prospektu Dluhopisů dostupného zde: https://www.bourse.lu/security/XS1107303148/215056 [cit. 5. září 2020]. 
146 Ačkoli se postavení agenta pro zajištění zakládá na solidárním věřitelství, čl. 13.06 Indenture Dluhopisů je 

nazván „Paralelní dluh“. 
147 Obdobná situace by nastala i v případě českého práva v souladu s § 1868 a násl. Občanského zákoníku. 
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se níže uvedený výklad zabývá ručením, jsou závěry uvedené níže plně aplikovatelné i pro zástavní 

právo. 

Na přezkumném řízení, které se konalo dne 10. srpna 2016, byla Pohledávka popřena 

v plném rozsahu insolvenčním správcem i OKD.148 Jedním z důvodů popření této Pohledávky byl 

její tvrzený rozpor s veřejným pořádkem pro absenci její hospodářské kauzy.149  Ačkoli se tato 

Pohledávka a celá konstrukce agenta pro zajištění řídila právem státu New York, nesmí se 

ustanovení zvoleného právního řádu podle § 4 zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZMPS), zjevně příčit veřejnému pořádku. 

Veřejný pořádek přitom představuje jednu z podstatných náležitostí demokratického právního 

státu a zahrnuje pravidla, na kterých leží právní základy společenského řádu společnosti.150 Pro 

posouzení, zda je dané ujednání v rozporu s veřejným pořádkem, je nutné zhodnotit, zda se takové 

ujednání s ohledem na konkrétní okolnosti v daném čase a sociálních poměrech bude jevit jako 

naprosto společensky nepřijatelné.151 Právě v tvrzené absenci kauzy Pohledávky shledávalo OKD 

zjevné příčení se veřejnému pořádku a s tím související nevymahatelnost této Pohledávky.152 

Citibank pro obranu své Pohledávky naopak použila argumenty totožné s těmi, které jsou uvedeny 

výše v této kapitole, tj. ekonomickými důvody Pohledávky byly především (i) zřízení ručení za 

dluhy z Dluhopisů, (ii) kontinuita zajištění v případě změny věřitelů a (ii) snížení transakčních 

nákladů financování.153 Citibank v tomto řízení rovněž poukázala na skutečnost, že české právo 

zná institut agenta pro zajištění prostřednictvím § 2010 odst. 2 Občanského zákoníku.154 

                                                 
148 Protokol z přezkumného jednání, dostupný z: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=24999450 [cit. 5. 

září 2020]. 
149 Seznam přihlášených pohledávek, dostupný z: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=24661620 [cit. 5. 

září 2020]. 
150 Důvodová zpráva k § 1 Občanského zákoníku. 
151 LAVICKÝ, P. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN: 978-80-7400-529-9. Str. 1. 
152 Vyjádření OKD ze dne 7. března 2017, dostupné z: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=28058474 

[cit. 5. září 2020]. 
153 Žaloba Citibank ze dne 9. září 2016, odst. 29 a 31, dostupná z: 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=25416736 [cit. 5. září 2020]. 
154 Tamtéž, odst. 36. 



 

62 

Krajský soud v Ostravě jakožto místně a věcně příslušný soud prvního stupně rozhodl 

rozsudkem ze dne 23. října 2019, sp. zn. 32 ICm 3260/2016 (dále jen Rozhodnutí OKD) tak, že 

Pohledávka je po právu co do pravosti i výše. Ohledně tvrzené chybějící kauzy Pohledávky soud 

v odst. 38.8 Rozhodnutí OKD uvedl, že ručitelský závazek OKD měl dostatečnou kauzu, kterou 

byl závazek za zaplacení Dluhopisů (tj. zřízení zajištění k pohledávkám všech věřitelů). Krajský 

soud v Ostravě se dále v odst. 39.13 Rozhodnutí OKD vyjádřil i k postavení Citibank jako agenta 

pro zajištění. Soud prvně vyslovil, že české právo zná institut agenta pro zajištění a Citibank jako 

agent pro zajištění byla tudíž oprávněna za jednotlivé věřitele vymáhat jejich pohledávky, a proto 

není třeba vůbec aplikovat čl. 13.06 Indenture Dluhopisů. Závěr soudu o neaplikování 

předmětného článku není dle mého názoru správný, neboť postavení Citibank jako agenta pro 

zajištění mělo být posuzováno z pohledu práva státu New York (a z pohledu českého práva pouze 

v rozsahu, v jakém bylo potřebné pro posouzení jeho souladu s veřejným pořádkem České 

republiky). Tento bod bohužel není dále rozvinut. S ohledem na datum vydání Dluhopisů (rok 

2014) se však lze domnívat, že soud měl na mysli koncept správce jistoty podle § 2010 

odst. 2 Občanského zákoníku. 

Soud se následně zabýval i samotnou koncepcí solidárního věřitelství. V této souvislosti 

soud odkázal na rozhodnutí Kasačního soudu Francouzské republiky ze dne 13. září 2011, 

sp. zn. 10-25533 10-25731 10-25908 (věc Belvedere), který se týkal souladu ujednání o paralelním 

dluhu s francouzským právem (dále jen Rozhodnutí Belvedere),155 a vyslovil, že závěry obsažené 

v Rozhodnutí Belvedere jsou přiměřené aplikovatelné i v projednávané věci (přestože postavení 

Citibank jako agenta pro zajištění bylo založeno na solidárním věřitelství).156 Vzhledem k tomu, 

že koncept solidárního věřitelství byl v projednávané věci konstruován tak, že plnění obdržené 

agentem pro zajištění mělo za následek automatické snížení dluhů vůči ostatním věřitelům 

(a naopak), nemohlo dojít k dvojnásobnému obohacení financujících subjektů. Postavení agenta 

                                                 
155 Dostupný z: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024567597/ [cit. 6. září 2020]. 
156 Toto rozhodnutí bude dále rozebráno i v podkapitole 4.3 níže. 
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pro zajištění bylo tudíž shledáno v souladu s veřejným pořádkem České republiky. Proti 

Rozhodnutí OKD však bylo podáno odvolání, mimo jiné, ze strany OKD a nezbývá než vyčkat, 

jak v této věci rozhodne odvolací soud (případně následně i soud dovolací).157 Vzhledem k tomu, 

že na koncepci solidárního věřitelství stojí v České republice zajištění v hodnotě nespočet miliard 

korun, se domnívám, že tento závěr Krajského soudu v Ostravě bude ostatními soudy podpořen. 

Opačný přístup by znamenal kolaps dluhového financování v České republice. 

Na rozdíl od správce jistoty, kterému není přiznáno postavení zajištěného věřitele ve 

smyslu Insolvenčního zákona, agentovi pro zajištění, jehož postavení se zakládá na solidárním 

věřitelství, nic nebrání, aby jemu postavení zajištěného věřitele přiznáno bylo. Jak je totiž uvedeno 

výše, agent pro zajištěný jako solidární věřitel je totiž jediným věřitelem, jehož pohledávka bývá 

zástavním právem zajištěna. Definice zajištěného věřitele podle § 2 písm. g) bude tudíž zcela 

naplněna. Dluhové financování je ale charakteristické tím, že je kladen mimořádný důraz na 

minimalizaci rizika, že věřitelé neobdrží zpět své finanční prostředky. Pro případ, kdy by 

z nějakého důvodu byla popřena zajištěná pohledávka agenta pro zajištění, je proto nutné, aby 

pohledávky ostatních věřitelů byly rovněž do insolvenčního řízení přihlášeny. 

Nejbezpečnější postup v případě insolvenčního řízení dlužníka by tudíž měl být takový, že 

agent pro zajištění přihlásí z titulu společného a nerozdílného věřitelství veškeré pohledávky 

z finančních dokumentů jako zajištěné a ostatní věřitelé následně přihlásí své pohledávky jako 

podmíněné a nezajištěné. Tento postup lze dohledat v několik insolvenčních řízení. Např. 

v případě insolvenčního řízení společnosti Oděvní podnik, a.s., IČ: 255 32 774, které je vedeno 

u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 398/2010, přihlásila společnost Česká 

spořitelna, a.s. pohledávky ze smlouvy o syndikovaném úvěru, která byla uzavřena dne 11. června 

2007 mezi, mimo jiné, Citibank a.s. a Raiffeisenbank a.s. jako aranžéry. Tyto pohledávky byly 

                                                 
157 Informace o řízení 32 ICm 3260/2016 v aplikaci infoSoud, dostupné z: 

https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do;jsessionid=mJoAGeBPRZfb1zfB1OviYd0zN0q8-
OLhmYvUTfSv.infosoud01?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=KSSEMOS&org=&cisloSenatu=32&druhVec=
Icm&bcVec=3260&rocnik=2016&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL [cit. 5. září 2020]. 
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společností Česká spořitelna, a.s. z pozice agenta pro zajištění jakožto společného a nerozdílného 

věřitele přihlášeny jako zajištěné. 158  Následně přihlásily společnosti Citibank a.s. 159 

a Raiffeisenbank a.s.160 své pohledávky z dané smlouvy jako podmíněné a nezajištěné a přihlášku 

shodně doplnily o níže uvedený text. Takto přihlášené pohledávky nebyly insolvenčním správcem 

popřeny.161 

„Ohledně pohledávky [XX] je věřitel společným a nerozdílným věřitelem 

spolu s Českou spořitelnou, a.s., tj. splněním závazku jednomu z věřitelů 

nemůže již druhý věřitel nic od dlužníka žádat. Věřitel proto přihlašuje 

pohledávku [XX] s vědomím, že stejnou pohledávku již mohla dříve přihlásit 

Česká spořitelna, a.s. Pokud tak Česká spořitelna, a.s. již učinila, nebude 

věřitel vykonávat práva spojená s touto pohledávkou do doby, než účast České 

spořitelny, a.s. v insolvenčním řízení skončí jinak než skončením 

insolvenčního řízení.“ 

Obdobná situace nastala i v případě insolvenčního řízení společnosti SKLÁRNY 

KAVALIER, a.s., IČ: 000 12 653, vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 

3732/2008. Společnosti SKLÁRNY KAVALIER, a.s. byl Citibank Europe plc a dalšími bankami 

poskytnut syndikovaný úvěr na základě smlouvy o multitranšovém syndikovaném úvěru ze dne 

20. června 2001. Citibank Europe plc z pozice agenta pro zajištění jakožto společného 

a nerozdílného věřitele přihlásila veškeré pohledávky z této smlouvy jako zajištěné.162 Zbývající 

banky následně přihlásily své jednotlivé pohledávky jako podmíněné a nezajištěné a přihlášky 

                                                 
158 Přihláška příslušných pohledávek je dostupná z: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=833582 [cit. 

5. září. 2020]. 
159 Přihláška příslušných pohledávek je dostupná z: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=838751 [cit. 

5. září. 2020]. 
160 Přihláška příslušných pohledávek je dostupná z: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=838752 [cit. 

5. září. 2020]. 
161 Protokol z přezkumného jednání ze dne 26. dubna 2010, dostupný z: 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=952821 [cit. 5. září 2020]. 
162 Přihláška příslušných pohledávek je dostupná z: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=272341 [cit. 

5. září 2020]. 
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doplnily textem obdobným výše uvedenému. 163  Takto přihlášené pohledávky opět nebyly 

popřeny.164 

4.3. Paralelní dluh 

V jurisdikcích, které uznávají anglosaský institut trustu, je ke správě zajištění v rámci 

dluhových transakcí používán právě tento koncept.165 Trust funguje obdobně jako svěřenský fond, 

kdy je ke správě vyčleněno z majetku zakladatele určité právo, které je tak chráněno před věřiteli 

zakladatele trustu. 166  Naneštěstí v České republice není trust ve smyslu anglosaského práva 

uznáván, neboť Česká republika není stranou Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty 

a jejich uznávání z 1. července 1985, jejímž cílem je harmonizace základních charakteristik 

trustů.167 

Pro objemné dluhové transakce je charakteristické, že skupina dlužníka působí v řadě 

jurisdikcí s potřebou přeshraničního toku peněz. Struktura takových transakcí bývá velmi 

komplexní, přičemž často zahrnuje zřízení zajištění v několika rozdílných zemích. Téměř každá 

jurisdikce klade rozdílné požadavky na zřízení a správu zajištění (zejména zástavního práva). 

Zatímco v anglosaských zemích je možné se spolehnout na zmíněný trust, v ostatních jurisdikcích 

je nutné být při vytváření efektivního řešení, jak zřídit a spravovat zajištění, poněkud kreativnější. 

První možností je v předcházející kapitole popsané ustanovení agenta pro zajištění solidárním 

věřitelem s ostatními věřiteli. V rámci přeshraničních transakcí je však převážně preferováno 

zajištění tzv. paralelního dluhu. 

Paralelním dluhem se rozumí uměle vytvořený dluh dlužníka (či dlužníků) vůči agentovi 

pro zajištění, který plně zrcadlí dluhy dlužníka (či dlužníků) vůči ostatním věřitelům na základě 

                                                 
163 Příkladem uvádím přihlášku pohledávek společnosti Komerční banka, a.s. dostupnou zde: 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=272342 [cit. 5. září 2020]. 
164 Protokol z přezkumného jednání ze dne 30. března 2009, dostupný z: 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=351501 [cit. 5. září 2020]. 
165 Op. cit. pozn. 83. 
166 K tomu blíže viz podkapitolu 6.1. 
167 Dostupné z: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59 [cit. 6. září 2020]. 
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finanční dokumentace.168 Jakékoli splacení (byť i částečné) tohoto paralelního dluhu automaticky 

snižuje výši dluhů dlužníka (či dlužníků) vůči ostatním věřitelům vzniklých na základě finanční 

dokumentace. Toto obdobně platí i pro automatické snížení paralelního dluhu v případě plnění 

dluhů vůči ostatním věřitelům. Tímto postupem je zajištěno, že dlužníkům nikdy nevznikne 

povinnost uhradit stejnou částku dvakrát. V případě, že dojde k poskytnutí dalších finančních 

prostředků věřiteli, dojde i k automatickému navýšení paralelního dluhu. K takto uměle 

vytvořenému paralelnímu dluh je následně zřízeno zástavní právo ve prospěch agenta pro zajištění. 

Vzhledem k tomu, že se v případě paralelního dluhu jedná o pohledávku agenta pro zajištění, 

kterému bude svědčit zástavní právo, není sporu o tom, že agent pro zajištění naplňuje definici 

zajištěného věřitele podle § 2 písm. g) Insolvenčního zákona. 

Paralelní dluh je umělým konstruktem, který není zakotven v žádném právním předpise. 

V některých jurisdikcích kontinentálního právního systému není tudíž jisté, zda lze takto uměle 

dluh vytvořit. Vzhledem k flexibilitě anglického práva bývá ujednání o paralelním dluhu proto 

často řízeno právě anglickým právem, kde není o jeho platnosti pochyb. V českém prostředí se lze 

tedy nejčastěji setkat se situací, kdy české zástavní právo zajišťuje paralelní dluh podle anglického 

práva. Ojediněle je však možné identifikovat případy, kdy se ujednání o paralelním dluhu řídí 

českým právem. Tak tomu je např. v případě dluhopisů ISIN CZ0000000708 vydaných podle 

českého práva polskou společností MCI Venture Projects Sp. z o.o.VI s.k.a., registrační číslo KRS 

0000485654.169 Tato transakce představuje první transakci svého druhu, která ke sdílení zajištění 

mezi věřiteli využívá koncepci paralelního dluhu řídícího se českým právem.170 

                                                 
168 Glossary: Parallel Debt, Practical Law. Dostupné z: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-501-

1972?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=%28sc.Default%29&comp=
pluk [cit. 6. září 2020]. 

