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Úvod 

 
Tato práce je věnována rozboru institutu zástavního práva jako jednoho z nejdůležitějších 

zajišťovacích instrumentů s věcně-právní povahou, představujícího silný nástroj ochrany 

postavení zástavního věřitele v závazkových právních poměrech. S přihlédnutím ke skutečnosti, 

že obecná úprava institutu zástavního práva v občanském zákoníku spolu se zvláštní úpravou 

v kontextu jiných právních předpisů, představuje obsáhlou materii, je zaměření této práce dále 

podrobněji zacíleno na zástavní právo k nemovité věci. 

Cílem práce je podat zevrubný rozbor klíčových aspektů institutu zástavního práva, jakož  

i současné právní úpravy dané problematiky. Díky zaměření na specifický předmět zástavy,  

tj. nemovité věci, s přihlédnutím k jejich relativně trvalejšímu charakteru ve srovnání s většinou 

jiných zastavitelných věcí, stejně jako díky obecně delší době trvání právních poměrů vzešlých 

z právních jednání při užití zástavního práva k nemovitým věcem, není pominuta též problematika 

intertemporálních norem upravujících vztah účinné právní úpravy stávajícím občanským 

zákoníkem s právní úpravou obsaženou v derogovaném zákoně č. 40/1964 Sb. občanském 

zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2013. Takto vymezenou perspektivu zpracování uvedeného 

tématu v rovině de lege lata, doplňuje dále text práce některými průběžnými úvahami de lege 

ferenda v rámci závěrů plynoucích z prováděné analýzy. 

Přestože z podstaty vymezeného tématu se jedná o teoretické pojednání, nerezignuje záměr 

práce na možné praktické přínosy, přičemž autor důsledně dbá na argumentaci a ověření klíčových 

hypotéz formulovaných dále v tomto úvodu, jakož i na průběžnou verifikaci pracovních tezí, které 

jsou v některých případech tematicky nastoleny dle konkrétních kapitol textu. V souvislosti 

s vysokou mírou společensko-hospodářského významu institutu zástavního práva, jsou 

v některých částech práce zapracovány dílčí poznatky ekonomické teorie, jakožto vědního oboru 

s právní vědou a praktickým užitím jejích poznatků ve společenských interakcích, v některých 

ohledech relativně úzce souvisejícím. Struktura práce a členění jednotlivých kapitol jsou navrženy 

tak, aby ve výsledném celku bylo možnost ověřit následující klíčové hypotézy:  

1. Zástavní právo k nemovitým věcem představuje silný nástroj ochrany práv věřitele 

v závazkových právních poměrech, když současná právní úprava odpovídá potřebám 

kontinuálně rostoucímu významu moderního úvěrového financování a jeho zajištění 

v hospodářské praxi; 
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2. Stávající právní úprava zástavního práva k nemovitým věcem současně poskytuje 

ochranu oprávněným zájmům obligačního i zástavního dlužníka a ve vznikajících 

právních poměrech tak zaručuje skutečnou (materiální) rovnost stran; 

 

3. Intertemporální normy obsažené v současné právní úpravě zástavního práva 

k nemovitým věcem nemají negativní vliv na zástavní práva k nemovitým věcem vzniklá 

před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku; 

 

4. Významné legislativní změny zavedené rekodifikací tuzemského občanského práva do 

problematiky zástavně-právních poměrů byly současně, v dostatečné míře i koncepční 

jednotě a nezbytných souvislostech, promítnuty také do souvisejících právních předpisů. 

 

V této práci je užito především metody analýzy, zejména pro zhodnocení obecné právní 

úpravy, jakož i zvláštní úpravy souvisejícími právními předpisy, relevantní judikatury a názorů 

odborné literatury. Pro uchopení vybrané problematiky v rovině de lege lata je užita metoda 

deskripce a následně, zejména za účelem ověření platnosti klíčových hypotéz i jednotlivých 

pracovních, jakož i pro úvahy v rovině de lege ferenda je užito také metody indukce a dedukce. 

Autor práce si je vědom, že některým aspektům řešené problematiky a jejich úpravě právními 

předpisy veřejnoprávní povahy by náleželo podrobnější pojednání, nicméně vzhledem 

k omezenému rozsahu této práce by takové hlubší zkoumání jednotlivých nuancí nebylo již možné. 

V tomto ohledu tedy bude šíře záběru a míra detailu pojednání uvedených souvislostí nastavena 

tak, aby spolehlivě postačovaly k dosažení hlavního cíle práce a ověření klíčových hypotéz. 
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1. Institut zástavního práva 

1.1 Obecné vymezení 

Již v římském právu justiniánské éry nalezneme ve vnitřní struktuře závazkových poměrů 

základní čtveřici vzájemnosti práv a povinností jejich stran (implicitně obsahující též jejich 

„hospodářský důvod a účel“): 

do ut des - dávám, abys mi za to něco dal 

do ut facias - dávám, abys za to pro mne něco učinil 

facio ut des - činím, abys mi za to něco dal 

facio ut facias - činím, abys pro mne za to něco učinil 1 

 

Subjekty soukromoprávního závazkového poměru (závazku, obligace)2 jsou věřitel a 

dlužník. Přičemž, dle důvodové zprávy ke stávajícímu občanskému zákoníku: 

„Co má být plněno, je dluh, kdo plní, je dlužník. Věřitel je ten, komu má být plněno; jeho 

právo na plnění je pohledávka.“ 3 

 

1 BONFANTE, Pietro. Instituce římského práva. 9. vydání. Brno: ČS.A.S. Právník, 1932. Knihovna českého akademického spolku 

"Právník" v Brně. s. 536. 

2 K pojmu „závazek“ uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. občanskému zákoníku: „Osnova se snaží o terminologickou 

jednotnost, a užívá tedy co možná pro stejné pojmy stejná slova a pro různé pojmy slova různá. Opouští se tudíž např. ztotožňování 

smlouvy se závazkem nebo závazku s dluhem atp., neboť ani zákon nemůže měnit smysl slov. Slovem „smlouva” se tudíž označuje 

jen určitá právní skutečnost, z níž vzniká závazek, „závazkem” se rozumí obligace, „dluhem” povinnost k plnění ze závazku vzniklá 

apod.”. ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 

978-80-7208-922-2. s. 52. 

3 Tamtéž. s. 704. 
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Na jedné straně tohoto poměru tak stojí dlužník a jeho povinnost ke splnění dluhu ze 

závazku (ve formě dare, facere, omittere, pati),4 na straně druhé pak věřitel a jeho právo na určité 

plnění jako na pohledávku, jež musí být uspokojena splněním dluhu.5 

Závazky se tradičně dělí na: 

obligationes ex contractu    - závazky ze smluv;  

obligationes ex delicto   - závazky z deliktů; 

obligationes ex variis causarum figuris - závazky z jiných právních důvodů; 6 

přičemž pro úvodní část textu této práce, věnované obecnému vymezení tématu v kontextu 

soukromoprávních závazkových poměrů, bude pojednáno pouze k závazkům ze smluv.  

Zejména s ohledem na hospodářskou rovinu soukromoprávních poměrů, lze nalézt důvody 

pro snahu o zvýšení jistoty věřitele, že dlužník řádně a včas splní svůj dluh, resp. pro případ 

nesplnění dluhu dlužníkem pak důvody pro snahu o nalezení vhodného „náhradního řešení“ při 

uspokojení pohledávky věřitele. Plní-li strany závazkového právního poměru současně, pak 

v zásadě není snaha o nalezení další garance splnění nezbytně nutná (až na výjimky, např. co do 

kvality plnění apod.). Ačkoliv riziko věřitele, spočívající v existenci možnosti, že jeho pohledávka 

ze závazku nebude uspokojena řádně a včas, tj. splněním,7 a to díky prodlení dlužníka (mora 

debitoris),8 je reálně ovlivňováno téměř nekonečným množstvím faktorů, lze konstatovat, že ve 

většině případů toto riziko roste tím více, čím (i) je delší časový úsek mezi okamžikem plnění 

věřitele a okamžikem plněním dlužníka (ať již důvodů individuálních okolností konkrétního 

závazku či díky objektivním okolnostem reálného světa), stejně jako (ii) že předmětné riziko roste 

spolu s objemem (hospodářské) hodnoty plnění v daném právním poměru (totiž rozsahem a 

 

4 Srov. ust. § 1789 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

5 Tamtéž. Srov. ust. § 1721. 

6 Tamtéž. Srov. ust. § 1723. 

7 Tamtéž. Ust. § 1908. 

8 Tamtéž. Ust. § 1968. Obdobně i v jiných vědních oborech - např. v ekonomické teorii je užíváno pojmů „selhání dlužníka“ či 

anglicismu „dlužnický default“. V regulatorních textech České národní banky v ust. § 49 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.,  

o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, nalezneme legální 

definici pojmu „selhání dlužníka“. 
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závažností případného negativního dopadu do majetkoprávní sféry neuspokojeného věřitele). 

Existenci popsaného rizika věřitele reálně není možné zcela eliminovat, ale bezpochyby se v tomto 

ohledu lze, např. užitím zajišťovacích instrumentů, snažit o snížení míry tohoto rizika a 

v návaznosti tak dosáhnout zvýšení právní jistoty věřitele.9  

Současná právní teorie, stejně jako právní úprava obsažená ve stávajícím občanském 

zákoníku, rozlišuje mezi zajištěním dluhu a utvrzením dluhu.10  Při užití instrumentů zajištění nebo 

utvrzení dluhu v soukromoprávním závazkovém poměru, je společným znakem oběma těmto 

kategoriím okolnost zlepšení postavení věřitele (ať již stávajícího či budoucího postavení) pro 

případ porušení smluvní povinnosti dlužníkem. Zajištění dluhu spočívá ve vymezení náhradního 

zdroje pro uspokojení věřitelovy pohledávky (závazek třetí osoby za dlužníkovo plnění či zvlášť 

určená majetková hodnota poskytnutá ve prospěch věřitele). Utvrzení dluhu pak spočívá 

v jakémkoliv jiném zlepšení postavení věřitele (ať již v rovině hmotného či procesního práva) při 

uspokojení své pohledávky v případě prodlení, či nesplnění smluvní povinnosti dlužníkem.11 

V hospodářské realitě soukromoprávních závazkových právních poměrů je tak užívána 

celá škála zajišťovacích a utvrzovacích právních instrumentů. Závěrem obecného vymezení lze 

uzavřít, že institut zástavního práva tedy je nástrojem zajištění dluhu.12 

 

9 Pozn. aut.: v tomto odstavci jsou přednesené myšlenky formulovány s určitou mírou odchylky od metody abstraktního zkoumání 

jevů, směrem k zasazení popisovaných jevů do praktického (byť současně nutně zjednodušujícího) názorného kontextu. Autor 

práce tak činí, např. v souladu s tezemi E. Tilsche, neboť domnívá, že poznatky právní vědy společenskou realitu výrazně ovlivňují 

a formují, a současně, jelikož jde v případě právní vědy též o vědou „živou“, děje se tak nutně i opačným směrem, tedy intenzivní 

poptávkou ze společenské reality k reakcím na ni, vedoucí k neustálému rozvoji a novým poznatkům právní vědy. E. Tilsch za 

nejdůležitější z vlivů směrem od společnosti k právní vědě považoval vlivy hospodářství a sociálních poměrů. Z uvedených důvodů 

tak, dle názoru autora této práce, má v jejím odborném textu své opodstatnění i průběžná snaha o poměřování teoretických poznatků 

s realitou společensko-hospodářských interakcí. Dle: HORÁK, Ondřej. Emanuel Tilsch – učitel a vědec. In: TILSCH, Emanuel. 

Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-897-8. s. IX–XVI. 

10 Srov. ust. § 2010–2054 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

11 Tamtéž. Srov. ust. § 2010. 

12 K problematice rozporů ve věci otázky, zda je zástavním právem zajišťován „dluh“ či „pohledávka“ bude podrobněji pojednáno 

dále v textu této práce. 
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1.1.1 Pojem, účel a podstata zástavního práva 

Zástavní právo je jedním ze zajišťovacích prostředků a spolu se zadržovacím právem patří 

mezi zajišťovací právní instituty s věcně právní povahou. Vymezení pojmu nalezneme v prvním 

z obecných ustanovení o zástavním právu,13 obsažených v příslušné části občanského zákoníku: 

„(1) Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh 

řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, 

do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.“ 14 

Z hlediska teoretického vymezení je zástavní právo absolutním majetkovým právem a 

jedním z věcných práv k věci cizí. Jak již bylo zmíněno dříve v textu této práce, účelem zřízení 

zástavního práva je posílení právní pozice věřitele. Uvedené vymezení pojmu zástavního práva 

však, jak vidno, uvádí že zajišťován je dluh. Dle důvodové zprávy vychází tato konstrukce a její 

pojmosloví z nutnosti nápravy pojmové nekonzistence předchozí právní úpravy obsažené v zák. 

č. 40/1964 Sb. občanském zákoníku.15 Osnova stávajícího občanského zákoníku tak: 

„…respektuje zásadu, že jistota se dává za dluh a že se dluh zajišťuje.“ 16 

Někteří autoři odborné literatury mají k výše uvedenému výhrady – např. dle názoru  

J. Fialy: 

 

13 Autor této práce se nemůže plně ztotožnit s názorem některých autorů odborné literatury, že ust. § 1309 o.z. není (svým obsahem) 

legální definici pojmu zástavního práva, neboť uvedenou tezi považuje minimálně za nepřesnou. Dle důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku „[předmětné zákonné] … ustanovení vymezuje podstatu zástavního práva.“ Přičemž dle V. Knappa, 

definice právního pojmu nemusí být nutně konstruována pouze ve smyslu klasické aristotelské definice „definiendum je definiens“, 

ale může se případně jednat o definici generickou, případně definici kontextovou, obsaženou v normativním textu právního 

předpisu. Z hlediska teorie, by tak v daném případě bylo zřejmě přiléhavé konstatovat, že ust. § 1309 o.z. obsahuje generickou 

legální definici pojmu zástavního práva, přičemž jej vymezuje prostřednictvím kontextové definice obsahu zástavně-právního 

poměru. Pozn. autora dle: KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 80-7179-028-1. s. 123-124. A dle: ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2. s. 554. 

14 Ust. § 1309 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

15 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-

7208-922-2. s. 556. 

16 Tamtéž. s. 556. 



7 

 

„Tato konstrukce ale není správná, neboť nerespektuje povahu zástavního práva, jehož 

smyslem je posílení právního postavení věřitele. V důsledku toho zástavní právo (jakož i všechny 

další zajišťovací prostředky) zajišťuje uspokojení pohledávky působením na dlužníka, aby splnil 

svůj dluh a tím uspokojil věřitelovu pohledávku. Zástavní právo nezajišťuje dluh, může však zajistit 

jeho splnění (zejména díky své zajišťovací funkci), příp. náhradní splnění (uplatněním druhé 

funkce zástavního práva, tj. funkce uhrazovací).“ 17 

Další pojmově ne zcela konzistentní formulaci lze nalézt také v ust. § 1313 o.z., jehož text 

ve větě před středníkem stanoví, že 

„Zástavní právo zajišťuje dluh a jeho příslušenství“18 

ovšem příslušenství dluhu již své legální vymezení nemá. Na druhou stranu pak,  

v ust. § 513 o.z. nalezneme legální definici příslušenství pohledávky.  A v téže linii navazuje i 

normativní text ust. § 1368 odst. 1 o.z.: 

„Z výtěžku zpeněžení zástavy se hradí pohledávka včetně příslušenství a nákladů, na jejichž 

náhradu má zástavní věřitel právo.“ 

V citovaném ustanovení je pojmová nekonzistence přítomna dokonce dvakrát, a to 

bezprostředně za sebou – poprvé ve vztahu k příslušenství, podruhé pak je v textu „… se hradí 

pohledávka“ formulováno v rozporu s obsahovým vymezením pojmu závazku (obligace).19 Podle 

legální definice závazku má věřitel vůči dlužníku pohledávku (jakožto právo na určité plnění) a 

dlužník má povinnost k uspokojení práva věřitele (pohledávky) splněním svého dluhu. 

Z předestřeného plyne, že dluhy mají být splněny, aby pohledávky byly uspokojeny, čemuž 

odpovídá i příslušná pozitivní právní úprava o.z. v části o Zániku závazků.  