169 Emisní podmínky těchto dluhopisů jsou dostupné z: https://www.cdcp.cz/IssuersCDCP.dta/MCIVEV032017.pdf 
[cit. 9. září 2020] 

170 Tisková zpráva Allen & Overy ze dne 21. dubna 2017 dostupná z: https://www.allenovery.com/en-
gb/global/news-and-insights/news/allen-overy-wins-iflr-award-for-mci-group-issuance-of-czech-law-governed-
secured-bonds [cit. 9. září 2020] 
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Ujednání o paralelním dluhu může v praxi znít následovně: 

„(a) V tomto článku: 

Pohledávka zajištěné strany znamená jakoukoli částku, kterou jakýkoli 

dlužník dluží zajištěné straně na základě nebo v souvislosti s finančními 

dokumenty. 

Pohledávka agenta pro zajištění má význam stanovený v odstavci (b) níže. 

(b) Každý dlužník musí zaplatit agentovi pro zajištění jako samostatnému 

věřiteli částku rovnající se každé Pohledávce zajištěné strany, kterou daný 

dlužník dluží k datu její splatnosti (každá taková částka dále jen Pohledávka 

agenta pro zajištění). Výše Pohledávky agenta pro zajištění se vždy bude 

rovnat částce příslušné Pohledávky zajištěné strany. 

(c) Plněním Pohledávky zajištěné strany jakýmkoli dlužníkem se sníží 

příslušná Pohledávka agenta pro zajištění ve stejné výši. 

(d) Plněním Pohledávky agenta pro zajištění jakýmkoli dlužníkem, pokud 

agent pro zajištění takové plnění požadoval (jednajíc v souladu s instrukcí 

všech věřitelů), se sníží příslušná Pohledávka zajištěné strany ve stejné výši.“ 

Názorný popis zástavního práva zřízeného za účelem zajištění paralelního dluhu ve 

prospěch agenta pro zajištění, který vyhoví požadavkům Občanského zákoníku na vymezení 

zajištěných dluhů, může znít následovně: 

„K celému obchodnímu podílu společnosti Laird Limited ve společnosti Laird 

s.r.o. je na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu 

ze dne 27. 11. 2018 (dále jen "Zástavní smlouva") zřízeno zástavní právo ve 

prospěch společnosti Wilmington Trust (London) Limited, založené 

a existující podle práva Anglie a Walesu, s identifikačním číslem 05650152 

a se sídlem na adrese Third Floor, 1 King's Arms Yard, EC2R 7AF Londýn, 
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Spojené království (dále jen "Zástavní právo první v pořadí"). Zástavní právo 

první v pořadí bylo zřízeno za účelem zajištění veškerých podmíněných 

a nepodmíněných dluhů společnosti Laird s.r.o. (dále jen "Společnost"), které 

Společnosti vznikly na základě Ujednání o paralelním dluhu (jak je tento 

pojem blíže specifikován v Zástavní smlouvě) ke dni podpisu Zástavní 

smlouvy a/nebo Společnosti na základě Ujednání o paralelním dluhu (jak je 

tento pojem blíže specifikován v Zástavní smlouvě) vzniknou kdykoliv 

v budoucnu v období ode dne podpisu Zástavní smlouvy do dne 9. července 

2030, včetně veškerého příslušenství, s tím, že maximální výše jistiny 

zajištěných dluhů nepřekročí částku 1.766.000.000,00 USD (slovy: jedna 

miliarda sedm set šedesát šest milionů amerických dolarů) nebo ekvivalent 

této částky v jiné měně.“171 

Hlavním argumentem, kterým bývá zpochybňována platnost ujednání o paralelním dluhu, 

je chybějící kauza tohoto dluhu. Tuto otázku je nutné řešit vždy podle právního řádu, kterým se 

paralelní dluh řídí. Jak je patrné z Rozhodnutí OKD a argumentace OKD, případná chybějící kauza 

může v případě zahraničního paralelního dluhu představovat rozpor s veřejným pořádkem ve 

smyslu § 4 ZMPS. Závěry ohledně chybějící kauzy uvedené v kapitole 4.2 výše jsou plně 

aplikovatelné i pro paralelní dluh. Ačkoli samotný paralelní dluh bude představovat inominátní 

závazek, domnívám se, že kauza paralelního dluhu je naprosto zřejmá. Ekonomické důvody 

zřízení paralelního dluhu jsou totožné s kauzou zřízení solidární pohledávky, tj. především 

(i) zajištění veškerých pohledávek finančních účastníků na základě finanční dokumentace, 

(ii) zachování kontinuity tohoto zajištění a (iii) snížení nákladů souvisejících s poskytnutím 

peněžních prostředků. Závěr, že paralelní dluh postrádá kauzu, se tedy nemůže dle mého názoru 

prosadit. 

                                                 
171 Výpis z obchodního rejstříku společnosti Laird s.r.o. dostupný na: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=22809&typ=PLATNY [cit. 6. září 2020]. 
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Další zpochybňující argument se rovněž opírá o veřejný pořádek, když shledává samotné 

vytvoření paralelního dluhu v rozporu s veřejným pořádkem ve smyslu § 1 odst. 2 Občanského 

zákoníku, jelikož v jeho důsledku může údajně dojít k dvojitému uspokojení věřitelů. Tento 

argument je však nutné odmítnout, jelikož standardní ujednání o paralelním dluhu je konstruováno 

tak, že plnění na jeden dluh má za následek snížení (či splnění) paralelního dluhu. Domnívám se 

však, že pokud by ujednání o paralelním dluhu neupravovalo automatické snížení v případě jeho 

plnění, bylo by takové ujednání v rozporu s veřejným pořádkem, neboť by umožňovalo věřitelům 

obdržet dvojí plnění jejich pohledávek. Touto argumentací se zabýval i Kasační soud Francouzské 

republiky v Rozhodnutí Belvedere. Francouzská společnost Belvédère vydala dluhopisy v celkové 

hodnotě 375.000.000 eur, které se řídily právem státu New York. Za účelem zajištění pohledávek 

vlastníků dluhopisů byl podle stejného práva vytvořen paralelní dluh ve prospěch agenta pro 

zajištění. Tento paralelní dluh byl následně zajištěn. Společnost Belvédère poté ujednání 

o paralelním dluhu napadla pro jeho údajný rozpor s veřejným pořádkem Francouzské republiky, 

jelikož paralelní dluh mohl být údajně vymáhán nezávisle na hlavních pohledávkách, čímž mohlo 

dojít k dvojnásobnému uspokojení pohledávek vlastníků dluhopisů. Paralelní dluh byl ovšem 

konstruován v souladu s výše uvedenými principy, tj. plnění paralelního dluhu automaticky 

snižovalo zrcadlové pohledávky a naopak. Kasační soud Francouzské republiky tudíž shledal takto 

konstruovaný paralelní dluh v souladu s veřejným pořádkem Francouzské republiky. 

Závěry obsažené v Rozhodnutí Belvedere byly následně přebrány Krajským soudem 

v Ostravě v Rozhodnutí OKD, kde soud vyslovil, že obdobné ujednání je v souladu s veřejným 

pořádkem České republiky (k tomu blíže viz kapitolu 4.2 výše). V rámci Evropské unie se lze dále 

setkat s rozhodnutím Nejvyššího soudu Polské republiky ze dne 9. října 2009, sp. zn. IV CSK 

145/09172, ve kterém se Nejvyšší soud Polské republiky sice zabýval zajištěním, které zajišťovalo 

                                                 
172 Dostupné z: https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/24596,iv-csk-145-09 [cit. 10. září 2020]. 
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paralelní dluh, avšak paralelní dluh samotný nebyl předmětem přezkumu, neboť neplatnost 

paralelního dluhu nebyla namítána.173 

Je ovšem nutné upozornit, že k otázce paralelního dluhu se Nejvyšší soud České republiky 

doposud nevyjádřil. Domnívám se však, že pokud bude paralelní dluh konstruován tak, že bude 

automaticky snížen v důsledku plnění hlavního dluhu (a naopak), mělo by takové ujednání být 

v souladu s veřejným pořádkem České republiky, potažmo právním řádem České republiky, pokud 

by se ujednání o paralelním dluhu řídilo českým právem. 

Jak bylo uvedeno v podkapitole 3.3 výše, uznání zajištění v případě úpadku dlužníka je 

naprosto klíčové. Vzhledem k tomu, že agent pro zajištění, v jehož prospěch bylo zřízeno zajištění 

paralelního dluhu, bude zajištěným věřitelem ve smyslu Insolvenčního zákona, bude to právě agent 

pro zajištění, který bude v případě úpadku dlužníka přihlašovat pohledávku z paralelního dluhu 

jako zajištěnou. 

Z dostupných údajů v insolvenčním rejstříku lze dohledat, že postavení agenta pro zajištění 

zajišťujícího pohledávky z paralelního dluhu je českým insolvenčním správcům známé. Tak tomu 

bylo např. v insolvenčním řízení společnosti SALEZA, a.s. (dříve SAZKA, a.s.), IČ: 471 16 307, 

vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011. Věřitel THE BANK OF 

NEW YORK MELLON, London Branch, registrační číslo BR000818, jakožto agent pro zajištění 

přihlásil do tohoto insolvenčního řízení zajištěnou pohledávku ve výši téměř pět miliard korun 

českých174, která se řídila anglickým právem a jako paralelní dluh zrcadlila, mimo jiné, pohledávky 

vlastníků dluhopisů, které byly vydány úpadcem a kterým byl jim přidělen ISIN 

XS0258547057. 175  Takto přihlášená pohledávka agenta pro zajištění nebyla insolvenčním 

                                                 
173 JACASZEK, P.: Parallel debt in Polish legal practice, dostupné z: 

https://www.worldservicesgroup.com/publications.asp?action=article&artid=4722 [cit. 10. září 2020]. 
174 Přihláška příslušné pohledávky je dostupná z: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=2017442 [cit. 10. 

září 2020]. 
175 Prospekt dluhopisů ISIN XS0258547057 vydaných společností SALEZA, a.s. dostupný z: 

https://www.bourse.lu/security/XS0258547057/96704 [cit. 10. září 2020]. 
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správcem popřena.176 Obdobně jako v případě agenta pro zajištění, jehož postavení se zakládá na 

solidárním věřitelství, by nejbezpečnější postup v případě úpadku dlužníka měl být takový, že 

ostatní věřitelé následně přihlásí své pohledávky jako podmíněné a nezajištěné. 

4.4. Postavení podle Zákona o dluhopisech 

Navzdory důležitému postavení agenta pro zajištění nebyl tento koncept dlouhou dobu 

výslovně kodifikován v českém právu. Situace se však změnila k 4. lednu 2019, kdy nabyla 

účinnosti Novela zákona o dluhopisech a právní řád České republiky se opět přiblížil k vyspělým 

právním řádům západního světa. Novela zákona o dluhopisech, mimo jiné, kompletně 

novelizovala hlavu pátou Zákona o dluhopisech, ve které je nově zakotvena úprava agenta pro 

zajištění. Úprava agenta pro zajištění v Zákoně o dluhopisech je minimalistická a dispozitivní a je 

tedy ponecháno na vůli účastníků právních vztahů, jak budou práva a povinnosti agenta pro 

zajištění upravena.177 Hlavní motivací zavedení agenta pro zajištění do českého práva bylo totiž 

odstranění právní nejistoty související se skutečností, že agent pro zajištění byl v praxi pouhým 

smluvním konstruktem bez výslovného uznání zákonem.178 

Podle § 20 odst. 1 Zákona o dluhopisech může být splacení dluhopisu a vyplacení výnosu 

dluhopisu a jiných dluhů s dluhopisy souvisejícími zajištěno zřízením zástavního práva nebo 

jiného zajištění ve prospěch vlastníků dluhopisů a případně též dalších osob uvedených v emisních 

podmínkách (pro tyto osoby zavádí Zákon o dluhopisech legislativní zkratku oprávněné osoby) na 

základě písemné smlouvy uzavřené mezi agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem nebo 

příjemcem jiného zajištění a emitentem nebo jiným poskytovatelem zajištění. 

Zajištění je v takovém případě zřízeno ve prospěch vlastníků dluhopisů obdobně jako 

v případě správce jistoty podle § 2010 odst. 2 Občanského zákoníku. Agent pro zajištění podle 

§ 20 Zákona o dluhopisech tedy představuje zvláštní typ správce jistoty ve smyslu Občanského 

                                                 
176 Protokol z přezkumného jednání ze dne 26. května 2010, dostupný z: 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=2426616 [cit. 10. září 2020]. 
177 Důvodová zpráva k bodu 37 Novely zákona o dluhopisech. 
178 Obecná část důvodové zprávy k Novele zákona o dluhopisech. 
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zákoníku. 179  Takto zřízené zajištění je následně spravováno agentem pro zajištění. Zákon 

o dluhopisech v § 20 označuje agenta pro zajištění jako zástavního věřitele nebo příjemce zajištění. 

Jak uvedeno v kapitole 4.1 výše, zástavním věřitelem je nutné rozumět osobu, jejíž pohledávka je 

zajištěna zástavním právem. Zákon o dluhopisech tedy výslovně počítá se situací, kdy budou 

pohledávky agenta pro zajištění (např. odměna za výkon této funkce) zajištěny takto zřízeným 

zástavním právem. Naproti tomu v situaci, kdy budou zajištěny rovněž pohledávky vlastníků 

dluhopisů, je přiléhavější označení příjemce jistoty jakožto pojem širší než zástavní věřitel, jelikož 

zahrnuje i osoby, které zajištění spravují ve prospěch třetích osob. 

Z doslovného výkladu § 20a odst. 1 Zákona o dluhopisu lze nabýt dojmu, že agenta pro 

zajištění lze do této funkce ustavit pouze příslušnou zástavní smlouvou. Takové řešení by však 

bylo krajně nepraktické s ohledem např. na povinnost mít v takové smlouvě upraveny i podmínky 

a postup při změně v osobě agenta pro zajištění v souladu s § 20a odst. 5 Zákona o dluhopisech. 

Je však nutné mít na paměti, že účelem zákonodárce byla vysoká flexibilita těchto ustanovení 

a s tím související možnost se od těchto ustanovení odchýlit. V praxi tak bude daleko častější 

ustanovení agenta pro zajištění samostatnou smlouvou uzavřenou s emitentem či úprava všech 

náležitostí v emisních podmínkách. Následně uzavřené zástavní smlouvy by v takovém případě na 

příslušná ustanovení emisních podmínek či smlouvy s agentem pro zajištění odkazovaly. 

Na rozdíl od úvěrového financování, pro které je charakteristické, že osobu agenta pro 

zajištění volí pouze finanční účastníci jakožto věřitelé, je pro dluhopisové financování typické, že 

úvodní agent pro zajištění bývá ustanoven emitentem. Tato odlišnost pramení ze skutečnosti, že 

v případě úvěrového financování je vždy známý alespoň jeden věřitel, zatímco u dluhopisové 

emise nemusí být identita budoucích vlastníků dluhopisů až do okamžiku vydání dluhopisů vůbec 

známa. Aby nemohlo dojít ke zneužití tohoto emitentova práva, kdy by emitent ustanovil agenta 

pro zajištění, který by nedbal práv vlastníků dluhopisů, přiznává Zákon o dluhopisech vlastníkům 

                                                 
179 ZOUBEK, H. Op. cit. pozn. 131. Str. 2173. 
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výsadní právo požadovat změnu agenta pro zajištění v souladu s § 21 odst. 1 písm. c). Pokud by 

vlastníci nebyli spokojeni s výkonem funkce agenta pro zajištění, mohou se tedy dožadovat změny 

osoby vykonávající tuto funkci, a to i proti vůli daného agenta pro zajištění či emitenta. Případná 

změna agenta pro zajištění pak bude mít v souladu s § 20a odst. 1 Zákona o dluhopisech za 

následek automatický přechod práv a povinností agenta pro zajištění z emisních podmínek, 

smlouvy s agentem pro zajištění a příslušnou zástavní smlouvou na nového agenta pro zajištění. 

Z § 20 odst. 1 Zákona o dluhopisech lze dále dovodit, že pro jednu emisi může být v každý 

okamžik ustanoven pouze jediný agent pro zajištění, aby nemohlo docházet ke střetu jednání dvou 

či více agentů pro zajištění.180 

Jednou z prvních zajištěných transakcí, kde byl agent pro zajištění podle Zákona 

o dluhopisech použit, byla emise zajištěných dluhopisů ISIN: CZ0003521692 vydaných 

společností RSBC INVEST s.r.o., IČO: 077 08 955.181 V rámci této transakce emitent ustanovil 

společnost Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, agentem pro zajištění, přičemž vzájemné 

vztahy byly upraveny zvláštní smlouvou s agentem pro zajištění, která byla v souladu 

s § 20 odst. 3 Zákona o dluhopisech zpřístupněna pro vlastníky dluhopisů v sídle emitenta. 

Novela zákona o dluhopisech podrobněji upravuje i práva agenta pro zajištění. Zatímco 

§ 2010 odst. 2 Občanského zákoníku pro správce jistoty bez jakéhokoli dalšího upřesnění pouze 

stanoví, že správce jistoty má vůči dlužníku stejná práva jako věřitel, přiznává § 20 odst. 2 Zákona 

o dluhopisech agentovi pro zajištění oprávnění vykonávat práva věřitele, zástavního věřitele nebo 

jiného příjemce zajištění vlastním jménem ve prospěch oprávněných osob, přičemž toto oprávnění 

platí i pro insolvenční řízení, výkon rozhodnutí nebo exekuci týkající se zástavce nebo jiného 

poskytovatele zajištění nebo jejich majetku. Zákon o dluhopisech jde dokonce ještě dále a normuje 

právní fikci, kdy se na agenta pro zajištění podle § 20a odst. 6 hledí, jako by byl věřitelem každé 

zajištěné pohledávky. Praktickým důsledkem těchto ustanovení tudíž bude vyloučení pochybností, 

                                                 
180 Op. cit. pozn. 177. 
181 Op. cit. pozn. 38. 
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že agent pro zajištění je oprávněn např. přistoupit k výkonu zajištění namísto věřitelů či přihlásit 

pohledávky věřitelů do insolvenčního řízení v případě úpadku emitenta. Za účelem předejití střetu 

výkonu práv jednotlivými vlastníky dluhopisů a agentem pro zajištění zavádí § 20a odst. 7 Zákona 

o dluhopisech dále pravidlo, že v rozsahu v jakém uplatňuje práva ze zajištění agent pro zajištění, 

nemohou vlastníci dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně. 

Úprava agenta pro zajištění v Zákoně o dluhopisech se snaží odstranit základní nedostatek 

správce jistoty podle Občanského zákoníku, kterou byla neprovázanost tohoto institutu do 

ostatních právních předpisů. § 20 odst. 4 Zákona o dluhopisech tak stanoví, že pokud právní 

předpis (např. Notářský řád či katastrální zákon, jak popsáno v podkapitole 4.1 výše) vyžaduje 

údaje o zástavním věřiteli nebo zajištěném dluhu, uvedou se údaje nutné k identifikaci agenta pro 

zajištění, údaj identifikující dluhopis, a identifikace zajištěného dluhu alespoň odkazem na 

podkladový dokument. Tímto ustanovením je tak efektivně vyřešen případný problém se zápisem 

agenta pro zajištění a zástavního práva do veřejných seznamů nebo rejstříků či rejstříku zástav. 

Dalším klíčovým problémem správce jistoty je, že mu není přiznáno postavení zajištěného 

věřitele ve smyslu Insolvenčního zákona. § 2 písm. g). Pokud by současně s Novelou zákona 

o dluhopisech nebylo toto ustanovení novelizováno, domnívám se, že ani agent pro zajištění podle 

Zákona o dluhopisech nemohl těžit z postavení zajištěného věřitele. Zákonodárce byl však 

prozíravý a společně se Zákonem o dluhopisech byl prostřednictvím článku XI Novely zákona 

o dluhopisech novelizován i § 2 Insolvenčního zákona tak, že na konci písm. g) tohoto paragrafu 

byla doplněna slova, že zajištěným věřitelem je i agent pro zajištění podle zákona o dluhopisech. 

Touto novelou bylo tudíž zajištěno, že agentovi pro zajištění je přiznáno postavení zajištěného 

věřitele, který může vlastním jménem ve prospěch věřitelů vykonávat jejich práva v souladu 

s § 20 odst. 2 Zákona o dluhopisech i v rámci insolvenčního řízení. 

Obdobně jako správce jistoty by mohla být správa zajištění agentem pro zajištění podle 

Zákona o dluhopisech považována za formu komise. Zákonodárce však tomuto chtěl zamezit 
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(zřejmě s ohledem na případný střet právních předpisů) a agent pro zajištění by neměl být 

komisionářem. Za účelem podpoření tohoto výkladu zákonodárce proto zavedl fikci, že se na 

agenta pro zajištění hledí, jako by byl věřitelem každé zajištěné pohledávky182, což má za následek, 

že práva věřitelů každé zajištěné pohledávky bude agent pro zajištění vykonávat jako svá vlastní. 

Ustanovení Občanského zákoníku o komisi se tudíž na vztah agenta pro zajištění a vlastníků 

dluhopisů nepoužijí. Obdobný závěr by se měl proto uplatnit i pro ustanovení Občanského 

zákoníku o správě cizího majetku. Pro vyloučení pochybností § 20a odst. 8 Zákona o dluhopisech 

tato ustanovení výslovně vylučuje. 

Výslovné zavedení úpravy agenta pro zajištění do českého práva bylo odbornou veřejností 

přivítáno pozitivně. Ačkoli ještě nějaký čas potrvá, než budou klíčová ustanovení Novely zákona 

o dluhopisech soudně otestovány, lze uzavřít, že tato úprava agenta pro zajištění navazuje na 

institut správce jistoty a snaží se odstranit nedostatky této úpravy v Občanském zákoníku. Tento 

cíl se zákonodárci dle mého názoru povedlo úspěšně naplnit. 

Závěrem je nutné vyjasnit, u jakých typů transakcí bude možné konstrukci agenta pro 

zajištění podle Zákona o dluhopisech využít. S ohledem na umístění úpravy do Zákona 

o dluhopisech a znění § 20 odst. 1 tohoto zákona není pochyb, že úprava agenta pro zajištění byla 

primárně zamýšlena pro emise dluhopisů. Úmyslem zákonodárce však bylo rozšířit využití těchto 

pravidel i pro ostatní dluhové transakce. Novela zákona o dluhopisech proto novelizovala 

i § 45 Zákona o dluhopisech, který nově stanoví, že pokud je ustanoven agent pro zajištění 

k zajištění dluhů nesouvisejících s vydáváním dluhopisů, použijí se § 20 a 20a Zákona 

o dluhopisech obdobně. Část odborné veřejnosti tudíž došla k závěru, že tyto pravidla lze uplatnit 

                                                 
182 Op. cit. pozn. 177. 
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i na syndikované úvěry.183 Tomuto výkladu nasvědčuje i úmysl zákonodárce popsaný v důvodové 

zprávě k Novele zákona o dluhopisech.184 

Ačkoli tomu tak zákonodárce zamýšlel, není dle mého názoru možné tuto úpravu aplikovat 

i na syndikované úvěry, neboť syndikované úvěry stojí mimo působnost Zákona o dluhopisech. 

Předmětem úpravy Zákona o dluhopisech je podle jeho § 1 postup při vydávání dluhopisů bez 

ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává, a některé další otázky s dluhopisy související, 

včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž 

je spojeno právo na splacení dlužné částky. 

Vzhledem k tomu, že Zákon o dluhopisech dopadá pouze na dluhopisy a obdobné cenné 

papíry, není možné úpravu agenta pro zajištění aplikovat i na jiné dluhové transakce, typicky 

syndikované úvěry. Tomuto závěru nasvědčuje i přístup tržní praxe, kde se s příchodem Novely 

zákona o dluhopisech nic nezměnilo. Úprava agenta pro zajištění v Zákoně o dluhopisech nebývá 

ani doplňována do vylučovaných ustanovení v úvěrové smlouvě, čímž je závěr 

o neaplikovatelnosti této úpravy na syndikované úvěry podtržen. Vedle dluhopisů bude tedy 

možné úpravu agent pro zajištění použít toliko na obdobné cenné papíry, na které § 1 Zákona 

o dluhopisech pamatuje. Jako příklad těchto cenných papírů mohou posloužit různé investiční 

certifikáty, jejichž výnos je navázán na vývoj podkladového aktiva (např. koš akcií), a obdobné 

cenné papíry. Pokud má být úprava agenta pro zajištění v Zákoně o dluhopisech aplikovatelná i na 

syndikované úvěry, bude nutné její obdobu zakomponovat do Občanského zákoníku či jiného 

relevantního právního předpisu. V úvahu připadá např. zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

                                                 
183 KOKEŠ, J. Institut agenta pro zajištění v návrhu novely zákona o dluhopisech, dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/institut-agenta-pro-zajisteni-v-navrhu-novely-zakona-o-dluhopisech-
108503.html [cit. 13. září 2020] nebo SPRINZ, P., RAHM, J., TOPINKA, J. Novela zákona o dluhopisech 
předjímá zavedení institutu agenta pro zajištění i mimo oblast dluhopisů, dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/novela-zakona-o-dluhopisech-predjima-zavedeni-institutu-
agenta-pro-zajisteni-i-mimo-oblast-dluhopisu [cit. 13. září 2020.] 

184 Op. cit. pozn. 177. 
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5. Práva a povinnosti agenta pro zajištění 

Role agenta pro zajištění je ze své povahy spíše administrativní, okruh práv a povinností 

vykonávaných agentem pro zajištění bývá proto omezen na správu zajištění a související oblasti. 

Výsadním právem agenta pro zajištění je takříkajíc možnost zmáčknout spoušť a zahájit výkon 

zajištění (především zástavního práva). Občanský zákoník vychází v této záležitosti zajištěným 

věřitelům vstříc a pro výkon zástavního práva zavedl nové možnosti, které práci agenta pro 

zajištění usnadňují. Vedle tohoto hlavního oprávnění disponuje agent pro zajištění i neméně 

důležitým právem požadovat po zástavci, aby učinil určité kroky či naopak aby se některých kroků 

zdržel. 

Vzhledem k tomu, že agentovi pro zajištění je svěřen osud zajištění, je nutné zajistit 

ostatním věřitelům, kteří mají ze zajištění v konečném výsledku těžit, náležitou kontrolu výkonu 

této funkce. Kontrola ze strany ostatních věřitelů se projevuje zejména stanovením mantinelů práv 

agenta pro zajištění, aby nebyla agentovi pro zajištění dána úplná libovůle výkonu jeho oprávnění. 

Toto se projevuje např. v situacích, kdy je agent pro zajištění povinen respektovat pokyny ostatních 

věřitelů v souladu s čl. 26.6 Vzorové smlouvy ČBA či § 20a odst. 1 Zákona o dluhopisech. 

Nejdůležitějším právem ostatních věřitelů je pak možnost vyměnit osobu agenta pro zajištění, 

zejména v případech, kdy agent pro zajištění nedodržuje své povinnosti. 

S výjimkou Zákona o dluhopisech a úpravy výkonu zástavního práva v Občanském 

zákoníku, nejsou práva a povinnosti agenta pro zajištění kodifikovány. Podkladová smluvní 

dokumentace musí být proto dostatečně robustní, aby jednak navázala na existující zákonnou 

úpravu a především aby zakotvila doposud neupravená práva a povinnosti agenta pro zajištění, 

zástavce a ostatních věřitelů. 

5.1. Práva agenta pro zajištění 

Pro vznik zástavního práva k některým aktivům je nezbytné zástavní právo (či jiná omezení 

jako např. zákaz zřízení zástavního práva, tzv. negative pledge) zapsat do příslušné evidence – 
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veřejného rejstříku či seznamu nebo rejstříku zástav. Postavení agenta pro zajištění přitom bývá 

často konstruováno jako pasivní, kdy agent pro zajištění pouze dohlíží na plnění povinností 

zástavce. V zástavní smlouvě bývá proto standardně obsažena povinnost zástavce podat nebo 

zajistit podání návrhu na zápis zástavního práva (a věcněprávního zákazu zřídit zástavní právo, 

pokud je tento zákaz zřizován) do příslušné evidence v určité lhůtě a agent pro zajištění splnění 

této povinnosti pouze kontroluje. Jinými slovy, agent pro zajištění má právo požadovat, aby 

zástavce podal či zajistil podání návrhu na zápis zástavního práva. Pro případy, kdy zástavce tuto 

povinnost včas nesplní, zástavní smlouva často přiznává agentovi pro zajištění oprávnění podat 

návrh na zápis zástavního práva namísto zástavce. Takové ustanovení je typické pro zástavní právo 

zřizované k podílu ve společnosti s ručením omezeným. Podle § 11 odst. 1 a 2 ve spojení s § 42 

a § 47 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Rejstříkový zákon), totiž platí, že návrh na zápis zástavního práva 

k podílu ve společnosti s ručením omezeným podává společnost, ve které je zřizováno dané 

zástavní právo, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření příslušné zástavní smlouvy 

dozvěděla. Pro případy, kdy daná společnost nepodá návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí tato 

povinnost vznikla, může v souladu s § 11 odst. 3 Rejstříkového zákona podat návrh na zápis každá 

osoba, která na zápisu doloží právní zájem. V kontextu zástavního práva může být takovou osobou 

zástavce i agent pro zajištění. 

Nad rámec výše uvedeného je vhodné uvést, že výkladem § 11 odst. 1 Rejstříkového 

zákona ve spojení s § 1322 odst. 2 Občanského zákoníku lze dojít k závěru, že osobou oprávněnou 

k podání návrhu na zápis by mohl být primárně i agent pro zajištění jakožto zástavní věřitel, a to 

i bez splnění jakýchkoli dalších podmínek. Pokud by totiž zástavní věřitel nebyl oprávněn k podání 

návrhu na zápis předmětného zástavního práva, postrádal by § 1322 odst. 2 Občanského zákoníku 

smysl, jelikož společnost by vždy byla účastníkem řízení o zápisu zástavního práva podle 

Rejstříkového zákona, a informační povinnost o vzniku zástavního práva by tudíž byla nadbytečná. 
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Praxe dluhového financování se však nerada spoléhá pouze na znění zákona a odpovídající 

ustanovení jsou často vtělena přímo do textu příslušných zástavních smluv. Zástavní smlouvy 

proto obsahují výslovné oprávnění agenta pro zajištění podat návrh na zápis zástavního práva 

v případech, kdy zástavce tak neučiní či takové podání nezajistí, a za účelem vyloučení 

pochybností rovněž obsahují ustanovení, ve kterém zástavce agenta pro zajištění zmocňuje 

k učinění veškerých úkonů, které mohou být v souvislosti se zápisem zástavního práva potřebné. 

Toto ustanovení tak zcela vylučuje případnou patovou situaci pro zástavní právo k jakémukoli 

aktivu, kdy by zástavce nesplnil svou povinnost podat či zajistit podání návrhu na zápis zástavního 

právo a agent pro zajištění by nebyl oprávněn tento návrh podat sám. Vždy je tudíž zajištěno, že 

návrh na zápis zástavního práva bude podán, v důsledku čehož může zástavní právo vzniknout 

(v případech, kdy je zápis vyžadován). 