V návaznosti na výše uvedené, se v některých odborných statích lze také setkat s názorem, 

že naznačený formulační rozpor vymezení pojmu zástavního práva, obsažený v ust. § 1309 o.z., 

se zmíněným doktrinálním vymezením podstaty zástavního práva, by případně mohl vyvolávat 

 

17 FIALA, Josef in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7478-935-9. s. 149. 

18 Ust. § 1313 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

19 Tamtéž. Ust. § 1721. 
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mylný dojem, že institut zástavního práva posiluje právní postavení dlužníka, přestože institut 

zástavního práva posiluje právní postavení věřitele.20  

Jakkoli autor této práce v náhledu na některé pojmové „rozostřenosti“ textu stávajícího 

občanskoprávního kodexu, v zásadě názorově souzní s výhradami některých autorů odborné 

literatury,21 bude v jejím textu i nadále respektovat terminologický aparát tak, jak je zaveden  

a užíván v textu stávajícího občanského zákoníku. Z výše naznačených důvodů je však zřejmé, že 

bezvýhradný respekt k terminologickým pravidlům pozitivní právní úpravy by ve výsledném tvaru 

textu vedl minimálně k jisté míře formulační neobratnosti, případně až k některým nepřípustným 

významovým nepřesnostem. Pro takové případy je pak, z pohledu autora práce, odůvodnitelný 

zpětný příklon k doktrinálně tradičnímu pojetí otázky – co se zajišťuje? zvlášť s odkazem na 

skutečnost, že pojmy dluh a pohledávka jsou spolu až natolik úzce spjaty, že s nimi lze, a to i 

v odborném textu, nakládat cum grano salis jako s pojmy párovými.22 Hovoří-li text pozitivní 

právní úpravy o zajištěném dluhu, lze tak v duchu výše uvedené argumentace, jako zajištěnou 

označit i pohledávku, jež párově konkrétnímu dluhu odpovídá. Jak již bylo uvedeno, ani samotní 

autoři stávajícího občanského zákoníku v některých případech neimplementovali důvodovou 

zprávou proklamovaný jednotný terminologický záměr zcela důsledně, když například v ust. § 

2878 o.z. nalezneme normativní pravidlo stanovující: 

„Pohledávka ze sázky nebo zápůjčky či úvěru poskytnutých vědomě k sázce, kterou nelze 

vymáhat, nemůže být platně zajištěna …“  23 

 

20 PELIKÁN, Martin. Zajištění a utvrzení dluhu v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-192-

7. s. 25. nebo PIECHOWICZOVÁ, Lucie. Propadná zástava dle nového občanského zákoníku. Právní fórum. Praha: ASPI 

Publishing, 2012. ISSN 1214-7966. č. 8, s. 340. 

21 Srov. např.: FIALA, Josef in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-935-9. s. 149. 

22 Pozn. aut.: uvedené skutečnosti jsou nutně určitým způsobem zjednodušeny když (při snaze o nalezení možného korektního 

propojení klasického přístupu renomovaných doktrinálních autorů, s přístupem neméně renomovaných autorů textu stávajícího 

občanského zákoníku, v otázce naznačené terminologické nejednotnosti) jsou záměrně pominuty výjimky pro některé obligační 

species z vedeného, paušalizujícího tvrzení (např. oblast naturálních obligací). 

23 Obdobné pojmové nepřesnosti, rozporné se záměrem autorů, deklarovaným důvodovou zprávou, nalezneme  

ve stávajícím občanském zákoníku na vícero místech, například v ust. § 1354 odst. 2, v ust. § 1368 odst. 1, 2, v ust. § 1370 atp. 
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Z pohledu praktického užití v textu této práce se tak k označení předmětu zajištění (zajištěný 

dluh/zajištěná pohledávka) jeví jako relativně nejpříhodnější, užití jednoho z možných pojmů vždy 

s ohledem na to, zda v kontextu konkrétně řešeného tématu půjde o náhled z pozice zástavního 

věřitele, či zástavního dlužníka.24 

Pokud již v dosavadním textu byla podrobněji pojednána otázka – co se zajišťuje? 

v obecné, resp. terminologické rovině, pak v následující části této práce je vhodné nahlédnout na 

řešení nastolené otázky rovněž v rovině obsahové (materiální) a alespoň ve stručném přehledu 

zkoumat, jaké dluhy (co do druhu a kvality, resp. vlastností) lze zástavním právem zajistit. 

Základní úpravu nalezneme v ust. § 1311 o.z., přičemž zástavním právem tak lze zajistit: 

„ - dluh o určité výši,  

- dluh, jehož výši lze určit kdykoliv v době trvání zástavního práva, 

- dluh peněžitý, 

- dluh nepeněžitý, 

- dluh podmíněný, 

- dluh, který má vzniknout teprve v budoucnu“ 25 

jakož i: 

„ - dluhy určitého druhu vznikající dlužníkovi vůči zástavnímu věřiteli v určité době, 

 - různé dluhy vznikající vůči zástavnímu věřiteli z téhož právního důvodu “ 26 

 

24 Takový přístup ostatně volí i někteří autoři odborné literatury, srov. např.: VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém 

občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-996-0, s. 100-101. Naproti tomu jiní autoři v otázce terminologie striktně zastávají dosavadní doktrinální 

přístup, srov. např. FIALA, Josef in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-935-9. s. 149-151. 

25 Ust. § 1311 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

26 Tamtéž. Ust. § 1311 odst. 2. 
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(případně, pokud bychom užili terminologii vztaženou k náhledu z pozice zástavního věřitele, pak 

bychom hovořili o pohledávkách druhově určených – jako o pohledávkách určitého druhu, spolu 

s vymezením doby, ve které mohou vznikat a pohledávkách z téhož právního důvodu – jako o 

pohledávkách individualizovaných týmž právním důvodem svého vzniku, avšak bez časového 

omezení doby jejich vzniku).27 

Při zkoumání kvality či vlastností dluhů z pohledu otázky možnosti jejich zajištění 

zástavním právem je třeba konstatovat, že ne všechny dluhy jsou k zajištění zástavním právem 

způsobilé. V prvé řadě je zřejmé, že zástavním právem lze zajistit pouze dluhy existující a platné. 

Vyloučeno je tak užití zástavního práva k zajištění dluhů, které by měly vzniknout právních 

jednání stižených sankcí zdánlivosti,28 dluhů z právních jednání stižených sankcí neplatností 

absolutní,29 jakož i dluhů z právních jednání stižených sankcí neplatností relativní, u nichž byla 

úspěšně uplatněna námitka jejich neplatnosti.30 Důvodem nemožnosti zajištění takových dluhů 

zástavním právem, je akcesorická povaha zástavního práva, resp. samotná skutečnost, že tam kde 

dluh (resp. právo) neexistuje, nemůže existovat ani jeho zajištění. 

Byť pozitivní právní úprava v obecné rovině explicitně nezakazuje zajištění zástavním 

právem u těch dluhů, jež jsou svou povahou nežalovatelné (resp. u pohledávek z naturálních 

obligací),31 lze dovozovat, že ani takové dluhy nelze zástavním právem zajistit, přestože starší 

literatura uvádí stanovisko opačné a hovoří o zástavním právu naturálním.32 U takového 

zástavního práva naturálního však není možné rozeznat ani funkci zajišťovací, ani funkci 

uhrazovací a je tedy nezbytné dovodit, že zástavní právo naturální ve své podstatě zástavním 

 

27 Obdobně např.: FIALA, Josef in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-935-9. s. 150. 

28 Srov. ust. § 551 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

29 Tamtéž. Srov. ust. § 588. 

30 Takové právní jednání, jež je vymezeno dle ust. § 580 ve spojení s ust. § 586 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

31 Avšak pro případy dluhů (pohledávek) z odvážných smluv, zvlášť definovaných v ust. § 2878 zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku, vyplývá nemožnost zajištění přímo ex lege. 

32 Srov. např.: ROUČEK F. in: SEDLÁČEK, J., ROUČEK F. et al. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému. Díl druhý. Praha: V. Linhart, 1935. s. 793. 
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právem není, přičemž je možno uzavřít, že nežalovatelné dluhy zástavním právem platně zajištěny 

být nemohou.33  

Na rozdíl od nežalovatelných dluhů lze zástavním právem platně zajistit dluhy promlčené, 

přičemž při splnění určitých podmínek lze zřízené zástavní právo také realizovat. Základním 

principem zakotveným v ust. § 615 o.z. je nemožnost promlčení zástavního práva před 

promlčením zajištěné pohledávky, doplněným o normativní pravidlo ve větě druhé téhož 

ustanovení, které stanoví, že případné promlčení pohledávky není zástavnímu věřiteli na překážku 

v uspokojení ze zástavy.  

Pro výklad podstaty zástavního práva, jakožto zajišťovacího právního institutu poskytujícího 

věřiteli věcnou záruku splnění dluhu dlužníka, je praktické v první řadě znovu poukázat na účel 

sledovaný k jeho zřízení - tedy na snahu o posílení právní pozice věřitele, díky vzniku nového, 

věřiteli svědčícího (obligačního) oprávnění, pro případ prodlení dlužníka se splněním dluhu, 

k věřitelově uspokojení se z dané věcné záruky (zástavy), resp. z výtěžku jejího zpeněžení, a to i 

bez součinnosti dlužníka, resp. i proti jeho vůli, když současně při zřízení zástavního práva, 

vznikají také nové obligační povinnosti zástavce, resp. zástavního dlužníka (jakož i osob třetích), 

spočívající zejména v povinnosti strpět výkon zástavního práva zástavním věřitelem. Dále, 

zejména pak při vědomí užití tohoto institutu v hospodářské praxi, je vhodné se následně zaměřit 

na zákonnou úpravu účelu tohoto právního institutu v civilně-právních poměrech tak, jak je 

obsažena v části čtvrté stávajícího občanského zákoníku,34 ve formě obecných ustanovení o 

zajištění dluhů.  

 Ustanovení § 2010 odst. 1 o.z. stanoví, že „Dluh lze zajistit, zaváže-li se třetí osoba věřiteli 

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

věřitele majetkovou jistotu, že dlužník svůj dluh splní…“, dále pak ust. § 2012 o.z. zákoníku 

legálně definuje pojem „jistota“ takto: 

„(1) Kdo je povinen dát jistotu, učiní své povinnosti zadost zřízením zástavního práva. 

 

33 Srov.: VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 102-103. 

34 Srov. ust. § 2010–2017 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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(2) Není-li někdo s to dát jistotu zřízením zástavního práva, dá jistotu způsobilým 

ručitelem. …“ 

a konečně ust. § 2016 o.z. stanoví, že: 

„Zakládá-li se jistota různých věřitelů na různých právech k téže věci, uspokojí se v rozsahu 

těchto práv a v pořadí podle vzniku zajištění postupně v první skupině věřitelé zajištění věcným 

právem zapsaným ve veřejném seznamu nebo rejstříku zástav a ve druhé skupině věřitelé zajištění 

věcným právem nezapsaným ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav. Poté se ve třetí skupině 

uspokojí věřitelé zajištění závazkovým právem.“ 35 

Z výše uvedeného plyne, že (i) zástavní právo je jedním ze způsobů upravených pozitivním 

právem, jímž lze věřiteli a v jeho prospěch, dát jistotu za splnění dluhu dlužníka, dále že (ii) díky 

systematice zařazení jde o jistotu právní normou preferovanou, když (iii) co do kvality poskytnuté 

jistoty jde o jistotu privilegovanou oproti způsobům jiným, které nemají povahu věcného práva, a 

konečně (iv) z hlediska pořadí uspokojení věřitelů se její superiorita dále posílí, jde-li o zástavní 

právo zapsané ve veřejném seznamu, či v rejstříku zástav. 

V závěru této části tak lze citovat shrnutí vymezení podstaty pojmu zástavního práva dle  

L. Vymazala takto: 

„ Zástavní právo je zajišťovací právní institut. Poskytuje věřiteli věcnou záruku splnění 

dluhu. Záleží ve vymezení části majetku dlužníka nebo třetí osoby a v přednostním ručení tohoto 

určeného majetku za splnění dluhu. Zástavní právo nerozmnožuje majetek zástavního věřitele, jeho 

účelem je pouze zesílit práva jiná, a to práva obligační. Zástavní právo tedy zajišťuje splnění dluhu 

s tím, že nebude-li dluh řádně splněn, může se zástavní věřitel uspokojit ze zástavy a docílit úhrady 

pohledávky i bez součinnosti dlužníka.“ 36 

A pro úplnost ještě doplnit citaci J. Fialy: 

„[smyslem zástavního práva] … je posílení právního postavení věřitele. V důsledku toho 

zástavní právo (jakož i všechny další zajišťovací prostředky) zajišťuje uspokojení pohledávky 

 

35 Tatmtéž. Srov. ust. § 2010, 2012 a 2016 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

36 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 18. 
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působením na dlužníka, aby splnil svůj dluh a tím uspokojil věřitelovu pohledávku. Zástavní právo 

nezajišťuje dluh, může však zajistit jeho splnění (zejména díky své zajišťovací funkci), příp. 

náhradní splnění (uplatněním druhé funkce zástavního práva, tj. funkce uhrazovací).“ 37 

1.1.2 Funkce zástavního práva 

 Odborná literatura tradičně rozlišuje zajišťovací funkci a uhrazovací funkci zástavního 

práva. Uhrazovací funkce zástavního práva nastupuje v případě nesplnění dluhu a umožňuje 

věřiteli uspokojit svoji pohledávku ze zástavy, resp. prostřednictvím jejího zpeněžení,38 a to i bez 

součinnosti dlužníka, jakož i v přednostním pořadí před ostatními věřiteli.39  

 K vyjádření uhrazovací funkce zástavního práva jakožto oprávnění zástavního věřitele, co 

do formy „uspokojení se“ omezeného na „výtěžek zpeněžení zástavy“,40 přistupuje navazující 

právní úprava, rozšiřující možnosti realizace uhrazovací funkce zástavního práva způsoby 

odlišnými od prostého zpeněžení zástavy.41  

Vyjádření zajišťovací funkce zástavního práva v rámci obecné úpravy institutu zástavního 

práva42 je taktéž přítomno explicitně, neboť normativní text užívá pojmu „zajištění“.  

K zajišťovací funkci zástavního práva pak také odkazují obecná ustanovení o zajištění a utvrzení 

dluhů v občanskoprávních poměrech (institut jistoty),43 jak bylo již podrobněji analyzováno dříve.  

Zajišťovací funkce zástavního práva se projevuje zejména (i) ochranou konkrétně určené 

věci, na níž zástavní právo ulpívá (zástava), před takovým právním jednáním či jiným nakládáním 

s věci,  jež by měly za následek snížení hodnoty zástavy, resp. vedly k ohrožení uspokojení 

pohledávky zástavního věřitele při výkonu zástavního práva, dále pak (ii) působením na dlužníka 

k řádnému a úplnému splnění jeho dluhu (resp. k uspokojení věřitelovy pohledávky), a to od 

 

37 FIALA, Josef in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7478-935-9. s. 149. 

38 Tamtéž, s. 144. 

39 Srov. ust. § 1367 odst. 1 a ust. § 2016 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

40 Tamtéž. Srov. ust. § 1309. 

41 Tamtéž. Srov. ust. § 1359, 1315 odst. 2 písm. b) a contrario, písm. c), nebo ust. § 1324 odst. 1, nebo ust. § 1326. 

42 Tamtéž. ust. § 1309-1394. 

43 Tamtéž. ust. § 2010-2017. 
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okamžiku vzniku zástavního práva, jakož i po celou dobu jeho existence, díky trvale přítomné 

hrozbě případného výkonu zástavního práva s negativním dopadem do majetkové sféry dlužníka.44 

Na základě uvedené distinkce zacílení projevů zajišťovací funkce zástavního práva,  

L. Vymazal dále rozeznává objektivní složku zajišťovací funkce zástavního práva (kterou spatřuje 

v ochraně zástavy, ve smyslu jak výše uvedeno, působící na věc – objekt) a subjektivní složku 

zajišťovací funkce zástavního práva (kterou spatřuje v působení na dlužníka, ve smyslu jak výše 

uvedeno, tj. dopadající na osobu – subjekt).45 Pro úplnost je však třeba uvést, že v jiných 

odborných pramenech se autor této práce s rozkladem zajišťovací funkce zástavního práva na 

zmíněné sub-elementy nesetkal.  