Český právní řád v některých případech dokonce předjímá, že zápis zástavního práva bude 

proveden bez návrhu stran, čímž je eliminována nutnost zapojení stran zástavní smlouvy. Tímto 

postupem je zároveň zajištěno, že zástavní právo vznikne, co nejdříve to bude možné. Tento postup 

je předvídán v situacích, kdy zástavní právo vzniká zápisem do rejstříku zástav podle Notářského 

řádu. § 1319 odst. 3 Občanského zákoníku pro tyto situace stanoví, že zápis je proveden notářem 

bez zbytečného odkladu po uzavření příslušné zástavní smlouvy. V souladu s § 1319 odst. 1 a 2 

Občanského zákoníku se tento postup aplikuje např. na zástavní právo k závodu. 

Situace je však odlišná v případě zapisování zákazů zřízení zástavního práva do rejstříku 

zástav. Notářský řád totiž v § 35g odst. 5 předvídá, že návrh na zápis takového zákazu je prováděn 

na základě písemné žádosti zástavního věřitele. V praxi se však často stává, že zástavní smlouva 

obsahuje zmocnění zástavce udělené agentem pro zajištění jakožto zástavním věřitelem, aby 

zástavce namísto zástavního věřitele podal tuto žádost. Důvodem pro toto aranžmá je zejména 

přenesení odpovědnosti z agenta pro zajištění na zástavce. Pokud však zástavce tuto povinnost 

nesplní, nebude nic bránit agentovi pro zajištění, aby v souladu s Notářským řádem podal tuto 
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žádost sám. Notářský řád v § 35a odst. 2 dále předjímá, že Notářská komora České republiky vydá 

k rejstříku zástav prováděcí předpis, kterým budou, mimo jiné, upraveny náležitosti tohoto 

rejstříku a postup zápisu údajů do něj. Tímto předpisem je předpis Notářské komory České 

republiky o rejstříku zástav (dále jen Předpis o rejstříku zástav). 185  Výše uvedené je tak 

reflektováno i v Předpisu o rejstříku zástav, kdy § 29 odst. 3 Předpisu o rejstříku zástav stanoví, že 

žádost o zápis zákazu zřízení zástavního práva podává osoba, v jejíž prospěch je tento zákaz 

zřizován (touto osobou bude v naprosté většině případů právě agent pro zajištění jakožto zástavní 

věřitel). 

Samotné splnění povinnosti podat či zajistit podání návrhu na zápis zástavního práva však 

ještě nezaručuje, že zástavní právo skutečně vznikne. V rámci řízení o zápis zástavního práva, 

ať už např. ve vztahu k podílu a obchodního rejstříku, nemovitosti a katastru nemovitostí 

či ochranné známce a rejstříku ochranných známek, totiž mohou nastat určité komplikace, které 

vyžadují aktivní přístup ze strany zástavce (např. dodání chybějícího dokumentu či jiná obdobná 

součinnost). Nevyřešení těchto problémů může mít za následek zamítnutí návrhu na zápis 

zástavního práva. Smluvní dokumentace proto obsahuje povinnost zástavce zajistit, že zástavní 

právo bude v příslušné evidenci zapsáno v určité lhůtě. Právem agenta pro zajištění je pak 

odpovídající oprávnění požadovat splnění této povinnosti. Důsledkem nesplnění této povinnosti je 

tzv. případ porušení,186 v jehož důsledku může dojít až k akceleraci dluhu a následnému výkonu 

jiného zajištění.187 

Tyto povinnost zástavce byly v oblasti dluhového financování standardně akceptovány, a to 

zejména s ohledem na pravidla o plnění třetí osoby podle § 1769 Občanského zákoníku. Konkrétně 

věta druhá tohoto ustanovení výslovně předvídá možnost zavázat se, že nastane určitý výsledek. 

Dne 23. července 2019 však nastalo menší zemětřesení, když Nejvyšší soud vydal rozsudek 

                                                 
185 Tento předpis byl schválen sněmem Notářské komory České republiky dne 21. listopadu 2013, dostupný z: 

https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Rejstrik_zastav_od_1.1.2014.pdf [cit. 20. září 2020]. 
186 Např. dle čl. 24.3 písm. a) Vzorové smlouvy ČBA. 
187 Např. dle čl. 24.15 Vzorové smlouvy ČBA. 
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sp. zn. 33 Cdo 118/2019. V rámci tohoto rozhodnutí byla řešena otázka, zda je podmínka 

spočívající v povinnosti jedné strany zajistit ve stanoveném termínu zrušení chráněného 

ložiskového území nacházejícího se na části převáděných pozemků podmínkou nemožnou. 

V případě nesplnění této povinnosti byla druhá strana oprávněna ke slevě z kupní ceny pozemků, 

jinými slovy, první smluvní strana byla oprávněna požadovat celou výši kupní ceny pouze 

v případě, kdy by tuto podmínku (tj. zrušení chráněného ložiskového území) splnila. 

Nejvyšší soud se v tomto případě však přiklonil závěru, že pokud se jedna smluvní strana 

zaváže k něčemu, co patří do pravomoci státního orgánu (v projednávaném případě Ministerstva 

životního prostředí České republiky), jde o nesplnitelný závazek. Pokud je tudíž tento závazek 

obsahem podmínky, jedná se podle Nejvyššího soudu o nemožnou podmínku a druhé straně 

vznikla povinnost doplatit zbývající část kupní ceny bez ohledu na splnění této podmínky. Ačkoli 

se rozhodnutí týkalo zák. č. 40/1964, občanský zákoník, lze tyto závěry aplikovat i v rámci 

Občanského zákoníku ve smyslu § 580 odst. 2, který stanoví, že pokud má být podle právního 

jednání plněno něco nemožného, je takové právní jednání neplatné. 

Pokud by tedy došlo k nesplnění povinnosti zástavce zajistit zápis zástavního práva, nebyl 

by agent pro zajištění oprávněn akcelerovat dluh na základě nesplnění této povinnosti, neboť tato 

podmínka nebyla platně ujednána. Od publikace výše uvedeného rozhodnutí tudíž směřovaly 

snahy některých advokátních kanceláří k vytvoření nových specifických případů porušení, na 

jejichž základě by bylo možné dluh akcelerovat (a následně vykonat jiné zajištění), pokud by 

nebylo zástavní právo včas zapsáno. Tyto případy porušení byly nově konstruovány jako 

objektivní bez nutnosti splnění podmínky spočívající v povinnosti něco zajistit. Nejvyšší soud tedy 

pouze přispěl k tomu, že se smluvní dokumentace nafoukla o nová ustanovení, která dosahovala 

původně zamýšlených výsledků. 

Naštěstí se strana, která řízení u Nejvyššího soudu prohrála, s výsledkem soudního sporu 

nespokojila a obrátila se na Ústavní soud. Ústavní soud se zastal stěžovatelky a nálezem ze dne 
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6. března 2020 sp. zn. II. ÚS 3379/19 zrušil výše uvedený rozsudek Nejvyššího soudu 

a předcházející rozsudek odvolacího soudu a věc vrátil k dalšímu řízení, neboť těmito 

rozhodnutími byla, mimo jiné, porušena zásada pacta sunt servanda. Podle Ústavního soudu totiž 

může mít výraz „zajistit“ význam „obstarat či opatřit“, přičemž užití výrazu „zajistit“ v tomto 

smyslu není nijak neobvyklé. V takovém případě by se nejednalo o nemožnou podmínku 

a neexistoval by důvod takové podmínce upřít právní účinky. Podle Ústavního soudu je tudíž 

ujednání, kterým se jedna strana zaváže, že zajistí splnění nějaké záležitosti, ačkoli tato záležitost 

patří do pravomoci či sféry někoho jiného, platné. Pro opačný závěr by bylo podle Ústavního 

soudu nutné, aby tato podmínka objektivně nešla splnit. Ústavní soud dále dodal, že v obecné 

rovině rovněž není vyloučeno, aby smluvní strana nesla negativní důsledky spočívající 

v nedostavení se výsledku. K tomuto lze dodat, že takovému závěru navíc odpovídá i textace 

§ 1769 věta druhá Občanského zákoníku. Tento nález Ústavního soudu je další velmi pozitivní 

zprávou pro právní jistotu smluvních stran, neboť zdůrazňuje, že smlouvy se opravdu musí 

dodržovat. Praxe dluhového financování se tudíž nemusí nadále obávat možné neplatnosti 

povinnosti zástavce zajistit zápis zástavních práv, pokud takovou povinnost půjde objektivně splnit. 

Mezi další práva agenta pro zajištění patří právo vyžadovat od zástavce určité informace, 

které je zástavce povinen podle příslušné dokumentace agentovi pro zajištění dodávat. Často bývá 

komerčně dohodnuto, že zástavce je povinen zastavit veškerá aktiva určitého typu, přičemž k nově 

nabytým aktivům tohoto typu musí zástavce dodatečně zřídit zástavní právo, které bude svým 

obsahem obdobné původnímu zástavnímu právu. Zástavce tudíž běžně mívá povinnost dodat 

agentovi pro zajištění seznam nově nabytých aktiv a agent pro zajištění má naopak právo takový 

seznam požadovat. Agent pro zajištění je následně oprávněn požadovat zřízení zástavního práva 

ke všem či vybraným nově nabytým aktivům zástavce. 

Výsadním a nejdůležitějším právem agenta pro zajištění jakožto zástavního věřitele je 

možnost vykonat zástavní právo. Vzhledem k tomu, že samotné zástavní právo představuje věcné 
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právo, které lpí na určité věci, a výkon zástavního práva je nedobrovolný a primárně v rukou 

zástavního věřitele (byť nepřímo např. prostřednictvím exekutora), je výkon zástavního práva 

daleko více formalizovaný než výkon ručení, u kterého v souladu s § 2021 odst. 1 Občanského 

zákoníku postačuje výzva k plnění adresovaná ručiteli poté, co primární dlužník svůj dluh 

v přiměřené lhůtě nesplnil.188 

V souladu s § 1359 odst. 1 Občanského zákoníku lze výkon zástavního právo zahájit 

nejdříve poté, co se zajištěný dluh stal splatným.189 Mezi tradiční způsoby, kterými lze zástavní 

právo vykonat, patří v souladu s § 1359 Občanského zákoníku prodej zástavy v rámci soudního 

výkonu rozhodnutí, exekučního řízení nebo veřejné dražby, přičemž tyto způsoby výkonu jsou 

v jednotlivých předpisech vcelku detailně upraveny. Pro tyto tradiční způsoby výkonu zástavního 

práva je charakteristické, že je vždy nutné nejprve získat náležitý titul pro výkon, kterým bude 

standardně vykonatelné rozhodnutí soudu či vykonatelný notářský zápis s doložkou přímé 

vykonatelnosti.190 

S ohledem na všeobecnou délku soudních řízení však může být výkon zástavního práva 

tradičními způsoby značně časově náročný (řádově i několik let), a to i přes zjednodušený režim 

získání exekučního titulu podle § 353a a násl. zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o zvláštních řízeních soudních), neboť i proti 

rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud nařídí prodej zástavy v souladu se Zákonem 

o zvláštních řízeních soudních, je přípustné odvolání či dokonce následně dovolání. Takto získané 

rozhodnutí soudu o nařízení prodeje zástavy lze navíc použít pouze v případě soudního výkonu 

rozhodnutí podle Občanského soudního řádu či exekučního řízení podle Exekučního řádu.191 

                                                 
188 V případě finanční záruky podle § 2029 odst. 1 Občanského zákoníku může být výzva ručiteli k plnění učiněna 

v určitých případech i bez nutnosti požadovat splnění nejprve po primárním dlužníkovi. 
189 Stranou ponechávám finanční zajištění zřízené podle zák. č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění 

pozdějších předpisů, neboť finanční zajištění není v praxi dluhového financování téměř vůbec využíváno. 
Nicméně lze upozornit, že podle § 17 odst. 1 tohoto zákona je možné finanční zajištění vykonat i v jiných 
případech, pokud se tak strany dohodnou. 

190 Srov. např. § 40 odst. 1 Exekučního řádu. 
191 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2017 sp. zn. 21 Cdo 1871/2017. 
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Je tomu tak proto, že podle § 36 odst. 1 Zákona o veřejných dražbách je ke zpeněžení předmětu 

zástavního práva ve veřejné dražbě nutné vykonatelné soudní rozhodnutí, které přiznává 

pohledávku věřitele.192 Z rozhodnutí soudu vydaného podle § 353a Zákona o zvláštních řízeních 

soudních soudu však nevyplývá povinnost k zaplacení pohledávky193 , neboť toto rozhodnutí 

v souladu s § 358 Zákona o zvláštních řízeních soudních pouze osvědčuje, že zajištěná pohledávka 

a zástavní právo existují. 

Zákonodárce si tato omezení uvědomoval a do Občanského zákoníku naštěstí nově začlenil 

tzv. soukromé formy výkonu zástavního práva. Zástavní právo lze tedy v současné době vykonat 

i prostřednictvím propadné zástavy či privátního prodeje, přičemž proces výkonu bude záležet 

především na smluvním ujednání. 194  Hlavní rozdílem oproti tradičním způsobům výkonu 

zástavního práva je skutečnost, že pro soukromý výkon zástavního práva není třeba si nejprve 

obstarat exekuční titul, nýbrž postačí, pokud se zástavní právo stane vykonatelné a smluvní strany 

se na takovém soukromém výkonu v souladu s § 1359 Občanského zákoníku písemně dohodly, 

což výkon zástavního práva značně urychluje.195 Proces výkonu zástavního práva je tak svěřen 

daleko více do rukou zástavního věřitele. Příslušné ujednání smluvních stran však musí vylučovat 

libovůli zástavního věřitele a dbát podmínek stanovených v § 1365 Občanského zákoníku.196 

Proces výkonu zástavního práva těmito způsoby je tudíž daleko více svěřen do rukou zástavního 

věřitele, který nemusí vyčkávat na kroky třetího subjektu, typicky exekutora či soudu. Občanský 

zákoník dále pro některá aktiva umožňuje výkon zástavního práva i prostřednictvím specifických 

způsobů jako např. instrukce bance vedoucí bankovní účet k vyplacení prostředků vedených na 

daném účtu, pokud byly dané pohledávky zastaveny, což výkon zástavního práva opět značně 

                                                 
192 Příp. jiný tam uvedený exekuční titul. 
193 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2017 sp. zn. 21 Cdo 1871/2017. 
194 RICHTER, T. Op. cit. pozn. Op. cit. pozn. 110. Str. 1115. 
195 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. 21 Cdo 5983/2017. 
196 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2019 sp. zn. 21 Cdo 1961/2019. 
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usnadňuje. Umožnění těchto způsobů výkonu zástavního práva Občanským zákoníkem lze 

z pohledu zástavních věřitelů a financujících subjektů hodnotit velmi pozitivně. 

Závěrem je vhodné dodat, že v praxi není výkon zástavního práva u objemných 

syndikovaných úvěrů a emisí dluhopisů příliš častý. Důvodem je zejména reputační riziko 

jednotlivých věřitelů (často bank či jiných finančních institucí), kteří nechtějí být na trhu viděni 

jako predátoři přiživující se na finančních problémech dlužníků. Mnohem častější je tedy např. 

restrukturalizace či refinancování zajištěného dluhu, uvolnění smluvních podmínek či dočasný 

odklad splátek. Banky proto často čekají až do posledního možného okamžiku, než přistoupí ke 

zpeněžení předmětu zajištění, což běžně bývá až v okamžiku probíhajícího insolvenčního řízení 

zástavního dlužníka. Z těchto důvodů je proto nezbytné, aby zajištění a postavení agenta pro 

zajištění jakožto zajištěného věřitele bylo uznáno i v rámci insolvenčního řízení. 