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že reálným projevem zajišťovací funkce 

zástavního práva, je vyšší stupeň právní jistoty věřitele v příslušném soukromoprávním 

závazkovém poměru, v jehož rámci je k zajištění (dluhu/pohledávky) užito zástavního práva, a to 

zejména co do pravděpodobnosti řádného a včasného splnění dluhu dlužníkem (resp. uspokojení 

věřitelovy pohledávky). Obdobně, s ohledem na výše uvedené, lze také konstatovat, že reálným 

projevem uhrazovací funkce zástavního práva, je vyšší stupeň právní jistoty věřitele v příslušném 

soukromoprávním závazkovém poměru, v jehož rámci je k zajištění (dluhu/pohledávky) užito 

zástavního práva, dosažený tím, že v situaci prodlení dlužníka (tedy v situaci, kdy dlužník neplní 

svoji obligační povinnost k řádnému a včasnému splnění dluhu/uspokojení pohledávky věřitele)46 

dojde, a to i proti vůli dlužníka,47 k uspokojení věřitelovy pohledávky náhradním způsobem, tj. ze 

zástavy, resp. z jejího zpeněžení, a navíc se tak stane přednostně, před uspokojením ostatních 

věřitelů dlužníka. V naznačené souvislosti hovoří T. Richter o konzervačním účinku zajišťovací 

funkce zástavního práva na zajištěný majetek (zástavu) a o přednostním účinku uhrazovací funkce 

zástavního práva takto: 

 

44 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 29-30. A současně: FIALA, Josef in: 

DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-

80-7478-935-9. s. 144, 149. 

45 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 29-30. 

46 Srov. ust. § 1968 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

47 Tamtéž. Srov. ust. § 1367 odst. 1. 
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„Konzervační účinky se projevují už tím, že dlužníku znemožňují platně zcizit či znovu 

zatížit zajištěný majetek nebo přijmout další dluh, aniž by původní věcně-právní zajištění zůstalo 

zachováno v původním pořadí …“, 

„Přednostní účinky se projevují tím, že věřitel zajištěný věcně-právním zajištěním má 

k předmětu zajištění v ekonomickém smyslu silnější titul (slovy civilního procesu lepší pořadí či 

lepší právo) než jeho vlastník a vlastníkovi ostatní věřitelé. Je tedy nejen oprávněn se z předmětu 

zajištění uspokojit, ale především se uspokojit přednostně před ostatními věřiteli.“ 48 

1.1.3 Systematické zařazení zástavního práva v teorii a pozitivní právní úpravě 

Z hlediska teoretického vymezení, jakož i dle systematického zařazení obecné právní 

úpravy institutu zástavního práva obsažené v občanském zákoníku, je zástavní právo absolutním 

majetkovým právem a jedním z věcných práv k věci cizí. Věcná práva nejsou „věcnými“ čistě jen 

z důvodu, že se týkají věci, ale právě proto, že se věci týkají způsobem sui generis – tedy 

způsobem, zajišťujícím osobě oprávněné trvalý a výlučný poměr k této věci, odlišný od právních 

poměrů ostatních, v nichž by se tato věc mohla stát jejich předmětem. Takto vymezené oprávnění 

je označováno jako právní panství.49 Podstatou věcných práv je oprávnění osoby k přímému 

(bezprostřednímu) výkonu svého práva, jehož obsahem je právní panství nad individuálně určenou 

věcí.50 

V případě vlastnického práva je obsah právního panství určen všeobecně (vlastník se svojí 

věcí nakládá, v mezích zákona, zcela svobodně dle své vůle), u ostatních věcných práv, jimiž jsou 

věcná práva k věci cizí, je obsah právního panství zvlášť vymezen a osoba oprávněná tak s věcí 

nakládá pouze částečně, neboť jen v rámci tohoto vymezení.51  

 

48 Srov. RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – zástavní právo. Obchodněprávní revue. Praha: 

C.H. Beck, 2013. ISSN 1803-6554. č. 9. 

49 Srov. KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 80-7179-031-1. s. 153. 

50 Srov. DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 

978-80-7478-935-9. s. 19. 

51 Tamtéž. s. 19. 
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Stejně jako ostatní práva uvedených kategorií (subjektivních občanských) práv, lze 

zástavní právo charakterizovat prostřednictvím dále uvedených základních rysů, které jsou 

absolutním majetkovým, resp. věcným právům imanentní: 

a) má absolutní povahu 52 

-  osoba z práva oprávněná vykonává v mezích zákona, přímé (bezprostřední) panství 

nad věcí jež je individuálně určena a všechny třetí osoby jsou povinny tento věcně-

právní stav respektovat – takové právo působí vůči všem, nestanoví-li zákon jinak, 

přičemž u osob povinných je v daném případě onou povinností do práva oprávněné 

osoby nezasahovat ani jej nerušit, resp. jeho výkon strpět; 53 

-   v případě absolutní povahy práva hovoří někteří autoři v odborných pramenech také 

o jeho univerzálním působení;54 

-   zasáhne-li někdo neoprávněně do absolutního práva, musí odstranit způsobený 

následek zásahu, resp. odčinit vzniklou újmu; 55 

b) je založeno zákonem 

-   neboť jen zákon stanoví, která z majetkových práv jsou absolutní; 56 

-   výčet těchto práv tak je taxativní a uzavřený; 

 

 

 

52 Srov. ust. § 976 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

53 Srov. DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3. s. 334-335. 

54 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2014. ISBN 978-80-7478-546-7. s. 2-3. 

55 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 2013. ISBN 978-

80-7400-499-5. s. 2 

56 Srov. ust. § 977 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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c) jeho právní úprava je zásadně kogentní 57 

-   neboť od normativní úpravy absolutních majetkových práv se lze, s účinky vůči 

třetím osobám, odchýlit pouze tehdy, pokud to zákon výslovně připouští; 

-   s účinností inter partes je však, a contrario k ust. § 978 o.z. a ve spojení  

s ust. § 1 odst. 2 o.z., možno obsah právního poměru sjednat odchylně od textu 

právní normy. 

Avšak na rozdíl od jiných práv k věci cizí (srov. např. s věcnými břemeny), poskytuje v 

případě zástavního práva, cizí věc (zástava) uspokojení osobě oprávněné (zástavnímu věřiteli) 

nikoli díky své hodnotě užitné, ale díky své hodnotě směnné (zpeněžením zástavy při výkonu 

zástavního práva).58 

1.1.4 Věcně-právní povaha zástavního práva 

 K výše uvedené základní charakteristice věcných práv je vhodné dále zmínit i další 

rysy/vlastnosti, které zástavní právo vykazuje v souvislosti se svou věcně-právní povahou. 

Předmětem každého věcného práva je vždy konkrétně určená věc, přičemž věcné právo je díky 

své podstatě s věcí natolik neoddělitelně spjato, že sleduje osud věci – spolu s věcí přechází na 

jejího nabyvatele i věcné právo, které na věci lpí.59  

V případě zástavního práva se jedná se o věcné právo k věci cizí, a tedy, jak již bylo řečeno, 

rozsah právního panství osoby z něj oprávněné je zvlášť vymezen. Vlastnické právo, jako 

všeobecné právní panství oprávněné osoby (vlastníka), k věci zatížené zástavním právem je, díky 

elasticitě, jež je charakteristickou vlastností vlastnického práva, dočasně omezeno ve prospěch 

(právního panství) osoby oprávněné z práva zástavního. Obecně tedy: 

„[Věcná práva k věci cizí] … dávají oprávněnému možnost zvláštního, obsahově přesně 

vymezeného působení na věc, která není jeho vlastnictvím. Zvláštní ráz tohoto působení má 

 

57 Tamtéž. Srov. ust. § 978. 

58 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 13. 

59 Srov. DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 

978-80-7478-935-9. s. 20. 



18 

 

obdobnou povahu jako právo vlastnické. Je to oprávnění přímé a výlučné, nikoliv však všeobecné, 

neboť jeho obsah je jednoznačně určen.“ 60 

Konečně, vzhledem k výše uvedenému, s věcně-právní povahou zástavního práva nutně 

souvisí také otázka věci jako předmětu zástavního práva, tj. věci, v daném kontextu označované 

jako zástava. 

1.1.5 Akcesorická povaha zástavního práva 

Akcesorická povaha zástavního práva určuje vztah tohoto zajišťovacího institutu 

k zajištěnému dluhu (resp. pohledávce) vyplývajícího ze závazku,61 resp. determinuje vztah 

zástavně-právního poměru k hlavnímu (zajišťovanému) závazkovému právnímu poměru mezi 

dlužníkem a věřitelem.62 

Akcesoritu tak lze vyložit jako přídavnost zástavního práva k hlavnímu závazku. Zástavní 

právo se tak od ostatních věcných práv k cizím věcem (vyjma zadržovacího práva) odlišuje tím, 

že není právem samostatným (starší prameny o něm hovoří též jako o právu akcesorním, 

předpokládajícím existenci práva jiného, tj. práva hlavního, k němuž akcesorní právo přistupuje, 

jakožto právo pomocné).63 Sepětí zástavního práva s hlavním (zajišťovaným) závazkovým 

právním poměrem, se projeví zejména v jeho existenční rovině, neboť zástavní právo existuje 

pouze tehdy, existuje-li hlavní závazek (resp. je-li alespoň dán předpoklad jeho budoucí existence 

v případech budoucího, či podmíněného zajištění),64 zanikne-li hlavní závazek, zásadně zaniká i 

zástavní právo. Akcesorická povaha zástavního práva se významně prosadí také při nakládání 

 

60 Srov. KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické 

učebnice. ISBN 80-7179-031-1. s. 190. 

61 FIALA, Josef. Občanské právo. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Meritum (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-948-7. s. 136 

62 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-

80-7478-935-9. s. 144. 

63 TILSCH, E. Právo zástavní. Praha: Všehrd, 1911. s. 3. 

64 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-

80-7478-935-9. s. 144. 
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s pohledávkou z hlavního závazku (převod, přechod, zánik atp.), neboť zástavní právo vždy 

sleduje její osud (automaticky, bez nutnosti právního jednání účastníků).65  

Z principu akcesority zástavního práva však existují výjimky a akcesorita se tak neuplatní 

bez dalšího.66 Předně lze uvést případ zajištění podmíněného dluhu a dluhu jež má vzniknout 

teprve v budoucnu.67 Dalším případem je právní fikce uvolněného zástavního práva, kdy 

„… nevymazané zástavní právo formálně trvá, ač materiálně zaniklo“68 

která bude podrobněji popsána dále v textu této práce. Někteří autoři označují za výjimku 

ze zásady akcesority zástavného práva také případy odstoupení od smlouvy v závazkově právním 

poměru, v němž byl dluh zajištěn. Zde se však, dle názoru autora této práce, nejedná stricto sensu 

o výjimku z řečeného pravidla. Totiž, v případě odstoupení od smlouvy se závazek zrušuje od 

počátku a strany jsou povinny vrátit si poskytnutá plnění (tj. mezi stranami vzniká v důsledku 

odstoupení od smlouvy nová obligace). V takové situaci ust. § 2005 odst. 2 o.z. stanoví, že 

existence zajištění přetrvá zánik závazku (tj. navzdory akcesorické povaze zástavního práva jejíž 

projev by zapříčil zánik práva) a zástavní právo „přeživší“ zánik původního hlavního závazku ex 

lege zajišťuje dluh z nově vzniklé obligace. 

Akcesorickou povahu zástavního práva zdůrazňuje stávající právní úprava v občanském 

zákoníku také v příslušných ustanoveních o promlčení zástavního práva, o němž bude pojednáno 

podrobněji dále v textu této práce.69 

 

65 Srov. ust. § 1880 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Přestože uvedené zákonné ustanovení je dispozitivní, tak 

v případě, kdy by účastníci sjednali ve vztahu k zajištění pohledávky (sic!) odlišně od znění zákona, dojde k cesi pohledávky jako 

nezajištěné a zástavní právo zanikne, neboť jeho samostatná existence není v zásadě možná (v popsané situaci by šlo o důsledek 

právního jednání účastníků, tedy materiálně by se jednalo o zánik zástavního práva dle ust. § 1377 odst. 1 písm. b) o.z., tj. z důvodu 

vzdání se zástavního práva). 

66 RICHTER, T. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 

2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 1066. 

67 Srov. ust. § 1311 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

68 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 2013. ISBN 978-

80-7400-499-5. s. 1134. 

69 Srov. ust. § 615 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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1.1.6 Princip subsidiarity 

Princip subsidiarity zástavního práva je vyjádřen přímo v normativním textu a prostupuje 

jak formulací hypotézy, tak formulací dispozice příslušné normy: 

„… vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku 

zpeněžení zástavy …“ 70 

Za prvé, normativní text zde hovoří o vzniku oprávnění věřitele – je tedy čistě na jeho vůli, 

zda vůbec při vymáhání uspokojení své pohledávky přistoupí k výkonu zástavního práva a pokud 

se tak stane, zda výkon zástavního práva bude v rámci postupu věřitele jediným způsobem 

vymáhání, či zda se práva na uspokojení své pohledávky bude domáhat současně také jinými 

zákonnými prostředky. Za druhé, dovolení obsažené v citované normě limituje možnost věřitele  

k zahájení výkonu jeho zástavního práva teprve k momentu, kdy se dlužník ocitá v prodlení, pročež 

nesplnil svůj dluh řádně a včas.71 

Princip subsidiarity tedy vyjadřuje (i) podpůrnost výkonu zástavního práva ve vztahu 

k  možnostem uspokojení věřitelovy pohledávky, (ii) podpůrnost zástavy coby náhradní majetkové 

hodnoty k uspokojení věřitelovy pohledávky (když zástava je současně i jedinou věcí, tvořící 

součást majetku (zástavního) dlužníka, z něhož může být, výkonem zástavního práva, pohledávka 

věřitele z titulu zástavního práva uspokojována),72 a konečně také vyjadřuje (iii) možnost zahájit 

výkon zástavního práva teprve při nastalém prodlení dlužníka.73 

Pro úplnost je třeba uvést, že ustanovení o právu zástavního věřitele na uspokojení se z 

výtěžku zpeněžení zástavy má, dle příslušného znění právní normy, dispozitivní povahu, neboť se 

jedná o vnitřní úpravu vzájemného poměru stran smlouvy.74 Okamžikem zahájení procesu 

 

70 Ust. § 1309 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

71 Tamtéž. Srov. ust. § 1309, 1968 a 1908. 

72 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 14-15. 

73 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-

80-7478-935-9. s. 144. 

74 RICHTER T. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 

2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 1066. 
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zpeněžení zástavy tedy nemusí být nutně např. okamžik prodlení dlužníka s úhradou jeho 

peněžitého dluhu, ale např. i vznik konkrétně sjednané smluvní okolnosti či porušení jiné, smluvně 

sjednané povinnosti dlužníka. 

S předestřeným tvrzením o dispozitivní povaze zmíněné právní úpravy není znění příslušné 

právní úpravy v rozporu. Přestože v ust. § 978 o.z. právní norma stanoví kogentní povahu zákonné 

úpravy věcných práv, neboť 

„Od ustanovení této části [část třetí, absolutní majetková práva] se lze odchýlit ujednáním 

s účinky vůči třetím osobám jen připouští-li to zákon.“ 

pak při aplikaci stěžejní zásady soukromého práva – zásady autonomie vůle, v pozitivním právu 

zakotvené v ust. § 1 odst. 2 o.z. současně platí, že 

„Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od 

zákona …”   

Protože však jsou věcná práva právy absolutními (působícími erga omnes), pak od právní 

normy kogentní povahy se nelze ve vzájemném smluvním ujednání odchýlit s účinky proti třetím 

osobám, jestliže to zákon výslovně nepřipouští.75 Proto případné ujednání stran ohledně vnitřních 

poměrů zástavního práva zřízeného jimi sjednanou zástavní smlouvou, bude svými účinky dopadat 

pouze na ně samé (tj. působností inter partes). 

1.2 Budoucí zástavní právo 

Zřízení budoucího zástavního práva právní úprava výslovně připouští76 a jeho předmětem 

(zástavou) může být, stejně jako v ostatních případech, kterákoliv obchodovatelná věc.77 Budoucí 

zástavní právo je takové zástavní právo, jež je zřízeno k zástavě, která (zatím) není ve vlastnictví 

zástavce. Budoucí zástavní právo se zřídí některým ze zákonných způsobů, avšak v tuto chvíli 

 

75 Srov. ust. § 978 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

76 Tamtéž. Srov. ust. § 1310 odst. 2 a § 1341. 

77 Tamtéž. Srov. ust. § 1310 odst. 1. 
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ještě nevzniká. Okamžik vzniku takto zřízeného (budoucího) zástavního práva je vázán až k 

momentu, kdy zástavce nabude vlastnické právo k předmětné zástavě.78  

Je lhostejno, zda k nabytí vlastnického práva zástavcem dojde originárním či derivativním 

způsobem, dokud však vlastnické právo k zástavě nenabude, zástavní právo nevznikne. Délku 

trvání mezidobí od zřízení do vzniku zástavního práva, pozitivní právní úprava nikterak 

neomezuje, může však být ovlivněna užitím rozvazovací podmínky či limitována doložením 

času.79  

1.3 Vespolné zástavní právo  

O vespolné zástavní právo jde tehdy, pokud pro tentýž dluh je zastaveno několik věcí 

vespolek – zajištění tak tvoří několik samostatných zástav a zástavní věřitel může svoji pohledávku 

uspokojit z kterékoliv z nich, případně i ze všech zástav.80 U vespolného zástavního práva není 

podstatná povaha či druh zástavy – vespolně může být zastaveno vícero i různých druhů věcí, 

rozhodnou skutečností je, aby v daném poměru nefigurovala pouze jediná zástava – hovoříme o 

pluralitě zástav. Stejně tak není podstatné, zda jednotlivé zástavy mají totožného či odlišného 

vlastníka, podstatnou je skutečnost, že zástavy zajišťují totožný dluh.81  

Pro uplatnění v reálné praxi je důležité, že vespolným se zástavní právo může stát nejenom 

od počátku svého vzniku, ale též kdykoliv později, například v situaci, kdy se původně jediná věc 

tvořící zástavu, nově rozdělí na vícero samostatných věcí (příp. spoluvlastnických podílů). Dle 

příslušné právní úpravy jsou pak všechny takto nově vzniklé věci i nadále v plné výši zatíženy 

zástavním právem.82 Jak konstatuje L. Vymazal: 

 

78 Srov. ust. § 1341 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

79 Tamtéž. Srov. ust. § 548 odst. 2 a § 550. Dále pak: FIALA, Josef in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo 

hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-935-9. s. 154-155. 

80 Srov. ust. § 1345 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

81 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 96-97. 

82 Srov. ust. § 1351 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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„To odpovídá absolutní povaze zástavního práva, jehož účinky nemohou být úkony třetích 

osob vyloučeny“83 

1.4 Podzástavní právo 

Podzástavní právo je specifickým druhem zástavního práva, ve kterém zástavu tvoří 

pohledávka ze závazku, v němž je dlužníkův dluh již zajištěn dříve zřízeným zástavním právem. 

Jedinou možnou zástavou je v tomto případě normativně určená věc – tj. pohledávka které svědčí 

zástavní právo.84 Neboli, v rámci podzástavního práva tvoří zástavu pohledávka, která je sama o 

sobě již zajištěna zástavním právem. 85 

Ve výsledném uspořádání právních poměrů lze tedy rozlišit: 86 

a) primární (obligační) poměr mezi obligačním věřitelem a obligačním dlužníkem 

- dluh vzešlý z tohoto závazku je následně zajišťován zástavním právem; 

- v poměrech zástavního práva se o něm hovoří jako o hlavním závazkovém poměru; 

b) sekundární (zástavní) poměr mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem 

- jeho obsahem je zástavní právo zřízené pro zajištění dluhu z primárního závazku; 

- má akcesorickou povahu k primárnímu závazku; 

- zástavou může být kterákoliv věc splňující příslušné zákonné vymezení; 

- obligační věřitel z primárního právního poměru + zástavní věřitel ze sekundárního 

právního poměru jsou vždy totožnými osobami. 

c) terciální (obligační) poměr mezi obligačním věřitelem a obligačním dlužníkem 

- dluh vzešlý z tohoto závazku je následně zajišťován zástavním právem zřízeným  

k pohledávce z primárního (obligačně-právního) poměru; 

- pohledávka vzešlá z tohoto závazku se označuje jako podzástavní pohledávka; 

 

83 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 96. 

84 Srov. ust. § 1390 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

85 FIALA, Josef in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. ISBN 978-80-7478-935-9. s. 166. 

86 Pozn. aut.: zde užitá pořadová adjektiva označují souslednost vzniku uváděných právních poměrů, a současně, je pro názornost 

v přehledu uvažováno se zástavním dlužníkem totožným s osobou zástavce. 
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d) kvartérní (podzástavní) poměr mezi podzástavním věřitelem a podzástavcem 

- jeho předmětem je podzástavní právo k pohledávce z primárního (obligačně-

právního) poměru, zřízené pro zajištění dluhu z terciálního závazku (tj. pro zajištění 

uspokojení podzástavní pohledávky); 

- má akcesorickou povahu k terciálnímu závazku; 

eo ipso: - podzástavcem je vždy osoba obligačního věřitele z primárního (obligačně-

právního) poměru, neboť jen tato osoba může disponovat pohledávkou 

tvořící zástavu pro podzástavní právo; 

 - podzástavce může/nemusí být obligačním dlužníkem z terciálního 

(obligačně-právního) poměru; 

• osoba v poměrech podzástavního práva označovaná jako podzástavní dlužník je vždy 

totožná s osobou zástavního dlužníka ze sekundárního (zástavního) poměru. 
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2. Historický vývoj institutu zástavního práva a jeho právní 

úpravy 

2.1 Zástavní právo v římském právu 

Zástavní právo v podobě poskytující věcnou zárukou obligačního poměru se v římském 

právu vyvíjí postupně a v delším časovém období. Tento vývoj je podmíněn zejm. rozvojem 

obchodu a rostoucí praktickou potřebou existence institutu schopného plnit jak zajišťovací, tak 

uhrazovací funkci dluhů, resp. pohledávek. Základy lze nalézt již v archaickém období římského 

práva (cca do 1. stol. př.n.l.), hlavní vývoj institutů předznamenávajících moderní zástavní právo 

pak nastává za republiky v tzv. klasickém období římského práva (cca do 2. stol. n.l.) ovlivňován 

zejm. praetorským právem a v některých ohledech pak dokončen až justiniánskou úpravou (v 6.  

stol. n.l.). 

V archaickém období římského práva převládá osobní zajištění obligačních poměrů87 a 

pokud již měla být poskytnuta věcná záruka za dluh, potom bylo užíváno institutu fiducie, tedy 

fiduciárního převodu vlastnického práva, jímž dlužník (vlastník věci - fiduciant) převedl 

vlastnictví k věci sloužící k zajištění splnění dluhu na věřitele (nového vlastníka - fiduciáře).88 

Fiduciární převod vlastnického práva, přestože byl prováděn právně formalizovaným 

způsobem (mancipací nebo injurecessí) a docházelo tak ke skutečnému převodu vlastnictví k věci 

z dlužníka na věřitele, pak co do výsledku nebyl zamýšlen jako konečný a trvalý. Totiž fiduciář 

(věřitel) se vedlejším ujednáním zavazoval fiduciantu (dlužníku) převést vlastnictví zpět za 

předpokladu, že dlužník svůj dluh splní. Závazek fiduciáře byl z počátku chápán pouze jako 

závazek morální (fiducie je z toho důvodu označována též jako „převod vlastnického práva k věrné 

ruce“) a teprve později, spolu s dalším rozvojem římského práva, se stal právně vynutitelným.89  

Hlavními nevýhodami fiducie byla jak vysoká míra formalismu kladená na proces převodu 

vlastnictví, tak široký rozsah oprávnění v rámci nabytí vlastnického práva, která fiduciář převodem 

 

87 VANČURA, J. Úvod do studia soukromého práva římského. Díl I. Praha: nákladem vlastním, 1923, s. 230. 

88 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 80-7179-031-1, s. 203-204 

89 Tamtéž, s. 204. 
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získával a samozřejmě také relativní nejistota fiducianta, zda mu bude vlastnictví věci převedeno 

zpět poté, co svůj dluh splní. Vlastnictví dlužníka po řádném splnění jeho dluhu totiž nebylo 

obnoveno automaticky, ale muselo být na dlužníka věřitelem zpět převedeno týmž vysoce 

formalizovaným způsobem (mancipací nebo injurecessí). Dlužník také, za určitých okolností, 

mohl nabýt zpět své vlastnictví vydržením (usureceptio).90 Shrnuto „Bylo tu převodu práva 

vlastnického použito k účelu, na který se svou hospodářskou povahou vlastně nehodil, neboť 

v intenci stran zde není, aby věc přešla do majetku druhého kontrahenta, nýbrž jen aby sloužila 

k utvrzení jeho pohledávky.“ 91 

V průběhu klasického období římského práva (resp. již za republiky) se objevují dvě nové 

formy věcného zajištění obligace, které jsou přímými předchůdci institutu zástavního práva tak 

jak jej chápeme dnes. Jde o ruční zástavní právo (pignus) a hypotekární zástavní právo (z řeckého 

hypotheca).92 U ručního zástavního práva již, na rozdíl od fiducie, nedochází k převodu vlastnictví 

k věci sloužící k zajištění splnění dluhu, ale tato věc je dlužníkem odevzdána věřiteli. Věřitel tak 

získává faktické panství nad věcí (corpus possessionis), avšak není pouhým detentorem, neboť 

jeho právo odvozené držby je chráněno praetorskými držebními interdikty (interdictum 

possessorium), a právě praetorská držební ochrana je předpokladem, aby věřitelovo právo mohlo 

být chápáno jako samostatná forma věcného zajištění obligace, v daném případě tedy jako zástavní 

právo věcné povahy.93 Ve stejném období jako pignus se začala vyvíjet i druhá z nových forem 

věcného zajištění obligace, tedy hypotéka - hypotekární zástavní právo. Jeho vznik byl zpočátku 

spojen výhradně s pachtovními smlouvami, resp. s poměry z nich vznikajícími, když řádné placení 

pachtovného bylo v praxi zajišťováno neformální dohodou pachtýře s propachtovatelem, kterou 

pachtýř zastavil věci nutné k obdělávání propachtovaného pozemku (jak nářadí, tak otroky a 

hospodářská zvířata které na pozemek dopravil). Pachtýř věci nadále běžně užíval ke své práci na 

 

90 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 16. 

91 VANČURA, J. Úvod do studia soukromého práva římského. Díl I. Praha: nákladem vlastním, 1923, s. 230. 

92 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a sytém soukromého práva římského. 6. vydání. Bratislava: Právnická fakulta University 

Komenského, 1927, s. 283. 

93 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 80-7179-031-1, s. 204-205. 
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propachtovaném pozemku, ale propachtovatel se jich mohl zmocnit, pokud pachtýř řádně 

nezaplatil pachtovné.94  

Již v této fázi můžeme nalézt konkrétní obrysy budoucího hypotekárního zástavního práva, 

neboť se jedná o právo k věci, avšak nebyla věřiteli odevzdána a věc je tak nadále užívána 

dlužníkem, ale její držby se věřitel může zmocnit, avšak teprve za podmínky nesplnění dluhu 

dlužníkem. Stejně jako u pignu tak i u hypotéky je hybným momentem vývoje od ranného 

právního institutu ke skutečnému věcnému právu k věci cizí (iura in re aliena) okolnost existence 

praetorské úpravy, poskytující ochranu zástavnímu věřiteli, jenž nahrazuje původní svépomoc 

propachtovatele při zmocňování se věcí zastavených pachtýřem. 

Praetorská úprava poskytovala dvoustupňovou ochranu práv zástavního věřitele, když na 

první úrovni byl prostředkem ochrany Salviánský interdikt (interdictum Salviana) jímž praetor 

propachtovateli, jako zástavnímu věřiteli, za situace, kdy pachtýř, jako dlužník, neplní svůj dluh 

z pachtovného, umožnil získat držbu vnesených věcí. Na vyšší úrovni ochrany pak byla 

prostředkem Serviánská žaloba (actio Serviana), která propachtovatele chránila proti třetím 

osobám, které zastavené věci zadržovaly. Tato žaloba byla později rozšířena na všechny poměry, 

při nichž k zástavě věci došlo pouze dohodou účastníků a věc nebyla současně odevzdána věřiteli. 

Nově se žaloba označovala jako kvazi-Serviánská žaloba (actio quasi Serviana). Ve výsledku tak 

došlo k osamostatnění tohoto institutu od historické návaznosti k pachtovním poměrům, později 

bylo právo této žaloby přiznáno také věřitelům v poměrech pignu a obě formy římského zástavního 

práva tak získaly výraznou věcně-právní povahu.95 

Pro naplnění uhrazovací funkce zástavního práva je nezbytné, aby se věřitel mohl ze 

zajištěné věci uspokojit v případě, pokud dlužník nesplní svůj dluh. Zprvu bylo v římském právu 

k realizaci zástavy nutné předchozí zvláštní úmluvy o způsobu uspokojení (pokud zvláštní úmluva 

chyběla, zástavní právo plnilo pouze zajišťovací funkci). Zpravidla tak mohlo k realizaci 

zástavního práva dojít dvojím způsobem, kdy v první variantě si věřitel, v případě prodlení 

dlužníka s úhradou dluhu, mohl věc tvořící zástavu ponechat – tedy šlo o zástavu propadnou (a 

úmluva o této variantě byla nazývána lex commissoria), nebo v druhé variantě byl věřitel oprávněn 

 

94 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 80-7179-031-1, s. 205. 

95 Tamtéž, s. 205 
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zastavenou věc prodat (a úmluva o této variantě byla nazývána pactum de distrahendo), z výtěžku 

prodeje uspokojit svoji pohledávku a případně vzniklý rozdíl ve prospěch dlužníka (hyporocha) 

byl povinen dlužníku vydat.96 Jelikož dohod o propadné zástavě bylo věřiteli zneužíváno, tak je 

císař Konstantin zakázal.97 Realizace zástavního práva byla nadále možná prodejem zástavy a 

vývoj římského práva, vrcholící justiniánským obdobím, dospěl ke konečné úpravě, jež 

umožňovala prodej zastavené věci za účelem realizace zástavního práva vždy, tedy nejen při 

existenci zvláštní předchozí úmluvy, ale dokonce i tehdy, pokud účastníci poměru sjednali 

výslovný zákaz prodeje zastavené věci.98 

2.2 Vývoj institutu zástavního práva v historii na území českých zemí 

2.2.1 Zástavní právo ve středověku 

V období středověku99 došlo na poli institutů, užívaných v rámci úpravy poměrů při ručení 

za dluhy, k dlouhému a složitému vývoji. V ranných dobách ručil dlužník osobně, svým životem 

a ctí, resp. vlastním právním postavením. I v našich krajích tak bylo uplatňováno otroctví, resp. 

nevolnictví pro dluhy – např. Dekreta Břetislavova100 mj. upravují znevolnění delikventů, kteří 

nehradí své povinné platby vůči knížeti. Postupným vývojem byla moc věřitele nad svobodou 

dlužníka omezována, svépomocná řešení ustupovala do pozadí ve prospěch postupů práva a 

 

96 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 

ISBN 80-7179-031-1, s. 203. 

97 VANČURA, J. Úvod do studia soukromého práva římského. Díl I. Praha: nákladem vlastním, 1923, s. 233. 

98 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 18. 

99 Pro účely této kapitoly je k periodizaci historických období užito konceptu tzv. „dlouhého středověku“ cca od konce 3. do 

poloviny 18. stol. n.l. Podle: LE GOFF, Jacques. O hranicích dějinných období: na příkladu středověku a renesance. Praha: 

Karolinum, 2014. Medievistika. ISBN 978-80-246-2784-7. 

100 Dekreta Břetislavova jsou souborem právních předpisů ve formě nařízení panovníka, vyhlášeným českým knížetem Břetislavem 

I., v roce 1039 nad hrobem sv. Vojtěcha v polském Hnězdně. Patří mezi nejstarší české právní památky a jsou dochovány v 

(pozdějším) podání kronikáře Kosmy. Pozn. aut. dle: MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 

Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-8087212-39-4, s. 93. 
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nedovolená svémoc věřitele byla trestána nejen povinností navrácení v původní stav (restitutio in 

integrum) ale též propadnutím dluhu.101 

Ručení dlužníka nalezneme v těchto dobových právních institutech: 

a) ručení osobní svobodou dlužníka (vězení pro dluh, ležení) 

b) ručení ctí dlužníka   (lání pro peníze) 

c) ručení majetkem dlužníka  (zástava) 

d) rukojemství    (ručitel) 102 

V pokročilém středověku bylo ručení majetkem dlužníka nejběžnější formou ručení za dluhy. 

Poprvé se institut předznamenávající právo zástavní v českých zemích vyskytl ještě před vydáním 

statut Konrádových103 koncem 12. století a spočíval v povinnosti odevzdat věc, jež byla 

předmětem sporu, do opatrování soudce řešícího spor. Další vývoj potom přinesl zástavu 

svémocnou (tzv. zájem) a zástavu zákonnou. Zástava svémocná svědčila pro ochranu práva 

tehdejších řemeslníků na odměnu za provedenou práci a umožňovala tak řemeslníku zadržet věc 

zákazníka, na níž byla práce provedena, do okamžiku úhrady dluhu za ni.104 

Pro zbožové obchody prováděné barterovým způsobem byla typická zástava movité věci 

s výhradou práva její pozdější výměny za věc jinou, když takové právo věřitele bylo označováno 

jako základ. Tento institut byl také často využíván jako smluvní pokuta pro případ nedodržení 

úmluvy účastníkem.105 Zástavou však nemohly být předměty sloužící bohoslužbě, naopak 

 

101 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-

8087212-39-4, s. 135. 