5.2. Povinnosti agenta pro zajištění 

Agent pro zajištění jakožto příjemce zajištění ve svých rukou třímá z pohledu věřitelů 

nejdůležitější právo, které věřitelům dává určitý stupeň komfortu, že v případě splatnosti úvěru či 

dluhopisu (resp. úrokového výnosu) obdrží nazpět finanční prostředky, které jim náleží. Pro 

věřitele je tudíž naprosto zásadní, aby mohli ovlivnit výkon práv agenta pro zajištění. 

Běžným smluvním ujednáním je proto oprávnění věřitelů ukládat agentovi pro zajištění 

pokyny, jak má jednat, přičemž tyto pokyny jsou závazné jak pro agenta pro zajištění, tak i pro 

ostatní věřitele, kteří s pokynem nesouhlasili, ale byli přehlasováni.197 Agent pro zajištění je tak 

povinen se pokynem řídit a ostatní věřitelé jsou povinni tento pokyn respektovat. V případě agenta 

pro zajištění podle Zákona o dluhopisech je toto ujednání dokonce kodifikováno. § 20a 

odst. 1 Zákona o dluhopisech totiž předvídá, že agent pro zajištění je vždy vázán rozhodnutím 

přijatým na schůzi vlastníků dluhopisů. Během života úvěru či dluhopisu však může výjimečně 

dojít i k situaci, kdy věřitelé žádný pokyn sami od sebe nevydají, ačkoli by přišel agentovi pro 

                                                 
197 Srov. čl. 26.6 Vzorové smlouvy ČBA. 
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zajištění vhod. Příslušná dokumentace proto standardně obsahuje oprávnění agenta si takový 

pokyn od věřitelů vyžádat.198 V případě udělení vyžádaného pokynu má agent pro zajištění opět 

povinnost se tímto pokynem řídit a věřitelé jej musí respektovat. Vyžádání pokynu je pro agenta 

pro zajištění výhodné především z důvodu, že pokud bude agent pro zajištění jednat v souladu 

s tímto pokynem, nemohou věřitelé uplatnit vůči agentovi pro zajištění nároky z titulu 

odpovědnosti za škodu, pokud by věřitelům vznikla škoda v důsledku jednání agenta pro zajištění 

v souladu s uděleným pokynem. 199 

Případný výkon zástavního práva může představovat významný zásah do majetkové sféry 

zástavního dlužníka. Ve spojení s výše uvedeným zájmem věřitelů není překvapivé, že chování 

agenta pro zajištění často bývá pod drobnohledem ostatních zainteresovaných stran. Tato 

skutečnost má za následek, že na jednání agenta pro zajištění bývají kladeny určité nároky. 

Například Občanský zákoník v § 1365 odst. 1 předvídá, že pokud bude zástavní právo vykonáváno 

soukromým způsobem, je agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí. Odbornou péči 

lze v souladu s § 5 odst. 1 Občanského zákoníku rozumět jednání s takovými znalostmi 

a pečlivostí, kterou lze očekávat od odborníka v daném oboru, a tento standard lze tak považovat 

za přísnější než péči řádného hospodáře. Případné porušení povinnosti jednat v souladu s tímto 

standardem by bylo přičítáno k tíži agenta pro zajištění a mohlo by se negativně projevit v případné 

povinnosti nahradit škodu. Zákon o dluhopisech jde dokonce dále, když § 20a odst. 4 obecně 

stanoví, že agent pro zajištění vykonává svou činnost s odbornou péčí. V případě, že bude agentem 

pro zajištění banka ve smyslu zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, lze 

takto obecnou povinnost jednat s odbornou péčí dále dovozovat z § 12 odst. 3 tohoto zákona.200 

Tato ustanovení poskytují ostatním stranám komfort, že agent pro zajištění nebude při výkonu své 

funkce jednat lehkovážně a pokud ano, bude takové chování přičítáno k jeho tíži. 

                                                 
198 Srov. čl. 4.8 emisních podmínek. Op. cit. pozn. 38. 
199 Srov. čl. 26.6(a) Vzorové smlouvy ČBA. 
200 V případě zahraničních finančních institucí bude obdobná povinnost často plynout z tamních předpisů. 
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V závislosti na použité konstrukci role agenta pro zajištění nemusí být agent pro zajištění 

v případech, kdy v důsledku výkonu zajištění obdrží výtěžek ze zpeněžení předmětu zajištění, bez 

dalšího povinen obdržený výtěžek rozdělit mezi ostatní věřitele. Tak například v případě 

solidárního věřitelství Občanský zákoník explicitně nestanoví, zda se musí solidární věřitel, který 

obdržel celé plnění (a to i v rozsahu, v jakém ekonomicky náleží jiným subjektům), o toto plnění 

dělit s ostatními věřiteli. Lze uvažovat, že v takovém případě může nastoupit analogická aplikace 

§ 1870 věty druhá Občanského zákoníku, podle které by byl agent pro zajištění povinen výtěžek 

vyplatit ostatním věřitelům v poměru jejich podílů na poskytnutých peněžních prostředcích.201 

Obdržení náležitého poměru výtěžku ze zpeněžení předmětu zajištění však představuje pro věřitele 

naprosto fundamentální okolnost, kde není prostor pro jakékoli pochybnosti. Pokud by totiž nebyla 

stanovena pravidla, jak má agent pro zajištění s výtěžkem naložit, ztratila by role agenta pro 

zajištění jakýkoli smysl. Finanční dokumentace tudíž vždy výslovně zakotvuje povinnost agenta 

pro zajištění, jak má být s výtěžkem zpeněžení předmětu zajištění naloženo. V případě úvěrů 

obsahuje finanční dokumentace nejčastěji povinnost zaslat veškeré plnění obdržené agentem pro 

zajištění agentovi úvěrů, který jej následně poměrně rozdělí mezi jednotlivé věřitele.202 Na rozdíl 

tomu v případě dluhopisových emisí není neobvyklé, že povinnost rozdělit obdržené plnění mezi 

jednotlivé vlastníky dluhopisů má přímo agent pro zajištění.203 

V případech, kdy agent pro zajištění neplní své povinnosti, se mohou věřitelé domáhat 

náhrady škody, pokud jim v důsledku jednání agenta pro zajištění vznikla škoda. Další z možností 

je požadovat výměnu osoby, která vykonává funkci agenta pro zajištění, čímž lze předejít dalšímu 

neplnění povinností ze strany agenta pro zajištění. 

Osoby vykonávající roli agenta pro zajištění však často s ohledem na potenciální vysokou 

expozici nejsou ochotny přijmout plnou odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku jejich 

                                                 
201 LAVICKÝ, P. Op. cit. pozn. 100, s. 708. 
202 Srov. čl. 25.1(c) a čl. 10.7 Vzorové smlouvy ČBA. 
203 Srov. čl. 4.7 emisních podmínek. Op. cit. pozn. 38. 
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jednání (či naopak nejednání). Tržní praxe se proto ustálila na kompromisu, kdy povinnost agenta 

pro zajištění nahradit škodu je v souladu s § 2898 Občanského zákoníku omezena toliko na škodu, 

kterou agent pro zajištění způsobil úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti.204 V důsledku tohoto 

aranžmá je agentovi pro zajištění poskytnuta jakási ochranná zóna, v rámci které se může dopustit 

drobných chyb z prosté nedbalosti a nemusí se strachovat z povinnosti nahradit takto vzniklou 

škodu. 205  Pokud však škoda vznikne věřitelům v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé 

nedbalosti (např. zanedbáním povinností), nebude věřitelům nic bránit možnosti domáhat se po 

agentovi pro zajištění náhrady této škody. Jako příklad si lze představit situaci, kdy agent pro 

zajištění opomene (úmyslně či z hrubé nedbalosti) požadovat zřízení zástavního práva k nově 

nabytým aktivům zástavního dlužníka, v důsledku čehož se věřitelům při následném výkonu 

zajištění dostane nižšího uspokojení. Škodu by v takovém případě mohl představovat rozdíl mezi 

získaným výtěžkem a výtěžkem, kterého by bylo možné dosáhnout, pokud by zástavní právo 

k nově nabytým aktivům bylo zřízeno. 

V případech, kdy věřitelé ztratí důvěru v osobu vykonávající funkci agenta pro zajištění 

či v jeho schopnosti, nabízí se věřitelům možnost hlasovat o výměně agenta pro zajištění. Toto 

právo věřitelů představuje efektivní nástroj dohledu nad výkonem funkce agenta pro zajištění 

S výjimkou Zákona o dluhopisech však není záměna agenta pro zajištění blíže kodifikována a její 

provedení se opírá pouze o smluvní ujednání. Pro výměnu agenta pro zajištění v rámci úvěrového 

financování bývá potřeba souhlasného rozhodnutí kvalifikované většiny, která bývá navázána na 

podíl věřitelů na poskytnutých peněžních prostředcích.206 Objem této kvalifikované většiny bývá 

často představován věřiteli, jejichž zapůjčené prostředky představují dohromady alespoň 2/3 či 

více z nesplacených peněžních prostředků.207 Naproti tomu v případě dluhového financování bývá 

objem hlasů potřebných pro změnu agenta pro zajištění daleko nižší. Je tomu tak proto, že vlastníci 

                                                 
204 Srov. čl. 26.8 Vzorové smlouvy ČBA. 
205 U takto způsobené škody lze navíc předpokládat její nízkou výši. 
206 Srov. čl. 26.13(c) Vzorové smlouvy ČBA. 
207 Srov. definici Majoritních věřitelů v rámci Vzorové smlouvy ČBA. 
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dluhopisů jsou často pasivní investoři, kteří se během doby splatnosti dluhopisů o plnění 

jednotlivých povinností moc nezajímají. Zákon o dluhopisech v § 23 odst. 1 předvídá, že schůze 

vlastníků dluhopisů je usnášeníschopná, pokud se jí účastní vlastníci dluhopisů, kteří vlastní více 

než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů, přičemž podle odst. 4 daného 

paragrafu rozhoduje schůze prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Pro případnou 

výměnu agenta pro zajištění by tudíž v krajním případě postačoval souhlas vlastníků dluhopisů 

majících pouhých 15,1 % z celkové jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů. 

Pokud věřitelé rozhodnou o výměně osoby vykonávající roli agenta pro zajištění, má tato 

osoba povinnost tuto výměnu strpět. Agent pro zajištění má v takovém případě rovněž povinnost 

poskytnout svému nástupci veškerou potřebnou součinnost, která může být v souvislosti 

s provedením záměny vyžadována.208 V případě agenta pro zajištění ustanoveného podle Zákona 

o dluhopisech tento zákon stanoví, že práva a povinnosti agenta pro zajištění v plném rozsahu 

přejdou na jeho nástupce v souladu s § 20 odst. 6 a § 20a odst. 2 Zákona o dluhopisech automaticky 

po účinnosti příslušného rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů. Pokud je agent pro zajištění 

jakožto příjemce zajištění zapisován do veřejného rejstříku či seznamu, slouží jako podklad pro 

zápis změny agenta pro zajištění do takové evidence toto rozhodnutí. Tímto postupem je 

eliminována část rizika, že odstupující agent pro zajištění se bude výměně bránit a obstruovat. 

Naproti tomu v případě úvěrového financování není možné práva a povinností agenta pro zajištění 

samostatně převést. Pro převod práv a povinností agenta pro zajištění je v takovém případě  tedy 

zásadní postoupit pohledávky agenta pro zajištění za dlužníky z finanční dokumentace na 

nastupujícího agenta pro zajištění. V souladu s § 1880 odst. 1 Občanského zákoníku budou 

s takovým postoupením převedena i veškerá související práva, včetně zajištění těchto pohledávek. 

Pro zápis změny agenta pro ve veřejných rejstřících či seznamech nebo rejstříku zástav by jako 

podklad sloužila právě postupní smlouva. Pokud však původní agent pro zajištění odmítne 

                                                 
208 Srov. čl. 26.13(e) Vzorové smlouvy ČBA. 
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podepsat tuto postupní smlouvu, nový agent pro zajištění nenabude práva potřebná pro výkon své 

funkce, což může mít za následek ochromení celého syndikátu věřitelů. Při výběru osoby 

vykonávající roli agenta pro zajištění je tudíž klíčové ustanovit do této role uznávanou a zkušenou 

osobu, u které hrozí co nejmenší riziko neplnění jejích povinností. 

5.3. Kreditní riziko agenta pro zajištění 

Výběr osoby vykonávající roli agenta pro zajištění je klíčový i z hlediska kreditního rizika 

agenta pro zajištění. Toto riziko spočívá v tom, zda agent pro zajištění bude schopný hradit své 

závazky a s tím související otázka, zda se z plnění získaného ze zpeněžení předmětu zajištění 

mohou uspokojit i další věřitelé agenta pro zajištění.209 

Pro trust v anglosaském právním prostředí, který je v zemích, kde je trust uznáván, 

používán pro správu zajištění v rámci dluhového financování, je typické, že aktiva či práva 

vyčleněná v trustu se vůči třetím stranám sice na první pohled tváří jako majetek svěřenského 

správce (tzv. trustee)210 a nikoli zakladatele trustu (tzv. settlor), avšak takto vyčleněný majetek je 

zcela imunní vůči osobním věřitelům svěřenského správce.211 Pokud se tedy svěřenský správce, 

který např. v rámci syndikovaného úvěrového financování spravuje zajištění (ultimátně ve 

prospěch finančních účastníků), dostane do finančních problémů, osobní věřitelé tohoto 

svěřenského správce se nebudou moci uspokojit z plnění, které svěřenský správce získá výkonem 

zajištění vyčleněného v trustu. Výtěžek ze zpeněžení předmětu zajištění bude v takovém případě 

náležet finančním účastníkům v souladu s podmínkami trustu. 

Na rozdíl od výše uvedeného však české právo s výjimkou specifického případu v Zákoně 

o dluhopisech nezakotvuje imunitu majetku či práva agenta pro zajištění ultimátně drženého ve 

prospěch jiné osoby. Pokud by se agent pro zajištění dostal do finančních problémů a skončil 

                                                 
209 Rozuměj jiní věřitelé než finanční účastníci či vlastníci dluhopisů. 
210 Glossary: Trust, Practical Law. Dostupné z: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-107-

7416?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)&comp=pluk 
[cit. 4. října 2020]. 

211 WOOD, P. Op. cit. pozn. 62. Str. 160. 
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v úpadku ve smyslu Insolvenčního zákona, 212  plnění získané ze zajištění by tvořilo součást 

majetkové podstaty agenta pro zajištění. Podle § 205 Insolvenčního zákona totiž majetkovou 

podstatu úpadce tvoří v zásadě veškerý jeho majetek, přičemž v rámci demonstrativního výčtu 

majetku náležejícího do majetkové podstaty jsou peněžení prostředky výslovně uvedeny v § 206 

odst. 1 písm. a) Insolvenčního zákona. Majetková podstata by následně sloužila k uspokojení 

pohledávek věřitelů za úpadcem (tj. agentem pro zajištění) a finanční účastníci by museli své 

pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení jako jakýkoli jiný věřitel. Uspokojení pohledávek 

finančních účastníků by záleželo na výši pohledávek ostatních věřitelů a hodnotu majetkové 

podstaty úpadce. S ohledem na statistiku uspokojení nezajištěných věřitelů uvedenou 

v podkapitole 3.3 výše lze očekávat, že výše uspokojení pohledávek finančních účastníků by 

nebyla příliš vysoká. 