102 Tamtéž, s. 136. 

103 Pozn. aut.: Statuta Konrádova jsou právní předpisy vydané knížetem Konrádem II. Otou, v nichž je posilována ústřední 

panovnická moc, jsou potvrzována dříve dosažená práva šlechty (zejména stran svobodné držby šlechtických statků) a je zaváděna 

možnost dědění rodového majetku ženskými potomky, pokud není potomků mužských. Pozn. aut. dle: MALÝ, Karel a kol. Dějiny 

českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-8087212-39-4, s. 94. 

104 ROZEHNAL, Aleš. Úvěry zajištěné zástavním právem. Praha: G plus G, 1997. ISBN 80-86103-04-8, s. 30. 

105 Tamtéž. s. 31. 
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přípustné byly nábytky (hospodářská zvířata), svchky (věci které lze bez poškození sejmout ze 

země) a klenoty.106  

V období vlády Jana Lucemburského (v letech 1310 až 1346) se můžeme setkat také se 

zastavováním úřadů a regálů, když v ranných dobách to byl v zásadě jediný způsob ustanovování 

do funkce – úředník, jenž byl do funkce ustaven, po určitou dobu za výkon své funkce odváděl 

pevně stanovenou částku panovníkovi a pokud by neplatil, pak by byl funkce zbaven. 

Pro věci movité se ustálila zástava propadná a zástava prodejná, když v prvním případě si 

věřitel při nezaplacení dluhu dlužníkem zástavu ponechal (a to bez ohledu na její hodnotu, jež byla 

logicky zpravidla vyšší než zajišťovaný dluh), ve druhém případě pak při neplacení došlo k prodeji 

zástavy a uspokojení věřitele z jeho výtěžku. Obdobně, jako v již v římském právu, náležela 

hyperocha dlužníku, a proto mu ji věřitel musel po prodeji vydat.107 

První písemně doloženou zástavou nemovité věci na našem území bylo zastavení dvou vsí 

Přemyslem I. v r. 1215, a to za jednu hřivnu stříbra108, když ještě v témže roce pak znovu  

Přemysl I. „vypůjčuje od klášterníků milevských 60 hřiven, ovšem za zástavu některých mensálních 

statků.“ 109 

Zástavní smlouva k nemovitým věcem fungovala obecně jako smlouva trhová, zástavní 

dlužník byl povinen odevzdat držbu nemovité věci zástavnímu věřiteli a současně byl nucen se 

zdržet zásahů do držby věřitele. Pokud pak v určené době tří let a osmnácti týdnů dlužník 

nevyplatil svoji nemovitou věc, nabyl k ní vlastnické právo (vydržením) věřitel – šlo tedy o 

propadnou zástavu. 

 

106 JIREČEK, Josef, JIREČEK, Hermenegild. Zřízení zemská Království Českého XVI. Věku. Praha: nákladem „Všehrda“, tiskem 

Fr. Šimáčka, 1882. s. 696 rejstříku a násl. k odkazům „Platové komorní“ a „Platové z gruntův“ 

107 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-

8087212-39-4, s. 136. 

108 Váhová jednotka „hřivna“ v té době existovala ve vícero různých podobách a její jednoznačné pozitivní právní vymezení 

zakotvil až o něco později Horní zákoník (Ius regale montanorum), který pro účely ražby měny (pražského groše) stanovil jak 

váhové vymezení (odpovídající dnešním cca 250 gramům), tak požadovanou ryzost stříbrného kovu. 

109 ŠUSTA, Josef. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a 

umění, 1917, s. 188. 
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Skutečný rozmach zástavního práva k nemovitým věcem započal na přelomu 13. a 14. století 

v souvislosti s tehdy nadmíru důležitou správní novinkou představovanou institucí Zemských 

desek. Byly zaváděny za doby vlády Přemysla Otakara II. (v letech 1253 až 1278) a z původních 

protokolních soudních knih se vyvinuly ve veřejné právní knihy, v nichž bylo evidováno 

vlastnictví a dispozice se svobodnými statky - veškeré převody a postupy, obtížení břemeny a 

dluhy atp. Zápisy v Zemských deskách trhových a zápisných se tak stávají dokladem vlastnictví a 

obecně též nevyvratitelným důkazem nastolujícím fakticitu právního stavu, dle poučky 

„desky zemské nikto přesvědčiti nemuóž“ 

když jejich přístupnost širší feudální veřejnosti také zakládá předpoklad, že 

„ … vše, co je do zemských desek zapsáno, je obecně známo a taková skutečnost nemusí být 

zvlášť sdělována.“ 110  

Je zřejmé, že takovýto základ veřejné publicity úřední evidence právních poměrů 

k nemovitým věcem, stejně jako pravidlo materiální publicity zemských desek přinesly nemalou 

právní jistotu do obchodního života tehdejší doby a zásadním způsobem podpořily jeho další 

bouřlivý rozvoj. Význam institutu zemských desek potvrzuje také následný historický vývoj, kdy 

se z nich, a to o mnoho let později, v 19. století, vyvinuly pozemkové knihy. 

2.2.2 Zástavní právo podle Všeobecného občanského zákoníku (ABGB) 

Přestože Všeobecný občanský zákoník z r. 1811 (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für 

die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie – zkratkou „AGBG“, 

v českém překladu vydaném r. 1812 ve Vídni nazvaném Kniha všeobecných zákonů městských), 

vyhlášený s všeobecnou platností v zemích habsburského soustátí od 1. ledna 1812 (tedy na území 

státních útvarů – Rakouského císařství do r. 1867 a Rakouska-Uherska v období let 1867-1918)111 

jenž byl vynikajícím právnickým dílem své doby, vycházejícím z římskoprávní učenosti, se 

základním východiskem v přirozenoprávní teorii, zpočátku ještě obsahoval některé pozůstatky 

 

110 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-

8087212-39-4, s. 99. 

111 Habsburská monarchie. In wikipedia.org [online]. [cit. 2018-01-06]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie_(rozcestn%C3%ADk)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie_(rozcestn%C3%ADk)
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feudálních institucí v občanském právu, pak zejména v úpravě majetkoprávní a smluvní oblasti 

představoval moderní, buržoazní kodex, zakotvující představy o neomezeném vlastnictví, 

promítající se prakticky do všech ustanovení tohoto zákoníku.112 Jeho kvalitu potvrzuje tak 

rozhodně potvrzuje skutečnost, že ABGB platil nejen po celou dobu trvání rakouské monarchie, 

ale i v samostatné Československé republice a nahrazen byl až v rámci výsledků činnosti tzv. 

Právnické dvouletky v r. 1950,113 tzv. středním občanským zákoníkem.  V české právní praxi je 

ABGB nazýván jako Obecný zákoník občanský (a označován zkratkou o.z.o.), v dobových 

vydáních v Československé republice po r. 1918 je však titul označován jako Obecný občanský 

zákoník.114 

ABGB upravuje materii zástavního práva v ust. § 447–471 a vymezuje zástavní právo jako 

právo věcné. V ust. § 451 pak rozlišuje mezi obligačně-právními a věcně-právními účinky 

zástavního práva.115 ABGB rozlišoval movitou zástavu (ruční zástavu) a hypotéku (pozemkovou 

zástavu). Také bylo možno zastavit i movitou věc věřiteli reálně neodevzdatelnou, způsobem 

spočívajícím ve viditelném označení věci, jež každému zřejmě avizovalo, že se jedná o věc 

zastavenou. Pro nemovité věci evidované v pozemkových knihách vzniklo zástavní právo až 

zápisem do pozemkových knih. Výše uvedené naznačuje, že tehdejší úprava příslušných institutů 

byla již de facto přímým předchůdcem stávajících řešení. Zánik zástavního práva mohl nastat 

v důsledku zániku zajištěné pohledávky, vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem, 

uplynutím sjednané doby, zánikem samotné zástavy nebo jejím vrácením zástavci, či zástavnímu 

dlužníku. Při výkonu zástavního práva ABGB rozlišuje na výkon pravidelný a výkon 

nepravidelný. Při pravidelném výkonu zástavního práva se zástavní věřitel na základě exekučního 

titulu obracel na soud s žádostí o soudní dražbu zástavy. Při nepravidelném výkonu zástavního 

 

112 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN 978-

8087212-39-4, s. 196-197. 

113 Tamtéž, s. 197. 

114 Autor pro účely této práce čerpal z komentovaného vydání autorů ŠVEHLA, Antonín, NOVÁK Karel a kol. Obecný občanský 

zákoník platný v zemi České a Moravsko-Slezské, se zákony doplňujícími. Čtvrté, opravené vydání. Praha: Nákladem Spolku 

československých právníků VŠEHRD, 1932. 

115 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 20. 
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práva, jehož podmínkou byla držba zastavené věci zástavním věřitelem, mohl zástavní věřitel, bez 

nutnosti existence exekučního titulu, uspokojit svoji pohledávku mimosoudně.116 

Pro dispozice se zástavním právem zavádí ABGB moderní instrumenty jako  

např. uvolněnou hypotéku a možnost dispozice s ní, záměnu zástavních práv (konverzi)  

a tzv. vlastníkovu hypotéku, upravující dispozice se zástavním právem poté, co vlastnictví 

zastavené nemovitosti a hypotéka splynuly v jedné osobě.117 

Zvláštní úpravu zástavního práva obsahuje také Všeobecný zákoník obchodní, účinný od 

roku 1863 jak na území habsburského soustátí (nikoli však na celém území, neboť v části 

monarchie byl účinný uherský zákoník obchodní z r. 1875), tak později i na území samostatné 

Československé republiky (s výjimkou Slovenska a Podkarpatské Rusi), jehož působnost byla v čl. 

1. vymezena takto: 

„Ve věcech obchodních použíti jest, pokud tento zákoník ustanovení nemá, obchodních 

obyčejů a za jich nedostatku všeobecného práva občanského“ 118 

Zvláštní úprava byla též obsažena v ustanoveních odkazovacích ustanoveních § 44 až 47 

zákona uvádějícího všeobecný zákoník obchodní, jež materii upravuje 

„Se zřetelem na obchodní právo zástavní a retenční (zadržovací)“ 119  

I ve výše zmíněných dobových právních předpisech tedy nalézáme propracovanou úpravu 

institutu zástavního práva, konstruovanou s důrazem na reálné potřeby obchodního života a prudce 

se rozvíjející (kapitalistické) ekonomiky státu. Jako důkaz tohoto tvrzení tak může posloužit nejen 

zakotvení zástavních práv komisionáře, speditéra a tzv. dovozníka vznikajících ex lege na zboží 

 

116 ROZEHNAL, Aleš. Úvěry zajištěné zástavním právem. Praha: G plus G, 1997. ISBN 80-86103-04-8, s. 39-42. 

117 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 20. 

118 ŠVEHLA, Antonín, BASCH Jaromír, HERMANN-OTAVSKÝ Karel. Všeobecný zákoník obchodní platný v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku a Československý zákon směnečný, spolu se zákony doplňujícími. Čtvrté vydání. Praha: Nákladem Spolku 

československých právníků VŠEHRD, 1937. s. 17 

119 ŠVEHLA, Antonín, BASCH Jaromír, HERMANN-OTAVSKÝ Karel. Všeobecný zákoník obchodní platný v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku a Československý zákon směnečný, spolu se zákony doplňujícími. Čtvrté vydání. Praha: Nákladem Spolku 

československých právníků VŠEHRD, 1937. s. 17. 
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komisním, spedičním nebo dovozním, ale např. také superiorita realizace těchto zástavních práv 

při řešení konkursu, či jejich realizace veřejným prodejem analogicky tak, jako při soudní exekuci. 

2.2.3 Zástavní právo v právních předpisech do konce r. 1991 

V důsledku změny mocenských poměrů po roce 1948, došlo v rámci procesu budování 

nového právního řádu známého jako tzv. Právnická dvouletka, k nahrazení ABGB novým civilním 

kodexem - zákonem č. 141/1950 Sb., tzv. středním občanským zákoníkem (OZ 1950). 

Ačkoliv si tento proces radikální přeměny československého právního řádu v duchu 

nových třídních a ideových poměrů „lidově demokratické republiky“, jehož východiskem byla 

Ústava 9. května, vytkl za cíl mj. narušit dosavadní koncepci civilního práva zakotvenou na 

římskoprávních základech, řada tradičních institutů zůstala v OZ 1950 formálně zachována ve své, 

více či méně, dosavadní podobě.120 Nicméně zrušení některých institutů, či jejich obsahové 

vyprázdnění, pak ve spojení s nepřímým působením některých dalších zásadních koncepčních 

změn v civilním právu (např. opuštění zásady superficies solo cedit) zapříčinily, že formální 

úprava zástavního práva již nadále nemohla prakticky fungovat v prostředí radikálně změněných 

politických a hospodářských podmínek.121 

Dalším právním předpisem upravujícím institut zástavního práva byl zákon č. 101/1963 

Sb. zákoník mezinárodního obchodu, účinný od 1. 4. 1964. Dle této právní úpravy mohlo zástavní 

právo vznikat přímo písemnou smlouvou, nebo odevzdáním věci zástavnímu věřiteli. Působnost 

zákoníku mezinárodního obchodu byla však omezena pouze na právní vztahy122 vznikající 

v mezinárodním obchodním styku. 

Naprosto zásadní zásah do právní úpravy institutu zástavního práva pak představovalo 

přijetí zcela nového kodexu - zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (OZ 1964), který 

 

120 BĚLOVSKÝ, P. in: BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu: kapitoly z 

dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. ISBN 978-80-210-4844-7, s. 434. 

121  VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 20. 

122 Pojem právní vztah zavedený v 50. letech 20 stol. v rámci dobově poplatných změn tehdejšího civilního práva je v současnosti 

nahrazen pojmem právní poměr. Autor práce se v jejím textu důsledně snaží o správnost a konzistenci užitého pojmového aparátu. 

V kapitolách věnujících se historii tak z uvedeného důvodu užívá dobových pojmů. 
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představoval definitivní odklon od tradičního kontinentálního práva i jeho římskoprávních 

základů. Jak uvádí Bělovský:  

„Jestliže v OZ 1950 byly tradiční instituty římského a kontinentálního práva, stejně jako celková 

koncepce zákoníku, tezemi marxismu-leninismu ovlivněny, pak v OZ 1964 byly programově zcela 

zdeformovány. Horlivost československých kodifikátorů ilustruje skutečnost, že OZ 1964 svou 

radikálností předčil dokonce model sovětského občanského práva…“ 123  

Od účinnosti OZ 1964 ke dni 1. 4. 1964 tak již není možné sjednat smluvní zajištění 

pohledávky zástavním právem, neboť institut smluvního zástavního práva není v civilní úpravě 

dle OZ 1964 vůbec připuštěn. Materii zástavního práva nově upravuje jediné ust. § 495 OZ 1964, 

týkající se navíc jen zástavního práva vznikajícího ex lege.124 Důvodová zpráva k OZ 1964 

označuje smluvní zástavní právo dobovou rétorikou za ideově závadný institut, užívaný typicky v 

kapitalistické společnosti, jež slouží především zájmům finančního kapitálu, a proto pro vztahy 

v socialistické společnosti nevhodný. Zástavní právo bylo do jisté míry nahrazeno institutem 

omezení převodu nemovitosti, jehož podstata ale byla od zástavního práva odlišná, když povinný 

nemohl převést své vlastnické právo k zatížené nemovitosti bez souhlasu věřitele dosud 

neuspokojené zajištěné pohledávky na jiného.125  

K opětovnému reálnému zakotvení institutu zástavního práva v československém civilním 

právu126 dochází až v průběhu r. 1990 prostřednictvím novelizace zákona č. 109/1964 Sb. 

hospodářského zákoníku, jehož působnost vymezená v ust. § 1 se týkala pouze vztahů vznikajících 

při podnikatelské činnosti hospodářských subjektů. Omezení znovuzavedeného institutu nebyla 

dána pouze působností zákona ale i samotným pojetím institutu v rámci dobové právní normy. 

Tato úprava sice připouštěla sjednání smluvního zástavního práva, nicméně zástavní právo nemělo 

věcně-právní povahu a působilo pouze mezi stranami závazkového vztahu (tedy působnost inter 

 

123  KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-741-6, s. 521. 

124  ŠVESTKA, Jiří a kol. Československé občanské právo I. díl, skriptum pro posluchače právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

2. přepracované vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1982. s. 165. 

125  VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 21. 

126  Za předpokladu pominutí úpravy institutu obsažené v zákoníku mezinárodního obchodu (v období od 1. 4. 1964 do 31. 12. 

1991) a kusé úpravy zástavního práva ex lege v OZ 1964 (v období od 1. 4. 1964 do 31. 12. 1991). 
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partes, nikoliv erga omnes). Práva a povinnosti zavazovaly pouze strany zástavní smlouvy a pokud 

u zástavy došlo ke změně vlastnických poměrů, nový vlastník se nestal zástavním dlužníkem. 

Zástavní právo mohlo vzniknout ze smlouvy nebo ze zákona, u movitých věcí bylo ke vzniku 

zástavního práva vyžadováno odevzdání věci zástavnímu věřiteli (s některými výjimkami), u věcí 

nemovitých bylo třeba zápisu v evidenci nemovitostí,127 jejíž existence a vedení byly upraveny 

zákonem č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a jeho prováděcí vyhláškou č. 23/1964 Sb., 

s některými instituty upravenými i v dalších souvisejících právních předpisech.128 

2.2.4 Rekapitulace podstatných změn právního řádu souvisejících s institutem zástavního 

práva, v období od 90. let 20. stol. do konce roku 2013 

Nabytím účinnosti zákona č. 512/1991 Sb. obchodního zákoníku ke dni 1. 1. 1992 došlo 

k nahrazení dosavadní právní úpravy institutu zástavního práva obsažené v hospodářském 

zákoníku a v zákoníku mezinárodního obchodu,129 právní úpravou obsaženou v nově přijatém, 

resp. od uvedeného data účinném, obchodním zákoníku. Intertemporální norma v ust. § 763 

obchodního zákoníku stanovila, že právní vztahy vzniklé přede dnem jeho účinnosti se  

(až na výjimky) řídí dosavadními právními předpisy. Pro zástavní právo vzniklé podle dřívějších 

právních předpisů (za předpokladu že ke dni nabytí účinnosti obchodního zákoníku nezaniklo), 

resp. pro práva a povinnosti vyplývající z takového závazkového právního vztahu, tak byla stále 

příslušná právní úprava dle (obchodním zákoníkem) již derogovaných právních předpisů. Dílčí 

 

127  VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 22. 

128  Pozn. aut.: např. v zákoně č. 95/1963 Sb. notářském řádu. Bez zajímavosti jistě není také skutečnost, že teprve přijetím zákona 

č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí došlo k definitivní derogaci zákona č. 95/1871 říšského zákoníku – obecného zákona o 

pozemkových knihách, či skutečnost, že od dalšího vedení prvorepublikového pozemkového katastru vzniklého dle zákona č. 

177/1927 Sb. z. a. n. o pozemkovém katastru a jeho vedení, bylo od 50-tých let nadále zcela upuštěno, jakož i skutečnost, že 

Jednotná evidence půdy, vedená od 50-tých let až do zákonného zakotvení Evidence nemovitostí, nebyla založena na podkladě 

obecně platného právního předpisu, ale vznikla jen na základě usnesení vlády č. 192 z ledna r. 1956. 

129  Derogace zmíněných právních předpisů je obsažena v ust. § 772 zákona č. 512/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění ke dni 

1. 1. 1992.  
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úprava institutu zástavního práva obsažená v ust. § 299 obchodního zákoníku pak v našem 

právním řádu přetrvala až do konce 20. stol., kdy byla s účinností ke dni 31. 12. 2000 zrušena.130 

Význam zákonné úpravy institutu zástavního práva obsažené v obchodním zákoníku však 

nespočíval ani tak v zakotvení oprávnění věřitele zpeněžit zástavu ve veřejné dražbě (tedy pokud 

byla zástavou nemovitá věc, u věcí movitých pak za předpokladu, že zástavu měl zástavní věřitel 

u sebe, či s ní byl oprávněn nakládat), ale zejména v existenci oprávnění zástavního věřitele, jež 

za předpokladu že tak bylo sjednáno ve smlouvě, umožňovalo zástavnímu věřiteli prodat zástavu  

„i jiným vhodným způsobem“. 

Obě zmíněné varianty možného postupu zpeněžení zástavy však v praxi narážely na 

realizační problémy. V prvém případě byla hlavním důvodem absence právní úpravy pro realizaci 

veřejných dražeb. U dražeb movitých věcí sice bylo možné na postup zpeněžení aplikovat úpravu 

obsaženou v notně zastaralém zákoně č. 174/1950 Sb. o dražbách mimo exekuci, ale v případě 

nemovitostí byla příslušná právní úprava zavedena až mnohem později. Jakkoli dobové 

(menšinové) teoretické názory dovozovaly, že dle právní úpravy zastaralým zákonem o dražbách 

mimo exekuci lze postupovat i v případě veřejných dražeb nemovitostí, problematiku nabytí 

vlastnického práva příklepem ve veřejné dražbě však vyřešila až právní úprava zákonem č. 

26/2000 Sb. o veřejných dražbách, spolu s provázanými úpravami souvisejících právních 

předpisů.131 Ve druhém případě možného postupu, tedy při prodeji zástavy „jiným vhodným 

způsobem“, souvisely praktické problémy zejména s požadavky dostatečné míry právní jistoty 

účastníků tehdejších hospodářských a právních vztahů, v kontrastu s relativně pomalým vývojem 

judikatury, když soudní praxe teprve postupně, avšak velmi významně, dotvářela podmínky 

přípustnosti a realizace zpeněžení zástavy.132 

Podstatnou změnou v pojetí i zakotvení institutu zástavního práva v právním řádu tehdejší 

České a Slovenské Federativní Republiky byla obsáhlá novelizace zákona č. 40/1964 Sb. 

 

130  VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 22. 

131  Zmíněné novelizace byly provedeny zákonem č. 27/2000 Sb. jenž byl novelizačním předpisem promítajícím změny 

v souvislosti s přijetím zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. 

132  Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 363/98, ze dne 24. 11. 1998. 
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občanského zákoníku,133 jež s účinností od 1. 1. 1992 opětovně v civilním kodexu zakotvila 

existenci zástavního práva smluvního a zejména pak znamenala návrat klasické koncepce institutu 

zástavního práva, jako práva věcného. Jakkoli byla nově přijatá právní úprava institutu zástavního 

práva podstatným přínosem, tak zejména absence důkladně propracované úpravy podmínek a 

postupu zpeněžení zástavy, způsobovaly množství aplikačních problémů. V ekonomické realitě 

(tehdejšího bouřlivě se rozvíjejícího) tržního hospodářství, s transakcemi v podstatné míře 

založenými na úvěrovém financování, s imanentní potřebou existence jejich dostatečně kvalitního 

a likvidního zajištění, by případné zpeněžení zástavy nemělo být podstatně ztěžováno, či dokonce 

ohroženo, natožpak z důvodu nedokonalé právní úpravy příslušných institutů, jakož i z důvodu 

absence procesních norem. 

Legislativní návrat k tradiční věcně-právní podstatě institutu zástavního práva s sebou ale 

mj. přinesl i nemožnost aplikace části dřívější judikatury na nově vznikající spory. Díky 

problematickému pojetí uhrazovací funkce zástavního práva vyjádřenému v textu dobové právní 

normy jako 

„… oprávnění se domáhat uspokojení z věci zastavené“ 134 

bez navazující podrobnější specifikace podmínek a postupu zpeněžení, dospěla judikatorní praxe 

postupně, k ustálenému výkladu, že nárok na uspokojení zajištěné pohledávky z prodeje zástavy 

lze úspěšně uplatnit pouze ve formě žalobního nároku na zaplacení zajištěné pohledávky; a 

z takového titulu, se pak (následně) lze domáhat uspokojení zajištěné pohledávky z výtěžku 

prodeje zástavy (tehdy pouze v rámci soudního výkonu rozhodnutí). A při pluralitě subjektů 

obligačního a zástavního dlužníka tak bylo pro budoucí úspěšné zpeněžení zástavy nutno žalovat 

přímo zástavního dlužníka, v žalobním petitu formulovaném také na plnění zajištěné pohledávky, 

avšak s vymezením způsobu jejího uspokojení formou výtěžku z prodeje zástavy. Opět pak, teprve 

na základě takového vykonatelného titulu, mohl zástavní věřitel, následně, podat žalobu na soudní 

prodej zástavy. Naznačené problémy dobové právní úpravy, ale např. i teoretické pojetí (absolutní) 

neplatnosti právních úkonů, jakož i kogentní povaha právní úpravy institutu zástavního práva, 

 

133  Provedená zákonem č. 509/1991 Sb. 

134  Ust. § 151a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2000. 
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resp. jeho nuceného výkonu (bez možnosti mimosoudní realizace), tak v praxi stále negativně 

ovlivňovaly tehdejší hospodářské a právní vztahy, resp. zejména právní jistotu jejich účastníků. 

Důležitá novelizace tehdejšího znění občanského zákoníku a také zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu, provedená zákonem č. 165/1998 Sb. (jímž se však primárně 

novelizoval zákon o bankách), prostřednictvím zpřesnění formulace legislativního textu, zavedla 

s účinností od 1. 9. 1998 pro zástavního věřitele oprávnění 

„ … u soudu navrhnout prodej zástavy“ 135 

a díky rozšíření výčtu exekučních titulů o  

„a) usnesení soudu o prodeji zástavy“ 136 

nově odstranila nutnost existence vykonatelného titulu svědčícího zástavnímu věřiteli proti 

zástavnímu dlužníkovi ve věci zaplacení zajištěné pohledávky, pročež zástavní věřitel tak napříště 

mohl u soudu rovnou navrhnout prodej zástavy za účelem uspokojení své zajištěné pohledávky. 

Zmíněná novela k materii novelizace právní úpravy institutu zástavního práva neobsahovala 

přechodné ustanovení, řešící otázky aplikace novelizované normy na práva a povinnosti vzniklé 

před její účinností, a tyto se tak řídily dosavadní právní úpravou. 

Významnou pozitivní změnu, v praxi dopadající zejména do sféry vymahatelnosti práva, 

s sebou přinesla novelizace občanského zákoníku provedená v souvislosti s nabytím účinnosti 

zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.137 Nově tak byl zástavní věřitel oprávněn nechat 

nuceně zpeněžit zástavu ve veřejné dražbě (nedobrovolné), a to za předpokladu, že na záměr 

realizace zmíněným způsobem předem písemně upozornil zástavního dlužníka (a také obligačního 

dlužníka v případě, že se jednalo o rozdílné subjekty). Doručení písemného oznámení zástavního 

 

135  Ust. § 372 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném ode dne 1. 9. 1998. 

136  Ust. § 274 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb. tamtéž. 

137 Zmíněná novelizace byla provedena zákonem č. 27/2000 Sb., jenž byl novelizačním předpisem promítajícím změny 

v souvislosti s přijetím zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. 
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věřitele uvedeným osobám, současně založilo účinnost zákonného zákazu dispozice se zástavou 

pro zástavního dlužníka.138 

Významné změny v právní úpravě institutu zástavního práva byly do právního řádu vneseny 

prostřednictvím zákona č. 367/2000 Sb., s nabytím účinnosti ke dni 1. 1. 2000. Uvedeným 

předpisem byl novelizován nejen občanský zákoník a občanský soudní řád, ale také další právní 

předpisy, v nichž bylo třeba přijaté změny právní úpravy reflektovat.139 Podstatou této novelizace 

občanského zákoníku, kromě přesunu materie institutu zástavního práva ze stávajících ust. § 151a 

až 151j do nových ust. § 152 až 172 a technického zpřehlednění legislativního textu 

prostřednictvím dílčích nadpisů, bylo zejména zakotvení nových legálních definic pojmů (např. 

zástava, zástavní pohledávka), resp. upřesnění legální definice samotného institutu zástavního 

práva, prostřednictvím vymezení jeho účelu přímo v textu zákonné normy,140 jakož i rozšíření 

výčtu způsobilých zástav a rozšíření možností vzniku zástavního práva k movitým věcem. 

Důležitou součástí novelizace bylo i zakotvení taxativního výčtu neplatných ujednání zástavních 

smluv141 a detailní hmotněprávní úprava problematiky „Uspokojení ze zástavy“ v občanském 

zákoníku142 provázaná s novelizací procesní právní úpravy, spočívající v zakotvení samostatného 

nového druhu soudního řízení „Řízení o soudním prodeji zástavy“ v občanském soudním řádu.143

  

  

 

138  VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 22. 

139 Jednalo se o tehdejší zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ale přechodnými 

ustanoveními novelizačního předpisu byly dotčeny i některé další zákony. 

140 Srov. ust. § 152 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění účinném ode dne 1. 1. 2001. 

141 Taxativní výčet obsažený v ust. § 169 tamtéž; při tehdejším pojetí institutu neplatnosti (právního úkonu), šlo o tzv. absolutní 

neplatnost, vyplývající ex lege, dle ust. § 39 tamtéž. 

142 Hmotněprávní úprava problematiky „Uspokojení ze zástavy“ obsažená v ust. § 165–169 tamtéž. 

143 Ust. § 200y a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném ode dne 1. 1. 2001. 
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3. Zástavní právo k nemovité věci 

S ohledem na tematické vymezení této práce bude text jejích dalších kapitol zaměřen na 

zástavní právo k nemovité věci. Lze konstatovat, že zástavní právo k nemovité věci představuje 

užší výseč obecné materie institutu zástavního práva, vymezenou zejména s ohledem na předmět 

zástavy, tj. nemovitou věc a s ní související specifika. Tyto aspekty zástavního práva k nemovité 

věci jsou samozřejmě také zohledněny v příslušných ustanoveních zvláštních právních předpisů, 

přičemž na ně obecná občanskoprávní úprava ve stávajícím občanském zákoníku (ve smyslu lex 

egneralis) odkazuje a je jimi doplňována, resp. modifikována (ve smyslu zásady  

lex specialis derogat generali). O nejdůležitějších z nich pak bude pojednáno dále v textu této 

práce, neboť právě v nich jsou reflektována specifika nemovité věci jako předmětu zástavy, mj. 

též ve vztahu k hospodářskému významu a účelu institutu zástavního práva k nemovité věci. 

3.1 Obecný úvod a mezioborové souvislosti 

V úvodu k podrobnějšímu právnímu rozboru institutu zástavního práva k nemovité věci, je 

nezbytné ve stručnosti zkoumat také jeho roli v kontextu jeho účelu užití v občanskoprávních 

poměrech společensko-hospodářských interakcí a zdůraznit také jeho zásadní význam, jenž má ve 

vztahu k úvěrovaným hospodářským transakcím, jejichž existence bez nadsázky představuje 

conditio sine qua non pro fungování moderních tržních ekonomik jak na národní úrovni, tak 

v soustavě mezinárodní hospodářských vztahů a largo sensu i pro samotného lidského 

společenství obecně. 

Vycházíme-li z definice pojmu práva (jako předmětu zkoumání právní vědy) ve smyslu 

Gerlochova multidimenzionálního fenoménu, jehož normativní rovina odkazuje na povahu práva 

jako specifického systému pravidel regulující chování lidí a sociální rovina jej vymezuje jako 

systém společenských vztahů, ovlivňující obsah právních norem regulujících společenské chování 

a výsledek normativní regulace,144 pak poznatky právní vědy zprostředkují v rovině de lege lata 

odpovědi na otázku přípustnosti konkrétního způsobu lidského chování. Naproti tomu, poznatky 

ekonomie, jakožto společenské vědy zabývající se zkoumáním hospodářských interakcí 

 

144 Gerloch, A. in: BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK Jiří a GERLOCH Aleš. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-

7357-030-0. s. 13-37. 
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společenské reality,145 tj. lidským jednáním a rozhodováním ve světě omezených zdrojů a 

neomezených potřeb, vedou k poznání důvodů a motivací lidského chování i rozhodování optikou 

maximalizace užitku při uspokojování lidských potřeb, při současné snaze o co nejvyšší efektivitu 

poměru vynaložených nákladů a výnosů.146  

Z uvedených důvodů tak oba společensko-vědní obory vykazují vzájemnou příbuznost 

minimálně prostřednictvím relativně blízkého zacílení zkoumání, resp. regulace – tj. lidského 

chování v prostředí společenských interakcí. Dle názoru autora této práce tak může, díky 

naznačeným mezioborovým synergiím, využití nástrojů ekonomické vědy v oblasti práva a 

zkoumání konkrétního právního jevu standardními nástroji právní vědy,147 obohatit o důležité 

informace týkající se např. identifikace motivací či vyhodnocení efektivity dopadů praktické 

aplikace konkrétních právních instrumentů.148 Ostatně, již před více než 170 lety, ve svém díle 

Principy politické ekonomie, konstatoval J. S. Mill: 

„Politická ekonomie a právo jsou ve vzájemném průniku. Kdo bude opomíjet právo 

nepronikne do politické ekonomie a kdo bude přehlížet politickou ekonomii nebude schopen 

vystopovat smysl práva.“ 149 

Pro rozbor významu a funkce právního institutu zástavního práva k nemovité věci zejména 

v kontextu jeho užití v občanskoprávních poměrech společensko-hospodářských interakcí, jakož i  

pro verifikaci teze o preferenci institutu zástavního práva, oproti ostatním zajišťovacím 

 

145 Pozn. aut.: obdobně jako právní věda diferencuje zkoumání práva v rovině de lege lata a rovině de lege ferenda, tak  

i v rámci ekonomické teorie existuje tradiční rozdělení na pozitivní ekonomii, jež zásadně nepracuje s hodnotovými soudy a 

soustředí se na analýzu jevů v rovině „toho co je“ a normativní ekonomii, jež zkoumá optimální stav, vynáší hodnotové soudy a 

formuluje doporučení „co by mělo být“ k dosažení optima forma. 