V rámci českých transakcí bývají proto z výše uvedených důvodů ustavovány agentem pro 

zajištění převážně největší a kapitálově nejsilnější české banky, u kterých je riziko jejich úpadku 

minimální. Jak však ukázala finanční krize v roce 2008 a pád finanční instituce Lehman Brothers, 

ani banky nejsou imunní vůči nepříznivým finančním výsledkům. Při výběru osoby vykonávající 

roli agenta pro zajištění je proto důležitá náležitá obezřetnost. 

Zákonodárce si při přijímání Novely zákona o dluhopisech musel být výše uvedeného 

vědom a snažil se toto riziko minimalizovat. Výsledkem legislativních snah bylo řešení zakotvené 

v § 20 odst. 2 Zákona o dluhopisech, podle kterého se plnění získané ze zajištění považuje za 

majetek zákazníka ve smyslu ZPKT, avšak pouze v případech, kdy je agentem pro zajištění banka 

nebo obchodník s cennými papíry. § 2 odst. 1 písm. o) ZPKT definuje majetek zákazníka jako 

peněžní prostředky a investiční nástroje patřící zákazníkovi, které má obchodník s cennými papíry 

ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby tomuto zákazníkovi. Plnění získané ze zajištění 

                                                 
212 V případě banky vykonávající roli agenta pro zajištění by bylo nutné naplnění i podmínek podle § 367 a násl. 

Insolvenčního zákona. 
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tudíž ve smyslu těchto ustanovení netvoří majetek agenta pro zajištění a v případě jeho úpadku by 

nemělo být dostupné pro další věřitele agenta pro zajištění. Tato skutečnost je výslovně 

reflektována v § 375a Insolvenčního zákona, který jasně stanoví, že majetek zákazníka není 

součástí majetkové podstaty úpadce. Mozaikou těchto ustanovení je tudíž docíleno, že plnění 

získané ze zpeněžení předmětu zajištění bude vždy náležet pouze zajištěným vlastníkům dluhopisů 

a nikoli ostatním věřitelům agenta pro zajištění. Za účelem úplné eliminace kreditního rizika 

agenta pro zajištění ustanoveného v rámci syndikovaných úvěrů by bylo vhodné, aby obdobné 

ustanovení bylo kodifikováno i pro tento typ transakcí. 
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6. Zahraniční úprava agenta pro zajištění 

Institut agenta pro zajištění má původ ve vyspělých zahraničních právních jurisdikcích, 

především na anglických ostrovech. Anglický trust, jehož obdobu v českém právním řádu 

představují svěřenské fondy, naplňuje všechny znaky potřebné pro efektivní správu zajištění 

zřizovaného v prostředí dluhových transakcí. Avšak jak uvedeno výše, institut trustu není napříč 

různými jurisdikcemi všeobecně uznáván. Za tímto účelem byla sjednána Haagská úmluva o právu 

použitelném pro trusty a jejich uznávání z 1. července 1985, jejímž cílem je harmonizace 

základních charakteristik trustů.213 V jurisdikcích, ve kterých je trust uznáván, není třeba vymýšlet 

rozmanité struktury popsané v kapitole 4 výše, a zajištění je zřizováno a spravováno právě pomocí 

trustu. 

Vzhledem k roztříštěnosti úpravy zajištění dluhových transakcí napříč jednotlivými 

jurisdikcemi se požadavky při zřizování a správě zajištění mohou často významně lišit. Za účelem 

alespoň částečného sjednocení vypracovala EBRD v roce 1994 modelový zákon o zajištěných 

transakcích (dále jen Modelový zákon EBRD), který obsahuje úpravu, mimo jiné, tzv. správce 

jistoty, jenž měl simulovat účinky trustu v jurisdikcích, ve kterých není tento institut uznáván.214 

Modelový zákon měl v těchto jurisdikcích sloužit především jako vzor či inspirace pro případnou 

novelizaci stávajících zákonů nebo přijetí zcela nových zákonů, které by umožnily zefektivnění 

zřízení a správy zajištění v rámci dluhových transakcích. Navzdory této snaze bývá Modelový 

zákon v praxi často ignorován, jak patrno z české úpravy správce jistoty podle § 2010 

odst. 2 Občanského zákoníku. Na mezinárodním poli Modelový zákon však nepředstavuje jedinou 

snahu o sjednocení právní úpravy zajištěných transakcí. Za zmínku stojí např. modelový zákon 

                                                 
213 Op. cit. pozn. 167. 
214 Modelový zákon EBRD je dostupný z: https://www.ebrd.com/news/publications/guides/model-law-on-secured-

transactions.html [cit. 5. října 2020]. 
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UNCITRAL o zajištěných transakcích z roku 2016, který však upravuje převážně náležitosti 

zajištění k jednotlivým aktivům a roli správce jistoty ponechává bez povšimnutí.215 

6.1. Trust podle anglického práva a jeho srovnání s českým svěřenským fondem 

Trust představuje praxí ověřený institut anglického práva, který je využíván pro plejádu 

účelů počínaje bezpečnou správou vlastního majetku až po správu zajištění v rámci dluhových 

transakcí. Jako velká část právních institutů anglického common law byl trust formován především 

soudními rozhodnutími a jeho fungování je ověřeno dlouhodobou praxí. 

Základní podstatou trustu je fiduciární právní vztah, který zavazuje určitou osobu 

(tzv. trustee neboli svěřenský správce), aby nakládala s majetkem (tento pojem je nutný chápat 

v širokém slova smyslu tak, že zahrnuje např. i zástavní právo či jiné zajištění a oprávnění z nich 

plynoucí) 216  vyčleněným do samostatného fondu, který je oddělen od majetku správce, ve 

prospěch oprávněných osob (tzv. beneficiaries).217 Pro majetek umístěný v trustu je dále důležité, 

že veškeré plody plynoucí z tohoto majetku či aktiva, která vyčleněný majetek nahradí či jsou z něj 

získána,218 budou automaticky rovněž začleněna do trustu.219 

Majetek převedený do fondu spravovaným správcem se dále dostává z dispoziční sféry 

zakladatele (tzv. settlor)220, v důsledku čehož je převedený majetek chráněn před osobními věřiteli 

zakladatele. Fond vzniknuvší vyčleněným majetkem však nemá vlastní právní subjektivitu (tj. není 

samostatnou právnickou osobou) a vůči třetím osobám vystupuje správce tohoto majetku. 

Vzhledem k tomu, že vyčleněný majetek tvoří samostatný fond, který správce spravuje odděleně 

od svého osobního majetku, je vyčleněný majetek chráněn rovněž i vůči osobním věřitelům 

                                                 
215 Modelový zákon UNCITRAL je dostupný z: 

https://uncitral.un.org/en/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions [cit. 5. října 2020]. 
216 Practical Law: Security trust deeds: overview, dostupné z: 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I2a05f3b61cb811e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.htm
l?transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&firstPage=true [cit. 6. října 2020]. 

217 HAYTON, D., MATTHEWS, P., MITCH, CH. Underhill and Hayton Law of Trusts and Trustees, 19. vydání. 
LexisNexis Butterworths, ISBN: 9781474312950. Division One. Str. 3. 

218 Např. výtěžek z prodeje majetku umístěného v trustu.  
219 HAYTON, D., MATTHEWS, P., MITCH, CH., Op. cit. pozn. 217. Str. 3. 
220 Tamtéž. 
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správce. 221  Vyčleněný majetek je tudíž v případě úpadku správce vyčleněn z jeho majetkové 

podstaty a osobní věřitelé správce se z něj nemohou uspokojit. V důsledku tohoto schématu 

představuje trust ideální aranžmá pro ochranu majetku, ze kterého se mohou uspokojit výhradně 

oprávněné osoby.222 

 Trusty lze primárně dělit podle způsobu jejich založení na trusty výslovně zřízené 

a zákonné.223 Zákonný trust vzniká na základě nebo v důsledku znění zákona, příp. v důsledku 

rozhodnutí soudu.224 Takto vytvořené trusty jsou však daleko méně časté než ty výslovně zřízené. 

Výslovně zřízené trusty jsou, jak již název napovídá, zřízeny výslovným jednáním zakladatele.225 

Důležitým aspektem fungování trustu je skutečnost, že jeho zakladatel může být zároveň jednou 

z osob oprávněných těžit z vyčleněného majetku.226 

Pro platné založení výslovně zřízeného trustu je nutné dodržet tři základní pravidla.227 

Prvním pravidlem je, že záměr vytvořit trust musí být jasný, aby nemohlo dojít k záměně s jiným 

právním jednáním jako např. darování. Druhé pravidlo spočívá ve skutečnosti, že musí být jasně 

identifikován majetek, který má být do trustu vložen. Třetí pravidlo požaduje, aby byl jasně určen 

okruh osob oprávněných z trustu. 

Pro trust je dále typické, že osoba správce nemusí být pouze fyzickou osobou, nýbrž roli 

správce může vykonávat i právnická osoba. V praxi se může stát, že fyzické osoby nebudou 

ochotny nést míru odpovědnosti, která je s rolí správce imanentně spojena. V takovém případě by 

totiž správce za případné škody vzniklé v důsledku jeho jednání odpovídal celým svým osobním 

majetkem. Dále si lze jen stěží představit věřitele miliardových pohledávek, kteří by svěřili osud 

                                                 
221 WOOD., P., Op. cit. pozn. 79. Str. 79. 
222 Za předpokladu, že trust byl platně zřízen (např. nikoli v rozporu s aplikovatelnými předpisy na ochranu třetích 

osob). 
223 HAYTON, D., MATTHEWS, P., MITCH, CH., Op. cit. pozn. 217. Str. 87. 
224 Tamtéž. 
225 Op. cit. pozn. 216 [cit. 6. října 2020]. 
226 Tamtéž [cit. 6. října 2020]. 
227 Rozhodnutí Knight v Knight (1840) 49 ER 58, Court of Chancery ze dne 7. srpna 1840 dostupné z: 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/IE79DA421BB5311DCB80092A59D721F81/View/FullT
ext.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=%28sc.Default%29&com
p=pluk [cit. 8. října 2020]. 
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zajištění do rukou jedné fyzické osoby, která může v průběhu času zemřít či např. utéct do 

daňového ráje. Naproti tomu u právnické osoby lze předpokládat určitý stupeň neměnnosti 

(zaměstnanci právnické osoby se mění, avšak právnická osoba zůstává navenek stejná) a vyšší 

odbornost, neboť roli správce efektivně vykonávají specializovaní zaměstnanci dané právnické 

osoby. V důsledku těchto skutečností se na trhu dluhového financování vytvořily specializované 

subjekty, které pro věřitele vykonávají služby správců, za což pobírají odměnu.228 

Z výše uvedeného je patrné, že trust představuje ideální nástroj pro zřízení a správu 

zajištění v rámci dluhových transakcí. V praxi bývá ustanovení o trustu obsaženo v dokumentu, 

jehož stranou jsou všichni věřitelé, agent pro zajištění a dlužníci (resp. zástavci), typicky tedy 

přímo v úvěrové smlouvě či mezivěřitelské dohodě. Méně častým případem je pak založení trustu 

v rámci samostatného dokumentu o založení trustu. Typické ustanovení, kterým je zajištění 

vloženo a drženo prostřednictvím trustu, bývá poměrně stručné. Ustanovení o zřízení trustu se 

totiž často omezuje na pouhé konstatování, že agent pro zajištění drží zajištění229 prostřednictvím 

trustu ve prospěch zajištěných věřitelů 230 , přičemž ostatní smluvní strany podpisem finanční 

dokumentace s takovým zřízením trustu vyjádří svůj souhlas. V následných zajišťovacích 

dokumentech je pak totéž zopakováno, aby se předešlo výkladovým potížím, zda je konkrétní 

zajištění skutečně drženo v trustu. Ačkoli je tento postup stručný, naplňuje všechny tři základní 

pravidla pro zřízení trustu uvedená výše, neboť jasně formuluje záměr zřízení trustu a skrze 

definice zajištění a zajištěných věřitelů rovněž jasně určuje majetek umístěný do trustu a okruh 

oprávněných osob. 

Vzhledem k tomu, že do trustu jsou automaticky umístěna i aktiva, která vyčleněný 

majetek nahradí či jsou z něj získána, bude i případný výtěžek z výkonu zajištění požívat ochrany 

                                                 
228 Jako příklad lze uvést společnost CBRE LOAN SERVICES LIMTIED, se sídlem na adrese St. Martin's Court, 10 

Paternoster Row, Londýn, EC4M 7HP, číslo společnosti 05469838. Popis služeb této společnosti je uveden např. 
zde: https://www.cbre.com/real-estate-services/investor/loan-services [cit. 6. října 2020]. 

229 V anglické dokumentaci označováno definicí security. 
230 V anglické dokumentaci označováni definicí secured parties. 
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plynoucí z umístění v trustu. Umístěním zajištění zřízeného za účelem ochrany peněžních 

prostředků věřitelů do trustu spravovaného agentem pro zajištění je ve výsledku zajištěna imunita 

tohoto zajištění a výtěžku z tohoto zajištění proti vnějším vlivům, přičemž takto vyčleněný majetek 

nemůže ohrozit ani úpadek agenta pro zajištění či nároky osobních věřitelů agenta pro zajištění. 

Svébytnou obdobou trustu v českém právu představuje svěřenský fond upravený v § 1448 

a násl. Občanského zákoníku. Česká úprava svěřenského fondu vychází z občanského zákoníku 

kanadského Québecu. 231  Québecká inspirace byla zvolena především z důvodu, že québecká 

úprava si navzdory svému příklonu k anglosaskému právnímu systému ponechala kontinentální 

charakter.232 Tato úprava se tedy jevila jako vhodnější pro své začlenění do českého práva než 

tradiční anglické právo. 

Podle § 1448 odst. 1 Občanského zákoníku se svěřenský fond vytváří tak, že zakladatel 

vyčlení ze svého vlastnictví majetek, který svěří svěřenskému správci ke správě. Obdobně jako 

v případě trustu vzniká i v případě majetku vyčleněného do svěřenského fondu v souladu s § 1448 

odst. 2 Občanského zákoníku oddělené a nezávislé vlastnictví tohoto majetku. Vyčleněný majetek 

tudíž není ani ve vlastnictví správce ani zakladatele. Nejedná se však o věci ničí ve smyslu § 1045 

Občanského zákoníku.233 Svěřenský fond, a tudíž i vyčleněný majetek, má autonomní povahu, 

přičemž svěřenskému správci náleží v souladu s § 1456 Občanského zákoníku plná správa tohoto 

majetku. Zakladatel má dále právo určit oprávněné osoby ze svěřenského fondu – tzv. obmyšlené. 

Obmyšlení mají v souladu s § 1457 odst. 1 Občanského zákoníku nárok na plnění ze svěřenského 

fondu a v případě dluhových transakcí by byli představováni množinou zajištěných věřitelů, kteří 

mají v konečném výsledku těžit ze zajištění. 