146 FRANK, Robert H. a Ben BERNANKE. Ekonomie. Praha: Grada, 2003. Profesionál. ISBN 80-247-0471-4. 

147 Autor práce si je nicméně v této věci vědom jistých úskalí mezioborových přístupů obecně, a tedy se současně snaží o zachování 

relativně rezervovaného přístupu při využití naznačené metody (minimálně např. vyloučení nepřípustného posunu výstupů ze 

standardních metod právní interpretace atp.) a záměrně tak zde neodkazuje na některé, byť v úvahu přicházející, koncepty 

interdisciplinárního ekonomického oboru ekonomická analýza práva, ačkoliv jsou mu z odborné literatury  

i profesní praxe min. povšechně známy. 

148 BEJČEK, Josef, Petr HAJN a Jarmila POKORNÁ. Obchodní právo: obecná část, soutěžní právo. Praha: C.H. Beck, 2014. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-547-3. s. 16 

149 ŠÍMA, J. Carl Menger a Bruno Leoni – velikáni ekonomie a práva. Acta Oeconomica Pragensia, Praha: VŠE, roč. 2006, č. 2, s. 

8-9. 
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prostředkům v praxi, je tak dále použita metoda analýzy zkoumané problematiky jak nástroji 

právní vědy, tak částečně i nástroji ekonomické vědy, avšak při důsledné snaze, aby mezioborový 

přístup nebyl pouhým samoúčelným exposé, ale aby pozitivně přispěl k verifikaci zkoumaných 

tezí a vyšší míře validity dosažených zjištění i učiněných závěrů. 

3.1.1 Premisy a východiska 

Lidské jednání a rozhodování ve světě omezených zdrojů a neomezených lidských potřeb, 

je vedeno cílem maximalizace užitku150 k uspokojování těchto potřeb, za současné snahy o 

vynaložení co nejmenší námahy k dosažení tohoto zamýšleného cíle.151 V tom také spočívá 

racionalita rozhodování lidského jedince, jak shrnuje T. Richter: 

„Racionálně se chovající jedinec si na základě svých preferencí zvolí cíl a snaží se cíle 

dosáhnout tak, aby neplýtval zdroji a měl z dosažení cíle co největší užitek.“ 152 

Objektivní povaha existence omezeného množství zdrojů utváří koncept přirozené 

vzácnosti zdrojů, naproti tomu neomezenost potřeb lidského individua utváří koncept vždy 

přítomného konfliktu, a to jak v rovině konkurence potřeb jedinců navzájem, tak v rovině nutnosti 

volby zapříčiněné vzácností zdrojů vedoucí tak ke konkurenci rozhodnutí jedinců navzájem. 

Řešení otázek v rámci konceptu vzácnosti je otázkou zásadně ekonomickou, neboť chyba volby 

zde vede pouze k zisku neefektivního, nulového či dokonce záporného užitku. Naproti tomu, řešení 

otázek v rámci konceptu konfliktu spočívá výhradně ve sféře práva (!) Díky normativní povaze 

práva totiž následky chybné volby při řešení konkurence potřeb i konkurence rozhodnutí 

představují (až na výjimky) jednání v rozporu s pozitivním právem.  

 

150 Pojem užitek je ekonomickou teorií vykládán jako přínos k udržení života, uspokojování materiálních i nemateriálních lidských 

potřeb nebo zvýšení míry blahobytu jedince nebo společnosti. 

151 GIDE, Charles. Zásady národního hospodářství. XXIII. Vydání. Praha: Nákladem Spolku posluchačů vysoké školy obchodní 

v Praze, 1922. s. 47. 

152 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4. s. 31. 
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Získání užitku se děje zejm. při spotřebě statků,153 z nichž většina musí být nejprve 

vyprodukována (vyrobena),154 aby mohla být následně rozdělena a nakonec spotřebována. Tyto 

jevy jsou ve svém souhrnu podstatou fungování hospodářství (ekonomiky).155 Rozdělování statků 

v rámci hospodářství zajišťuje oběh statků 156 jehož zásadními činiteli jsou směna157 a úvěr.158 

Oproti směně, vypořádané již v okamžiku své realizace, je úvěr vypořádán teprve v čase, neboť za 

obdržený statek přítomný bude poskytnut statek budoucí.159 Právě institut úvěru je tak jedním 

z nejdůležitějších činitelů hospodářského rozvoje díky zásadnímu přispění k oběhu kapitálu 

v rámci ekonomiky. Úvěr totiž, transferuje kapitál ze stavu latentního, tj. z rukou těch kteří jej 

nemohou či nechtějí aktuálně využít, do stavu činného, tj. do rukou těch, kteří kapitál produktivně 

využijí.160 

Pokud se hospodářská transakce uskutečňuje v režimu směny, pak k jejímu vypořádání 

(z ekonomického pohledu jde o poskytnutí a obdržení statku, z právního pohledu jde o splnění 

dlužníkových dluhů a uspokojení věřitelových pohledávek) dochází v zásadě současně a odpadá 

 

153 Pozn aut.: pojem statek je jedním z fundamentálních pojmů ekonomické teorie významově zahrnujícím jakoukoliv hmotnou či 

nehmotnou věc nebo přírodní sílu, resp. též práci (a to i ve smyslu služby), nadané vlastností přinášet užitek. V normativním textu 

nalezneme např. pojem veřejný statek v ust. § 490 o.z., přičemž původ užitého pojmu (resp. tohoto právního institutu) lze historicky 

vysledovat k ust. § 287 Obecného zákoníku občanského; avšak, v obou společensko-vědních oborech je pojem statek definován a 

vykládán s různým obsahem i významem. 

154 Pozn. aut.: dle tradiční národohospodářské teorie nemůže být žádný statek vyroben bez přispění statku již existujícího. Třemi 

základními činiteli produkce jsou půda, práce a kapitál. Půda je v dané souvislosti chápána v nejširším přírodním významu, tj. 

jako zemský povrch. Kapitál (z něhož ostatně i pochází označení moderního hospodářství jako kapitalistického), sám o sobě není 

schopen uspokojit žádnou lidskou potřebu, ale je statkem nezbytně zprostředkujícím, neboť je nejdůležitějším nástrojem k získání 

jiných produkčních či spotřebních statků. Dle: GIDE, Charles. Zásady národního hospodářství. XXIII. Vydání. Praha: Nákladem 

Spolku posluchačů vysoké školy obchodní v Praze, 1922. s. 119 – 123. 

155 Tamtéž. s. 11-14. 

156 V právní rovině je obsah tohoto ekonomického pojmu předmětem úpravy zejména relativních majetkových práv (ale i některých 

absolutních majetkových práv - např. dědické právo) stávajícího občanského zákoníku. 

157 Jedním z prostředků směny jsou peníze jako vysoce směnitelný statek sloužící k usnadnění nepřímé směny. Pozn. autora dle: 

VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Přeložil Josef ŠÍMA. Praha: Liberální institut, 2006. ISBN 80-863-

8945-6. s. 959. 

158 Významem zde užitého pojmu úvěr je „ … dovolení užívati cizího kapitálu.“ GIDE, Charles. Zásady národního hospodářství. 

XXIII. Vydání. Praha: Nákladem Spolku posluchačů vysoké školy obchodní v Praze, 1922. s. 328. 

159 Tamtéž. s. 322. 

160 Tamtéž. s. 322. 
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tak motivace k nalezení případné garance vypořádání. Existence faktoru času v úvěrovaných 

hospodářských transakcích do nich však současně vnáší prvek nejistoty ohledně jejich vypořádání 

(z ekonomického pohledu jde o existenci rizika, zda za obdržený statek přítomný, skutečně bude 

poskytnut statek budoucí / z právního pohledu jde o riziko věřitele, že jeho pohledávka ze závazku 

nebude řádně a včas uspokojena splněním dlužníkova dluhu). Obecně toto riziko roste tím více, 

čím delší má být doba mezi plněním věřitele a plněním dlužníka (totiž z důvodů subjektivních i 

objektivních okolností) a také spolu s objemem hospodářské hodnoty transakce (totiž závažností 

případných negativních následků). 

Z uvedených důvodů vyplývá, že klíčovým faktorem při racionálním rozhodování o 

úvěrování transakce je existence důvěry161 na straně poskytovatele úvěru vůči jeho příjemci, 

neboť: 

„Důvěra věřitelská má za předmět trojí věc: že totiž dlužník má opravdu vůli dostáti 

závazku, že bude s to dostáti mu a že konečně bude k tomu s úspěchem donucen, pak-li by mohl, 

ale nechtěl.“ 162 

Přestože úroveň důvěry je kategorií ryze subjektivní, lze její míru, jako faktor racionálního 

rozhodování, do jisté míry objektivizovat, neboť jak konstatuje Ch. Gide: 

„Je-li poskytnuta důvěra alespoň rovnocenným cenným statkem movitým či nemovitým 

[tak] je dosaženo maxima jistoty [neboť] důvěra založena jest na nějaké věci – res“ 163 

Závěrem mezioborového pojednání ještě stručná rekapitulace. Lze konstatovat, že 

z uvedených společenských a hospodářských souvislostí obecně vyplývá hlavní funkce 

závazkového práva, spočívající v právním zabezpečení oběhu kapitálu, zboží a služeb, jakož i 

v ochraně subjektů před vznikem majetkové újmy.164 Provedený rozbor tématu „důvěry“ v jeho 

ekonomickém pojetí, tj. jako fundamentu podmiňujícího existenci úvěrovaných hospodářských 

 

161 Otázka důvěry je přítomna již v pojmu úvěr – etymologický původ franc. slova crédit pochází z lat. credere = věřit. 

162 Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl dvacátý šestý. Praha: J. Otto, 1907. s. 268. 

163 GIDE, Charles. Zásady národního hospodářství. XXIII. Vydání. Praha: Nákladem Spolku posluchačů vysoké školy obchodní v 

Praze, 1922. s. 323. 

164 TINTĚRA, Tomáš, Petr PODRAZIL a Pavel PETR. Základy závazkového práva. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 

978-80-7502-124-3. s. 17. 
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transakcí, představujících součást základů moderního společensko-hospodářského zřízení, vede 

k identifikaci rozhodovacích motivací a argumentuje důvody pro účelnost užití zajišťovacích 

právních instrumentů v občanskoprávních závazkových poměrech. Konečně, v pojetí ekonomické 

teorie vyjádřené téma „poskytnutí důvěry“ je v občanskoprávní rovině předmětem obecné právní 

úpravy zajištění a utvrzení dluhů165 a v užším významu pak předmětem právní úpravy institutu 

jistoty,166 resp. jednotlivých instrumentů věcně-právního a osobního zajištění ve stávajícím 

občanském zákoníku. 

3.1.2 Zástavní právo k nemovité věci jako praxí preferovaný způsob zajištění 

Ačkoliv předmětem zástavně-právního poměru (zástavou), může být dle zákonného 

vymezení velmi široce pojatý okruh majetkových aktiv,167 tj. hmotných i nehmotných věcí 

v právním smyslu (vždy však obligatorně, se zřetelem k uhrazovací funkci zástavního práva, věcí 

obchodovatelných),168 je zřejmé, že nemovité věci, mezi majetkovými aktivy způsobilými 

k zástavě, hrají roli nikoliv jen významnou, ale bez nadsázky roli nejdůležitější. Mezi zásadními 

aspekty, determinujícími roli nemovitých věcí v zástavně-právních poměrech, coby nejdůležitější 

a preferované věci tvořící zástavu, lze v obecné rovině uvést zejména jejich sociální a hospodářský 

význam ve společnosti. Další důvody představují faktor trvalosti a faktor trvanlivosti jako projevy 

imanentních vlastností nemovité věci, vyplývajících již ze samotné její podstaty jako materiální 

entity. Jedná se o (i) dlouhodobost fyzické existence nemovité věci v místě a čase a (ii) vysokou 

míru neměnnosti fyzikálních i užitných vlastností, díky relativní odolnosti k působení objektivních 

vlivů vnějšího světa. Z těchto skutečností lze logicky dovodit, že z jednotlivých druhů nemovitých 

věcí budou nejvyšší míru u obou faktorů, tj. trvalosti a současně trvanlivosti, vykazovat pozemky.  

 

 

 

165 Část čtvrtá – Relativní majetková práva, Hlava I - Všeobecná ustanovení o závazcích, Díl 8 - Zajištění a utvrzení dluhů, zákona 

č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

166 Tamtéž. Ust. § 2010-2017.  

167 Tamtéž. Ust. § 489, 1310 odst. 1. 

168 Tamtéž. Ust. § 496, 1310 odst. 1. 
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Jak uvádí Ch. Gide, jedná se v případě pozemků o:  

„ … téměř absolutní bezpečnost, jelikož zástavou jest tu půda, již nelze ani zničiti, ani 

ukrásti.“ 169 

Významnou skutečností související s institutem zástavního práva k nemovité věci, a to jak 

z pohledu hospodářského tak společenského, je též existence právně formalizovaných metod k 

empirickému zjištění tržní hodnoty konkrétní nemovité věci v místě a čase.170 Tento „oceňovací 

aspekt“ nejenže zprostředkuje zástavnímu věřiteli informaci o kvantifikované ekonomické 

ekvivalenci zástavy oproti rizikům 171, 172 plynoucím z hlavního závazkového právního poměru,173 

ale projevuje se i v pozitivní právní úpravě, když v některých případech je ocenění nemovité věci 

jako předmětu zástavně-právního poměru (tj. zástavy) obligatorně vyžadováno.174 

V uvedeném demonstrativním výčtu skutečností určujících užití zástavního práva 

k nemovité věci jako praxí preferovaného způsobu zajištění v zástavně-právních poměrech, nelze 

konečně opomenout ani  relativní hodnotovou stálost nemovitých věcí (a to jak v ohledu na tržní 

 

169  GIDE, Charles. Zásady národního hospodářství. XXIII. Vydání. Praha: Nákladem Spolku posluchačů vysoké školy obchodní 

v Praze, 1922. s. 252. 

170 Zákon č. 151/1997 Sb. zákon o oceňování majetku, jakož i další právní předpisy. 

171 V úvěrové praxi se pro jeden z procesů, mezi které patří mj. i zjištění hodnoty zástavy, při vyhodnocování souboru faktorů 

v rámci schvalování úvěrového případu, tradičně užívá pojmu Oceňování kreditních rizik (z angl. Credit Risk Valuation). Poměr 

zjištěné hodnoty zástavy k objemu poskytovaných úvěrových finančních prostředků pak vyjadřuje ukazatel LTV (zkr. z angl. Loan-

to-Value). Pozn. aut. dle: AMMANN, Manuel. Credit risk valuation: methods, models, and applications. 2nd ed. New York: 

Springer, 2001. ISBN 3540678050. 

172 V pozitivní právní úpravě je užití ukazatele LTV obsaženo zejm. v právních předpisech České národní banky - např.: vyhláška 

ČNB č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, případně v 

regulatorních dokumentech doporučující povahy – např. Úřední sdělení č. 7/17 věst. ČNB k problematice tzv. „hypotéčních 

limitů“. 

173 Pozn. aut.: v dané souvislosti by bylo, s ohledem na praxi, přesnější hovořit spíše o budoucím zástavním věřiteli a budoucích 

právních poměrech – ve většině případů hypotéčního úvěrového financování je oceňování hodnoty nemovité věci jako zástavy 

prováděno ještě před uzavřením příslušného hlavního smluvního závazkového poměru (smlouva o úvěru) i souvisejícího zástavně-

právního smluvního poměru (smlouva o zřízení zástavního práva k nemovité věci k zajištění úvěru). Výjimku z uvedeného 

představují nesmluvní způsoby vzniku zástavního práva (o nejpodstatnějších z nich bude pojednáno dále v textu této práce), jakož 

i problematika institutu budoucího zástavního práva, v jehož poměrech je způsobem sui generis modifikována zásada akcesority. 