První zásadní problém české úpravy svěřenských fondů je nejistota, zda lze vyčlenit do 

svěřenského fondu i zástavní právo, resp. oprávnění vyplývající ze zástavního práva. § 1448 

                                                 
231 Důvodová zpráva k § 1448 až 1452 Občanského zákoníku. 
232 Tamtéž. 
233 PIHERA, V. Op. cit. pozn. 126, s. 1185. 
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odst. 1 Občanského zákoníku totiž hovoří o vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele. Podle 

komentářové literatury má být § 1448 odst. 1 Občanského zákoníku vykládán tak, že do 

svěřenského fondu může být vyčleněn i majetek, ke kterému nemá zakladatel vlastnické právo, ale 

se kterým je zakladatel oprávněn disponovat (např. v důsledku zakladateli svěřené správě určitého 

majetku).234 

S ohledem na širokou definici věci v právním smyslu slova podle § 489 Občanského 

zákoníku si lze představit, že zástavní právo a oprávnění plynoucí z tohoto věcného práva k věci 

cizí mohou tvořit věci a ve smyslu § 495 Občanského zákoníku i majetek, který by mohl být 

vyčleněn do svěřenského fondu.235 V případě zřízení zajištění prostřednictvím svěřenského fondu 

by tudíž svěřenskému správci byla svěřena oprávnění plynoucí ze zajištění, které by svěřenský 

správce vykonával namísto zajištěných věřitelů. Tento výklad se však dostává do konfliktu se 

zásadou akcesority zajištění, kdy samotné zajištění sleduje osud zajišťovaného dluhu a zajištění 

typicky nelze bez zajišťovaného dluhu převádět a obdobně s ním nakládat.236 Québecký občanský 

zákoník k otázce možnosti vyčlenit určitý majetek za účelem zajištění dluhu ve svém § 1263 

výslovně stanoví, že svěřenský fond může být založen i za účelem zajištění dluhu. Obdobné 

ustanovení v českém právu však zcela chybí. Není tedy jasné, zda lze do českého svěřenského 

fondu vyčlenit vedle vlastnického práva i jiné věcné právo jako je např. zástavní právo. 237 

S ohledem na výše uvedené se však domnívám, že vyčlenění zajištění do svěřenského fondu spíše 

možné není. 

Pokud bychom však připustili, že zajištění by bylo možné vyčlenit do svěřenského fondu, 

přichází české právo s další komplikací. Tu představuje velmi omezený okruh osob, které mohou 

                                                 
234 Tamtéž. 
235 Tomuto výkladu nasvědčuje i Občanský zákoník, když např. k právu stavby jakožto jinému věcnému právu 

k věci cizí v § 1242 normuje, že se jedná o věc nemovitou. Rovněž pohledávku lze považovat za věc v právním 
smyslu slova. 

236 Srov. např. § 1880 odst. 1 Občanského zákoníku, podle kterého postupník automaticky nabývá veškerá práva 
spojená s postoupenou pohledávkou, včetně jejího zajištění. 

237 Shod. RICHTER, T. Op. cit. pozn. 85. 
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vykonávat roli svěřenských správců. § 1453 odst. 1 Občanského zákoníku stanoví, že svěřenským 

správcem může být každý svéprávný člověk, zatímco odst. 2 k tomu dodává, že právnická osoba 

může být svěřenským správcem pouze, stanoví-li to zákon. České právo tuto možnost předvídá 

pouze ve velmi specifických případech. V návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti z roku 

2013 bylo v § 7 předvídáno, že nadace mohla být ustanovena svěřenským správcem, pokud účel 

svěřenského fondu souvisel s hlavní činností nadace.238 Tento zákon ale nakonec nebyl nikdy přijat. 

I kdyby však byl, zcela jistě by nedopadal na činnost agenta pro zajištění v rámci dluhového 

financování. Druhým příkladem, kdy je právnickým osobám umožněno vykonávat roli 

svěřenského správce, je oprávnění obhospodařovatele investičního fondu spravovat investiční 

fond jako svěřenský správce v souladu s § 150 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. I tento příklad je však nepoužitelný pro 

dluhové transakce. Jedinou možností by tudíž bylo ustanovení fyzické osoby do role svěřenského 

správce. Jak ale uvedeno výše, jen stěží si lze představit situaci, kdy by věřitelé v rámci 

syndikovaných úvěrů či dluhopisových emisí dobrovolně svěřili správu zajištění do rukou jediné 

fyzické osoby. 

Zákon dále klade na samotné zřízení svěřenského fondu vcelku striktní požadavky. Každý 

svěřenský fond musí mít v souladu s § 1452 Občanského zákoníku statut, který obsahuje základní 

vymezení svěřenského fondu. Minimální obsahové náležitosti statutu jsou stanoveny v § 1452 

odst. 2 Občanského zákoníku. Komplikace nastává především v otázce formy statutu svěřenského 

fondu, jelikož § 1452 odst. 3 Občanského zákoníku vyžaduje, aby měl statut formu veřejné listiny. 

V souladu s § 3026 odst. 2 Občanského zákoníku bude tudíž statut muset být vyhotoven za 

asistence notáře ve formě notářského zápisu, což sebou vedle formálních náležitostí nese další 

finanční náklady spočívající v odměně notáře vypočítané v souladu s vyhláškou č. 196/2001 Sb. 

o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky 

                                                 
238 Text návrhu zákona je dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=6&T=989 [cit. 12. října 2020]. 
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(notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Notářský tarif). Výše odměny notáře se 

bude odvíjet od výše tarifní hodnoty, pro kterou je v souladu s § 4 odst. 4 Notářského tarifu 

rozhodná hodnota majetku, který tvoří svěřenský fond. 

Pokud by vskutku bylo možné zajištění vložit do svěřenského fondu, je pravděpodobné, že 

by se tarifní hodnota odvíjela od výše zajišťovaného dluhu či celkové hodnoty aktiv, k nimž bude 

zajištění zřízeno. Lze tudíž předpokládat, že výše odměny notáře podle Notářského tarifu by 

v případě objemných dluhových transakcí s náležitým zajištěním byla stanovena podle 

oddílu I položky A přílohy k Notářskému tarifu v maximální možné výši 94.800 Kč. 

Aby nebylo nejistoty a problémů málo, zavádí zákon další administrativní přítěž, neboť 

podle § 1451 odst. 2 Občanského zákoníku vzniká svěřenský fond (nebyl-li zřízeno pro případ 

smrti) teprve zápisem do evidence svěřenských fondů v souladu s Rejstříkovým zákonem. 

V souladu s § 65d Rejstříkového zákona se navíc do evidence svěřenských fondů zapisuje celá 

řada údajů včetně údajů o zakladatelích a obmyšlených. Tato skutečnost zbavuje zajištěné věřitele 

určité míry anonymity, kterou si od svých investic ve formě poskytnutých úvěrů či upsaných 

dluhopisů slibují, což může být pro mnohé věřitele nechtěné či přímo odrazující. Zejména 

v případě dluhopisových emisí by uvedení identifikačních údajů všech věřitelů mohlo být navíc 

administrativně téměř neproveditelné, neboť emitentovi není vždy známa identita každého 

vlastníka dluhopisů. 

Z výše uvedeného výkladu je patrné, že svěřenské fondy postrádají eleganci anglického 

trustu. Navíc není ani jasné, zda vůbec lze do svěřenského fondu vložit zajištění, které by mohl 

svěřenský správce spravovat ve prospěch zajištěných věřitelů. Vedle této nejistoty obsahuje česká 

úprava svěřenských fondů i další překážky, které brání efektivnímu využití svěřenského fondu 

v rámci dluhového financování. V záplavě této nejistoty je však jedno jisté, věřitelé si nemohou 

dovolit tato rizika nést, neboť by v případě nefunkčnosti svěřenského fondu pro účely správy 

zajištění přišli o benefit zajištění, což by mohlo mít až katastrofální dopad na návratnost 
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poskytnutých peněžních prostředků v případě finančních problémů dlužníka. V prostředí českého 

práva tedy nezbývá nic jiného, než se uchýlit ke správě zajištění prostřednictvím některé 

z konstrukcí popsaných v kapitole 4 výše (avšak s výjimkou správce jistoty podle § 2010 

odst. 2 Občanského zákoníku). 

6.2. Modelový zákon EBRD 

Začátkem devadesátých let v zemích střední a východní Evropy neexistovala dostatečně 

robustní legislativa upravující zajištěné dluhové financování. EBRD se proto za účelem poskytnutí 

základního rámce, který by alespoň částečně sjednotil chybějící pravidla, uchýlila v roce 1994 

k vypracování Modelového zákona EBRD. Formát modelového zákona, který měl sloužit jako 

inspirace a nikoli jako neměnný kámen, byl zvolen z pragmatických důvodů. EBRD si totiž byla 

vědoma rozdílných potřeb jednotlivých jurisdikcí, ve vztahu ke kterým nešlo uplatnit stejné 

řešení.239 EBRD proto výslovně upozorňovala, že Modelový zákon EBRD má sloužit jako pouhý 

základ, který má být v jednotlivých jurisdikcích upraven na míru danému právnímu řádu.240 

Modelový zákon EBRD má celkem 35 článků, které jsou systematicky rozděleny do pěti 

částí, a dvě přílohy. Tento zákon se snaží poskytnout komplexní rámec problematiky zajištění 

dluhu počínaje obecnými náležitostmi zajištění až po úpravu výkonu zajištění. První část 

Modelového zákona EBRD obsahuje obecná ustanovení, ve kterých jsou definovány základní 

pojmy zajištění jako např. zajištěný věřitel (tzv. chargeholder) či zajištěný dluh (tzv. secured debt). 

Druhá část se týká podmínek, které je nutné dodržet, aby zajištění bylo platně zřízeno, a obsahuje 

pro účely této práce nejdůležitější článek 16, kterým se upravuje institut správce jistoty (tzv. charge 

manager). Některé účinky zajištění vůči třetím osobám a vztahy mezi jednotlivým zajištěním jsou 

regulovány v části třetí Modelového zákona EBRD. Část čtvrtá pojednává o výkonu zajištění 

a nastiňuje pravidla pro soukromý výkon zajištění, ze kterých volně čerpá i Občanský zákoník.241 

                                                 
239 Úvod k Modelovému zákonu EBRD. Op. cit. pozn. 214 [cit. 14. října 2020]. 
240 Tamtéž [cit. 14. října 2020]. 
241 RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní revue. 2013, 

č. 9, s. 241-256. 



 

102 

Pátá část pak upravuje podmínky registrace zajištění do veřejných evidencí. Přílohy Modelového 

zákona EBRD obsahují stručnou vzorovou zajišťovací smlouvu (tzv. charging instrument) 

a vzorovou žádost o zápis zajištění do veřejné evidence (tzv. registration statement). 

Na rozdíl od české úpravy správce jistoty je Modelový zákon EBRD v této otázce poněkud 

detailnější. § 2010 odst. 2 Občanského zákoníku pouze implicitně naznačuje, že věřitel má 

oprávnění ustanovit správce jistoty, který bude zajištění spravovat v jeho prospěch, avšak 

o samotném mechanismu ustanovení mlčí. Naproti tomu čl. 3.2 a čl. 16.1 Modelového zákona 

EBRD explicitně zakotvují právo zajištěného věřitele zvolit si správce jistoty, který bude namísto 

něj jednat v souvislosti se zřízeným zajištěním. Z čl. 16.1 v kombinaci s čl. 33.1.2 je navíc patrné, 

že správce jistoty může být ustanoven jednak před samotným zřízením zajištění, ale i následně 

v průběhu existence zajištění. 

Modelový zákon EBRD oproti českému právu explicitně řeší i proces registrace správce 

jistoty do evidence, do které se zajištění zapisuje. Čl. 8.4.1 totiž stanoví, že do evidence se zapisuje 

i správce jistoty, pokud byl ustanoven. Tímto postupem je vyřešen další aplikační problém, na 

který české právo nepamatuje, když jednotlivé předpisy nejsou uzpůsobeny registraci správce 

jistoty podle Občanského zákoníku. Elegantně se s tímto problémem vypořádala úprava agenta 

pro zajištění v Zákoně o dluhopisech, když § 20 odst. 4 stanoví, že pokud jsou vyžadovány údaje 

o zástavním věřiteli, uvedou se údaje agenta pro zajištění. 

Jádrem úpravy správce jistoty je článek 16 Modelového zákona EBRD, který stanovuje 

základní rámec této problematiky. V souladu s čl. 16.1 lze správce jistoty ustanovit pouze pro 

správu registrovaného zajištění (tzv. registered charge), které povahou odpovídá českému 

zástavnímu právu, které je zapisované do rejstříku zástav či veřejného seznamu nebo rejstříku. 

Modelový zákon EBRD dále rozlišuje mezi posesorním zajištěním (tzv. possessory charge), 

kterému odpovídá české zástavní právo, které není zapisované do evidence a které vzniká 
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odevzdáním zástavnímu věřiteli242 , a zajištěním prodávajícího (tzv. vendor’s charge), kterému 

v českém právu odpovídá výhrada vlastnického práva. Pro tyto typy zajištění však správce jistoty 

nelze ustanovit. Lze se domnívat, že důvodem pro toto omezení je ochrana třetích stran 

a zajištěných věřitelů, neboť v případě registrace správce jistoty do přístupné evidence je snadno 

zjistitelné, zda je správce jistoty skutečně oprávněn zajištění spravovat namísto zajištěných 

věřitelů. Čl. 16.1 dále poskytuje zajištěným věřitelům volnost při volbě instrumentu, ve kterém je 

správce jistoty ustaven, neboť jím může být jak samotná smlouva o zřízení zajištění či samostatný 

dokument. 

V případě, že je správce jistoty ustanoven v případech plurality zajištěných věřitelů, je 

v souladu s čl. 16.2 Modelového zákona EBRD nutné pro ustanovení správce jistoty společné 

jednání všech zajištěných věřitelů. Toto řešení je v souladu s premisou, že každý je odpovědný za 

výkon svých práv a bez souhlasu dané osoby nemůže tato práva vykonávat třetí osoba. Tento režim 

dále odpovídá i současné koncepci tržní praxe, kdy agent pro zajištění je ustanoven explicitně 

všemi členy financujícího syndikátu či mlčky vlastníky dluhopisů při úpisu či následnému nákupu 

dluhopisů. 

Jakmile je správce jistoty ustanoven a registrován v příslušné evidenci, je správce jistoty 

v souladu s čl. 16.4 oprávněn k výkonu všech práv a plnění všech povinností zajištěných věřitelů 

vyplývajících ze zajištění včetně případného výkonu zajištění. Výslovně je ovšem vyloučeno 

oprávnění správce jistoty převést zajištěný dluh. Vzhledem k tomu, že převod zajištěného dluhu 

nesouvisí se správou zajištění, se domnívám, že toto výslovné vyloučení není však potřebné. 

Obdobně jako v případě Zákona o dluhopisech, obsahuje čl. 16.4 pravidlo, že zajištění věřitelé 

nejsou po dobu, kdy je ustanoven správce jistoty, oprávněni vykonávat svá práva vyplývající ze 

zajištění. Tímto je efektivně zamezeno situacím, kdy by docházelo k protichůdnému výkonu práv 

                                                 
242 Typicky se bude jednat o zástavu movitých věcí v souladu s § 1317 odst. 1 Občanského zákoníku. 



 

104 

ze strany zajištěných věřitelů a správce jistoty, a v důsledku takového střetu by nebylo jasné, jak 

má být dané právo vykonáno či jak se má třetí strana zachovat. 

Další důležité pravidlo je zakotveno v čl. 16.5 Modelového zákona EBRD, které stanoví, 

že jednání správce jistoty jsou závazná i pro zajištěné věřitele, v jejichž prospěch jsou práva 

správcem jistoty vykonávána, ledaže třetí osoba věděla, že správce jistoty nebyl platně ustanoven. 

Touto konstrukcí je docíleno výsledku, že zajištěný věřitel nemá právo namítat, že jednání učiněná 

správcem jistoty nemají vůči danému zajištěnému věřiteli jakékoli účinky, a zajištěný věřitel je 

nucen strpět výkon práv prostřednictvím správce jistoty. 

Otázka ukončení funkce správce jistoty je řešena v čl. 16.6 Modelového zákona EBRD, 

podle kterého mohou zajištění věřitelé správce jistoty kdykoli odvolat, přičemž samotné odvolání 

je účinné vůči třetím stranám k okamžiku, kdy je toto odvolání registrováno v příslušné evidenci 

či je třetí straně doloženo. Tímto pravidlem je opět zvýšena právní jistota dotčených stran, neboť 

je jasně určeno, kdy ustanovení správce jistoty pozbývá účinků vůči třetím osobám. 

Pro dluhové financování je charakteristické, že identita věřitelů se může v čase trvání dluhu 

měnit. Je tudíž nezbytné zajistit, aby tyto změny neměly negativní dopad na fungování institutu 

správce jistoty. Čl. 16.7 Modelového zákona EBRD proto výslovně upravuje následky změn 

v osobách zajištěných věřitelů a stanoví najisto, že v případě převodu zajištěného dluhu na jiného 

věřitele se ustanovený správce jistoty stává správcem jistoty i vůči tomuto novému věřiteli. 

Správce jistoty je tudíž oprávněn vykonávat práva a plnit povinnosti vyplývající ze zajištění 

i namísto tohoto nového věřitele. Zakotvení tohoto pravidla je pro efektivní fungování správy 

zajištění prostřednictvím třetí osoby nezbytné a umožňuje bezproblémové změny v osobách 

věřitelů. 

Jak uvedeno v předchozích kapitolách, klíčovými aspekty agenta pro zajištění jsou 

(i) uznání jeho postavení jako zajištěného věřitele v rámci insolvenčního řízení zástavního 

dlužníka a (ii) zahrnutí speciálních pravidel pro případ, že se v úpadku ocitne samotný agent pro 
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zajištění.243  Tvůrci Modelového zákona EBRD si však uvědomovali, že otázky insolvenčního 

práva jsou velmi citlivé a v jednotlivých jurisdikcích často značně odlišné. Čl. 31 Modelového 

zákona EBRD proto poskytuje pouze základní východiska, která mají být při implementaci 

Modelového zákona EBRD do národních právních řádů dodržena. Modelový zákon EBRD apeluje 

především na uznatelnost zajištění v rámci insolvenčního řízení, přičemž tento princip musí být 

dle mého názoru vykládán široce tak, aby zahrnoval i přijetí adekvátních pravidel, které zajistí, že 

institut správce jistoty bude uznán i v rámci insolvenčního řízení a bude mu přiznáno postavení 

zajištěného věřitele. Pokud by totiž správce jistoty nemohl vykonávat práva věřitelů, kterým 

ultimátně svědčí prospěch ze zajištění, a správci jistoty by nebylo přiznáno postavení zajištěného 

věřitele, pozbyla by úprava správce jistoty smysl. 

Z výše uvedeného výkladu je patrné, že úprava správce jistoty v rámci Modelového zákona 

EBRD je vcelku robustní a snaží se komplexně vyřešit hlavní úskalí spojená se správou zajištění 

osobou rozdílnou od zajištěného věřitele. Pokud by český zákonodárce během zavádění institutu 

správce jistoty do Občanského zákoníku čerpal více z jeho úpravy v Modelovém zákoně EBRD, 

je možné, že by tento institut byl v praxi mnohem více využíván a nebylo by potřebné vymýšlet 

spletité konstrukce, jak dosáhnout sdílení zajištění pro všechny financující věřitele. Než však 

budou pravidla upravující správce jistoty v českém právu dostatečně robustní, nezbývá věřitelům 

nic jiného, než se uchýlit ke správě zajištění prostřednictvím některé z ostatních konstrukcí 

popsaných v kapitole 4 výše. 

 

                                                 
243 V českém právu jsou tato pravidla zakotvena pouze pro agenta pro zajištění podle Zákona o dluhopisech. 
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Závěr 

Navzdory výsostnému významu, který zajištěné dluhové financování má v dnešní 

společnosti, neexistuje v české literatuře dílo, které by komplexním způsobem pokrývalo jeden 

z nejdůležitějších aspektů zajištění. Tímto důležitým článkem je sdílení zajištění napříč 

financujícími subjekty prostřednictvím institutu agenta pro zajištění. Cílem této práce proto bylo 

uvést problematiku agenta pro zajištění v českém právním řádu, včetně popisu transakcí, v rámci 

kterých se lze s agentem pro zajištění setkat, popisu dostupného zajištění dluhů a srovnání se 

zahraničními modely agenta pro zajištění. Při zpracování této práce autor čerpal i ze svých 

praktických poznatků nabytých v přední mezinárodní advokátní kanceláři. 

V první kapitole této práce byly rozebrány dvě hlavní transakční oblasti, ve kterých je agent 

pro zajištění hojně využíván, kterými jsou syndikované úvěry a emise dluhopisů. Úvěrové 

i dluhopisové financování může být shodně využito za plejádou účelů, přičemž obě tyto formy 

externího financování si jsou v mnoha ohledech podobné. Existuje však několik klíčových rozdílů, 

které rozhodují, jakou formu externího financování dlužník zvolí. Není možné kategoricky určit, 

která forma financování je výhodnější, neboť musí být vždy brány v potaz individuální okolnosti 

daného dlužníka a jeho korporátní skupiny. 

S ohledem na obecnou složitost dluhového financování je běžné, že do transakce bývá 

zapojena alespoň jedna či více bank, které se ujímají organizačních pozic a danou transakci řídí. 

Tyto instituce následně zajišťují hladké proběhnutí transakce, kdy některé banky např. 

zprostředkovávají rozdělení finančních prostředků či komunikaci s dlužníkem a věřiteli navzájem. 

Jednotlivé role, kterých se mohou bank ujmout, byly proto rozebrány v kapitole druhé. 

Nejdůležitější roli v zajištěném dluhovém financování hraje agent pro zajištění. Tradičním 

společným znakem dluhového financování je totiž mnohost subjektů na straně věřitelů, která může 

při zřizování zajištění (zejm. zástavním právem) dluhů úvěrovaných (resp. zavázaných účastníků) 

či emitentů dluhopisů vytvářet různé komplikace, ať už administrativního, ekonomického či jiného 
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rázu. Za účelem co největší minimalizace těchto komplikací tak bylo vymyšleno řešení, kdy 

zřízené zajištění spravuje pouze jediný subjekt – agent pro zajištění. Základní myšlenkou této role 

je, ustanovení jediného subjektu, který je příjemcem zajištění (zástavním věřitelem) a který toto 

zajištění spravuje (byť nepřímo) ve prospěch ostatních věřitelů, kteří mají z tohoto zajištění těžit 

(typicky všichni finanční účastníci či vlastníci dluhopisů) v souladu s jejich pokyny. 

Se zajištěným dluhovým financováním a agentem pro zajištění je imanentně spjato 

zajištění. Ve třetí kapitole byla proto uvedena problematika zajištění a jeho rozdělení v českém 

právním řádu a zdůvodnění pro jeho zřízení. V této kapitole bylo rovněž poukázáno na některé 

problematické aspekty spojené s pluralitou zástavních věřitelů, které agent pro zajištění úspěšně 

eliminuje. Pro návratnost finančních prostředků je kritické, aby zřízené zajištění bylo uznáno 

i v případě úpadku dlužníka a věřitelům bylo přiznáno postavení zajištěného věřitele ve smyslu 

Insolvenčního zákona. V této souvislosti bylo poukázáno na praktické aspekty Insolvenčního 

zákona. 

Institut agenta pro zajištění má původ v zahraničních právních řádech, avšak některá 

základní pravidla obsažená v zahraničních jurisdikcích, která umožňují jednodušší fungování role 

agenta pro zajištění, nejsou v českém právu obsažena. Pro účely českého práva je tedy nutné zvolit 

strukturu vyhovující požadavkům českého práva. Ve čtvrté kapitole byly uvedeny jednotlivé 

možnosti, jak docílit fungování agenta pro zajištění v českém právním prostředí, které spočívají 

v (i) ustanovení agenta pro zajištění solidárním věřitelem s ostatními věřiteli a zajištění solidární 

pohledávky, (ii) zajištění uměle vytvořeného paralelního dluhu vůči agentovi pro zajištění 

či (iii) jmenování agenta pro zajištění v souladu s požadavky Zákona o dluhopisech. Naneštěstí 

má každá možnost podle českého práva svá úskalí a omezení, na která je nutné při zřizování 

zajištění pamatovat. V této kapitole bylo rovněž poukázáno na základní nedostatky fungování 

správce jistoty podle Občanského zákoníku a jeho nevhodnost pro použití v rámci dluhových 

transakcí. 
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Agent pro zajištění z titulu zástavního věřitele disponuje řadou práv a povinností 

v souvislosti se správou zajištění. V páté kapitole byla rozebrána nejdůležitější práva a povinnosti 

agenta pro zajištění s důrazem na nové možnosti, které přinesl Občanský zákoník. Svěření správy 

zajištění do rukou jedné osoby je s ohledem na koncentraci rizika v této jedné osobě pro věřitele 

značně rizikové. Pro věřitelé je tudíž nezbytné, aby jim byla zajištěna kontrola výkonu funkce 

agenta pro zajištění a náležitá oprávnění ve vztahu k agentovi pro zajištění. Pro věřitele je rovněž 

nesmírně důležité, aby prostředky získané ze zajištění byly chráněny vůči kreditnímu riziku agenta 

pro zajištění, což je v českém právu značně problematické. Prakticky jedinou ochranou věřitelů 

v rámci syndikovaných úvěrů je jmenování do role agenta pro zajištění dostatečně kapitálově silné 

entity, u které je možnost úpadku minimální. Naštěstí s příchodem Novely zákona o dluhopisech 

bylo kreditní riziko agenta pro zajištění v rámci dluhopisových emisí v určitých případech zcela 

eliminováno. 

Institut agenta pro zajištění má původ v zahraničí, především v anglosaském právním 

systému, ve kterém je pro roli agenta pro zajištění využíván institut trustu. V poslední kapitole této 

práce byly uvedeny základní znaky anglického trustu, které jej činí ideálním konstruktem pro 

správu zajištění v rámci dluhových transakcí. S příchodem Občanského zákoníku se český 

zákonodárce snažil vytvořit funkční obdobu trustu i v českém právu, což mělo za následek 

zavedení institutu svěřenského fondu. Úprava svěřenského fondu však zcela postrádá některé 

základní aspekty anglického trustu, což svěřenský fond činí zcela nevhodným pro jeho využití pro 

správu zajištění. Závěrem byl rozebrán Modelový zákon EBRD, který měl ambici sjednotit právní 

regulaci zajištěných transakcí napříč jednotlivými jurisdikcemi a který obsahuje úpravu, mimo 

jiné, správce jistoty, jenž měl simulovat účinky trustu v jurisdikcích, ve kterých není tento institut 

uznáván. Modelový zákon EBRD byl českým zákonodárcem využit jako inspirace při začlenění 

úpravy správce jistoty do Občanského zákoníku. Tato inspirace však byla velmi omezená, neboť 
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některá klíčová pravidla obsažena v Modelovém zákoně EBRD byla zcela ignorována, což je jeden 

z hlavních důvodů, proč je česká úprava správce jistoty nefunkční.
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Agent pro zajištění v českém právním řádu 

Abstrakt 

Navzdory významu, který zajištěné dluhové financování má v dnešní společnosti, 

neexistuje v české literatuře dílo, které by komplexním způsobem pokrývalo jeden 

z nejdůležitějších aspektů zajištění dluhu. Tímto důležitým článkem je sdílení zajištění napříč 

financujícími subjekty prostřednictvím institutu agenta pro zajištění. Cílem této práce je uvést 

problematiku agenta pro zajištění v českém právním řádu, včetně popisu transakcí, v rámci kterých 

se lze s agentem pro zajištění setkat, popisu dostupného zajištění dluhů a srovnání se zahraničními 

modely agenta pro zajištění. Práce na úvod porovnává dvě hlavní transakční oblasti, ve kterých je 

agent pro zajištění hojně využíván, kterými jsou syndikované úvěry a emise dluhopisů, a popisuje 

několik klíčových rozdílů, které rozhodují, jakou formu externího financování dlužník zvolí. Práce 

následně pojednává o zapojení finančních institucí do těchto transakcí s důrazem na roli agenta 

pro zajištění, který spravuje zajištění ve prospěch všech věřitelů. Práce rovněž poukazuje na 

některé problematické aspekty spojené s pluralitou zástavních věřitelů v situacích, kdy není 

využito služeb agenta pro zajištění, a zdůrazňuje důležitost zajištění při úpadku dlužníka. Práce 

dále uvádí jednotlivé možnosti, jak docílit fungování agenta pro zajištění v českém právním 

prostředí, které spočívají v (i) ustanovení agenta pro zajištění solidárním věřitelem s ostatními 

věřiteli a zajištění solidární pohledávky, (ii) zajištění uměle vytvořeného paralelního dluhu vůči 

agentovi pro zajištění či (iii) jmenování agenta pro zajištění v souladu s požadavky českého 

zákona o dluhopisech. Současně práce poukazuje na základní nedostatky fungování správce jistoty 

podle českého občanského zákoníku a jeho nevhodnost pro použití v rámci dluhových transakcí. 

V předposlední kapitole jsou rozebrána nejdůležitější práva a povinnosti agenta pro zajištění 

s důrazem na nové možnosti, které přinesl český občanský zákoník, a způsoby, jak co nejlépe 

eliminovat kreditní riziko agenta pro zajištění. V poslední kapitole této práce je porovnána úprava 

anglosaského trustu, který je v jurisdikcích, ve kterých je tento institut uznáván, využíván pro 



 

 

správu zajištění, s českým svěřenským fondem a poukazuje, proč je svěřenský fond zcela 

nevhodný pro správu zajištění. Práce závěrem neopomíjí zmínit ani zahraniční snahy o sjednocení 

pravidel pro zajištěné dluhové financování představované především modelovým zákonem 

Evropské banky pro obnovu a rozvoj o zajištěných transakcích, který českému zákonodárci 

posloužil jako inspirace při zavádění správce jistoty do českého práva. 

 

Klíčová slova: agent, zajištění, dluh 

 



 

 

Security agent under Czech law 

Abstract 

Despite the importance of secured debt financing in today’s society, there is no Czech 

literature that comprehensively covers one of the most important aspects of securing of debt – the 

sharing of security among the financing entities by using the security agent. The aim of this thesis 

is to introduce the concept of the security agent under Czech law, including a description of 

transactions in which the security agent is used, a description of available security and 

a comparison with foreign law concepts of the security agent. The thesis compares the two main 

transaction areas in which the security agent is widely used, which are syndicated loans and bond 

issues, and describes several key differences that determine what form of external financing the 

borrower will choose. The thesis then deals with the involvement of financial institutions in these 

transactions with an emphasis on the role of the security agent who administers the security for the 

benefit of all creditors. The thesis also points out some problematic aspects arising out of the 

plurality of secured creditors in situations where the concept of the security agent is not used and 

emphasizes the importance of security in the event of the debtor's bankruptcy. The thesis also 

presents options for achieving the functioning of the security agent under Czech law, which consist 

in (i) appointing the security agent as a joint and several creditor and securing the joint and several 

claim, (ii) securing an artificially created parallel debt to the security agent or (iii) appointing the 

security agent in accordance with the requirements of the Czech Bonds Act. At the same time, the 

thesis points out the fundamental shortcomings of the functioning of the security administrator (in 

Czech správce jistoty) under the Czech Civil Code and its unsuitability for use in debt transactions. 

The penultimate chapter discusses the most important rights and obligations of the security agent 

with an emphasis on the new possibilities brought by the Czech Civil Code and ways to best 

eliminate the credit risk of the security agent. The last chapter of this thesis compares the common 

law trust, which is used to administer security in jurisdictions where trusts are recognized, with 



 

 

the Czech trust fund (in Czech svěřenský fond) and illustrates why the Czech trust fund is 

completely unsuitable for administering the security. Lastly, the thesis does not forget to mention 

foreign efforts to unify the rules for secured debt financing, represented primarily by the model 

law of the European Bank for Reconstruction and Development on secured transactions, which 

served as an inspiration to the Czech legislator in introducing the security administrator into Czech 

law. 
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