174 Např. zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách; zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; zákon č. 129/2000 Sb. o krajích atd. 
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volatilitu hodnoty nemovitých věcí ve srovnání s jinými druhy ocenitelných aktiv, tak  

i s poukazem na určitou hodnotovou rezistenci k vlivům hospodářského cyklu, tj. nižší míru 

cyklické volatility hodnoty nemovitých věcí jako jednoho z ekonomických statků). 175, 176 

3.2 Obecné vymezení – právní rovina 

Jak již bylo vyloženo v předešlých kapitolách, zástavní právo k nemovité věci je absolutním 

věcným právem k věci cizí, má zajišťovací povahu, má zásadně akcesorickou povahu a je 

ovládáno principem subsidiarity. Zástavnímu právu k nemovité věci jsou imanentní vlastnosti 

definující jeho pojmové znaky tak, jak byly dosud popsány v předchozím textu této práce, zejm. 

při rozboru věcných práv obecně, jakož i při dosud provedeném rozboru institutu zástavního práva 

samotného. Avšak některé vlastnosti a principy, které institut zástavního práva k nemovité věci 

vykazuje, resp. jimiž je determinován, jsou specifické, zejm. z důvodu povahy, vlastností, 

případně též odlišnosti konkrétní právní úpravy vztahující se k nemovité věci (jako předmětu 

zástavy), a to na rozdíl od vlastností, principů či konkrétní právní úpravy vztahujících  

se k ostatním, v úvahu připadajícím věcem, jež mohou býti zástavou. Ve stávajícím občanském 

zákoníku nenalézáme ucelenou, resp. tematicky soustředěnou právní úpravu, týkající se konkrétně 

zástavního práva k nemovité věci, nicméně, z výše vyložených důvodů, však konkrétní právní 

úprava, zohledňující zejm. specifika tohoto typu zástavy logicky existovat musí. Nalezneme ji  

v rámci zvláštních právních předpisů, o nichž bude podrobněji pojednáno dále. Nově tak bude dále 

v textu této práce vyloženo, že vůči institutu zástavního práva k nemovité věci se úzce pojí též 

některé důležité principy a zásady zakotvené nejen v rámci stávajícího občanského zákoníku, ale 

také např. v právních předpisech veřejnoprávní povahy. Jedná se zejména o princip publicity  

a princip legality, jakož i důležité, související zásady, jimiž jsou zásada intabulační a zásada 

priority. Souvisejícími předpisy veřejnoprávní povahy jsou v daném případě právní normy 

 

175 Pojem ekonomický statek pak označuje takové statky, které jsou předmětem hospodářských interakcí ve společnosti. Pozn. aut. 

dle: GIDE, Charles. Zásady národního hospodářství. XXIII. Vydání. Praha: Nákladem Spolku posluchačů vysoké školy obchodní 

v Praze, 1922. s. 52-56. 

176 V této části textu práce užité teze o významu nemovité věci jako předmětu zástavně-právního poměru (zástavy), lze obdobně 

nalézt u vícerých autorů odborné literatury, povětšinou s poukazem na převzaté citace dříve publikovaných odborných textů (ve 

výsledku tak lze citační linku vysledovat často právě k historickým statím francouzského profesora ekonomie a práva Gideho, resp. 

k textům ekonomických teoretiků Rakouské nebo Keynessiánské ekonomické školy, či k dílům klasické právní civilistiky). 
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upravující vedení katastru nemovitostí, resp. rejstříku zástav,177 na které je příslušnými 

ustanoveními stávajícího občanského zákoníku odkazováno.178 

3.2.1 Absolutní věcné právo k nemovité věci 

V případě zástavního práva k nemovité věci je zástavou individualizovaná nemovitá věc. 

Zástavní právo k nemovité věci, jako absolutní věcné právo k věci cizí, ulpívá na konkrétní 

nemovité věci tvořící zástavu a osobě oprávněné, způsobem sui generis zprostředkovává výlučný 

poměr k této věci, jakožto předmětu zástavy a opravňuje tak osobu oprávněnou, k přímému, 

bezprostřednímu výkonu jejího práva, jehož obsahem je právní panství nad touto, individuálně 

určenou nemovitou věcí, tj. zástavou. Obsah právního panství osoby oprávněné nad zástavou je 

konkrétně vymezen příslušnou zákonnou úpravou, jež současně také poskytuje garance 

nerušeného výkonu práva, když ostatní osoby jsou povinny do práva osoby oprávněné 

nezasahovat, resp. žádným způsobem jej nerušit. Rozsah právního panství osoby oprávněné 

k zástavě, je však v případě zástavního práva (k nemovité věci) užší, než je tomu v případě 

oprávnění vlastníka z vlastnického práva (k nemovité věci). 

Institut zástavního práva zahrnuje ale také některé komponenty povahy práv relativních 

(působících inter partes) - například povinnost zástavního dlužníka zdržet se všeho, čím se zástava 

na úkor zástavního věřitele zhoršuje, či povinnost zástavního dlužníka k přiměřenému doplnění 

jistoty, jež se stala činem zástavního dlužníka nedostatečnou,179 jsou toho typickými příklady.180 

V souvislosti se zástavním právem k nemovité věci jsou, po nabytí účinnosti stávajícího 

občanského zákoníku, podstatnými zejména nové pojetí při legálním vymezení nemovité věci a 

znovuzavedení superficiální zásady do tuzemského právního řádu. Klasickou římskoprávní zásadu 

superficies solo cedit (v obvyklém českém překladu - povrch ustupuje půdě) zformuloval již Gaius 

ve druhém století našeho letopočtu, a to ve své Učebnici práva ve čtyřech knihách, kde uvádí: 

 

177 ELISCHER, David in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-935-9. s. 201-208. 

178 Srov. ust. § 1316, 1319 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

179 Ust. § 1353 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

180 HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-377-3. s. 244. 
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„Kromě toho se podle přirozeného práva stává naším vlastnictvím to, co někdo vystaví na 

naší půdě, (a to) i kdyby stavěl pro sebe: protože povrch ustupuje půdě.“ 

„Mnohem častěji se to také stává s rostlinou, kterou někdo zasadí na naší půdě, a sice jak 

v zemi zapustí kořeny. Totéž se stane i s obilím, které někdo zaseje na naší půdě.“ 181 

Projevem superficiální zásady je tedy skutečnost, že: 

„ … to, co je na povrchu, nemá z hlediska práva ve srovnání s pozemkem žádný právní 

význam [neboť] … co je do pozemku vloženo, co je tedy na něm vystavěno, stává se jeho součástí; 

stejné platí o tom, co pozemek ‚zplodí‘ způsobem odpovídajícím biologickým procesům, které 

v půdě probíhají.“ 182 

Pojetí nemovité věci ve stávajícím občanském zákoníku reflektuje znovu zavedenou 

superficiální zásadu183 a nemovitou věcí v právním slova smyslu tak rozumíme: 

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

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

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

nemovitá.“ 184 

když nemovitou věcí je též: 

„… jiná (zvláštní) součást objektivní reality, kterou za nemovitou věc označí zákon“, 185 

 

181 GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Přeložil Jaromír KINCL. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 

ISBN 9788073800543. s. 113. 

182 THÖNDEL, A., ZUKLÍNOVÁ, M. in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo 

hmotné. 2., aktualizované a doplněné vydání. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-

187-3. s. 388. 

183 Srov. ust. § 506 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

184 Tamtéž. Ust. § 498 odst. 1. 

185 THÖNDEL, A., ZUKLÍNOVÁ, M. in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo 

hmotné. 2., aktualizované a doplněné vydání. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-

187-3. s. 380. 
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přičemž všechny ostatní věci jsou, bez ohledu na jejich hmotnou či nehmotnou podstatu, 

považovány za věci movité.186 

V rámci právního poměru zástavního práva k nemovité věci se výše uvedené skutečnosti 

ve svém důsledku projeví zejména co do rozsahu zatížení majetku zástavního dlužníka. Zástavní 

právo vzniklé k pozemku, tak bez dalšího zatíží také stavbu na něm postavenou jako jeho součást 

(resp. jakékoliv jiné právní součásti pozemku, za předpokladu, že se nejedná o samostatné 

nemovité věci dle příslušné právní úpravy), přičemž případný výkon zástavního práva k pozemku, 

postihne také kteroukoliv jeho právní součást - tj. vše, co je se zastaveným pozemkem přirozeně 

či uměle spojeno v duchu superficiální zásady.187 

3.2.2 Princip publicity 

 Při vzniku, změnách či zániku právních poměrů v rámci dispozic s nemovitými věcmi platí 

některá zvláštní pravidla, jejichž účelem je zejména zvýšit právní jistotu jejich účastníků. 188 

Se snahou o zajištění vyššího stupně právní jistoty účastníků právních poměrů 

prostřednictvím zmíněných zvláštních pravidel, jakož i se samotnou věcně-právní povahou 

zástavního práva (k nemovitým věcem), zejména pak s jeho působením erga omnes, úzce souvisí 

také princip publicity. S určitým stupněm zjednodušení lze konstatovat, že pokud věcná práva mají 

působit erga omnes, je logicky nezbytné, aby ostatní osoby mohly mít (resp. měly) o jejich 

existenci povědomost. Je proto nezbytné, aby existovala jejich co nejpřesnější, dostatečně 

podrobná a veřejně přístupná evidence. Jak uvádí A. Hartman: 

 

186 Srov. ust. § 498 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

187 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 73. 

188 THÖNDEL, A., ZUKLÍNOVÁ, M. in: DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo 

hmotné. 2., aktualizované a doplněné vydání. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-

187-3. s. 382. 
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“zásada publicity vychází z toho že jest účelem veřejných knih, uváděti ve veřejnou, 

všeobecnou známost knihovní práva na předmětech v nich zapsaných”. 189 

Dle důvodové zprávy ke stávajícímu občanskému zákoníku, která hovoří o veřejném 

seznamu jako souhrnném označení evidence věcí a o veřejném rejstříku jako souhrnném označení 

veřejných evidencí osob. Přičemž, právě adjektivum „veřejný“ vyjadřuje přímou veřejnou 

přístupnost těchto evidencí, která není podmíněna překonám dalších formálních překážek. Aspekt 

obecného zpřístupnění skutečností evidovaných ve veřejných evidencích je tak projevem principu 

publicity, přičemž důvodová zpráva ke stávajícímu občanskému zákoníku jej označuje za formální 

publicitu veřejných evidencí.190 Pro úplnost je třeba uvést, že distinkce kategorií seznam/rejstřík, 

uváděná důvodovou zprávou, není v některých případech v textu právních předpisů respektována 

(shrnuto -  nikoliv každý veřejnoprávní seznam je současně veřejným seznamem a nikoliv každý 

rejstřík je nutně evidencí  osob – příkladem např. plavební rejstřík). 

Základní právní úpravu problematiky věcných práv a jejich evidence ve veřejných 

seznamech nalezneme v ust. § 980 a násl. stávajícího občanského zákoníku. V případě nemovitých 

věcí a práv s nimi souvisejících je, příslušným veřejným seznamem jejich evidence katastr 

nemovitostí,191 vedený Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (který je ústředním 

správním úřadem zeměměřičství a katastru nemovitostí České republiky).192 

Některé nemovité věci a práva s nimi spojená se, za podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy, však v katastru nemovitostí neevidují.193 Ve vztahu k zástavnímu právu 

zřízenému k nemovité věci která se v katastru nemovitostí neeviduje, pak příslušnou veřejnoprávní 

 

189 HARTMANN, A. in SEDLÁČEK, J., ROUČEK, F. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2 (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z r. 1935. Praha: 

Codex Bohemia, 1998. Komentáře velkých zákonů československých. ISBN 80-85963-64-7. s. 537. 

190 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-

7208-922-2. s. 428. 

191 Srov. ust. § 1 zákona č. 256/2013 Sb. Katastrální zákon. 

192 Srov. ust. § 3 zákona č. 359/1992 Sb. České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech. 

193 Pozn. aut.: Jedná se o ty nemovité věci, které splňují legální vymezení nemovité věci dle ust. § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb. občanského zákoníku, ale současně nejsou uvedeny v taxativním výčtu ust. § 3 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního 

zákona. 
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evidenci představuje rejstřík zástav,194 vedený Notářskou komorou České republiky,195 která je 

také nadána pravomocí k vydání předpisu secundum et intra legem, jímž se stanoví postup při 

vedení, správě a evidenci rejstříku zástav.196  

Podstatnou skutečností, související mj. i s principem publicity katastru nemovitostí, je 

vázanost vzniku zástavního práva zřízeného k nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí, 

zakotvená v příslušném ustanovení o.z. (nestanoví-li jiný právní předpis jinak),197 a to k okamžiku 

jeho zápisu do katastru nemovitostí,198 přičemž u nemovité věci nezapisované do katastru 

nemovitostí, vznikne zástavní právo zřízené k takové nemovité věci, okamžikem zápisu do 

rejstříku zástav.199 V uvedeném kontextu tak hovoříme o dvoufázovosti vzniku, kdy právní 

skutečnost zápisu do katastru nemovitostí, resp. rejstříku zástav, představuje modus vzniku 

zástavního práva k nemovité věci.200 

Na závěr této části práce věnované principu publicity, lze ještě zmínit právní úpravu 

vztahující se ke změnám podstatných skutečností zapsaných o zástavnímu právu v katastru 

nemovitostí a rejstříku zástav, která pro účastníka zástavně-právního poměru, jehož se změna týká, 

 

194 Ust. § 35f zákona č. 358/1992 Sb. České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Novelizací notářského řádu, 

související s rekodifikací soukromého práva, se s účinností od 1. 1. 2014 stal rejstřík zástav veřejně přístupným. Přesto jej z vícero 

důvodů nelze považovat za veřejný seznam. Podrobněji viz: TÉGL, Petr. Vybrané problémy spojené s principem publicity 

veřejného seznamu a rejstříku zástav. Pravniprostor.cz [online].[cit. 2021-08-30]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/vybrane-problemy-spojene-s-principem-publicity-verejneho-

seznamu-a-rejstriku-zastav  

195 Tamtéž. Ust. § 35a odst. 1. 

196 Tamtéž. Ust. § 35a odst. 2. 

197 Ust. § 1316 in fine zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odkazuje modifikaci podmínek vzniku zástavního práva k lex 

specialis vně stávajícího občanskoprávního kodexu, nicméně např. ust. § 1342 o.z. uvedené pravidlo prolamuje, když podmínky 

vzniku zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci normuje rozdílně. 

198 Tamtéž. Srov. ust. § 1316. 

199 Tamtéž. Srov. ust. § 1319. 

200 O katastru nemovitostí a rejstříku zástav, jakož i o aspektech vzniku zástavního práva k nemovité věci bude podrobněji 

pojednáno dále v textu této práce. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/vybrane-problemy-spojene-s-principem-publicity-verejneho-seznamu-a-rejstriku-zastav
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/vybrane-problemy-spojene-s-principem-publicity-verejneho-seznamu-a-rejstriku-zastav
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resp. pro zástavního věřitele (nestanoví-li odlišně jiný právní předpis), stanoví povinnost požádat 

o provedení změny zápisu v těchto evidencích bez zbytečného odkladu.201 

3.2.3 Princip legality  

Principem legality ve vztahu k evidenci zástavního práva k nemovité věci rozumíme 

povinnost katastrálního úřadu (v případě katastru nemovitostí), resp. notáře (v případě rejstříku 

zástav), zkoumat ex officio, zda byly splněny podmínky stanovené právním předpisem pro 

provedení zápisu v příslušné evidenci.202, 203  

 

  

 

201 Srov. ust. § 1358 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

202 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 15. 

203 Srov. ust. § 17 zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona a ust. § 19 Předpisu Notářské komory České republiky o Rejstříku 

zástav 
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4. Zástava 

4.1 Zákonné vymezení zástavy  

Oproti dřívější právní úpravě, která vymezovala způsobilý předmět zástavního práva 

(zástavu) prostřednictvím taxativního výčtu,204 normuje ust. § 1310 odst. 1 o.z., způsobilou zástavu 

takto: 

„Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.“ 205 

Tato změna v zákonném vymezení zástavy oproti dřívější právní úpravě, spolu s nově 

definovaným právním pojetím věci, vede k podstatnému rozšíření okruhu variant stran způsobilé 

zástavy. Nicméně, s ohledem na podstatu institutu zástavního práva, zejména s ohledem na jeho 

zajišťovací a uhrazovací funkci, je nezbytné, aby zástavou byla taková věc, která je schopná funkce 

zástavního práva naplnit.206 Tedy, zástavou může být pouze věc v právním smyslu, tj. 

„Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě 

lidí.“ 207 

která je současně věcí obchodovatelnou (v zásadě jsou tak vyloučeny res extra commercium),208 

přičemž obchodovatelností v právním smyslu se rozumí largo sensu možnost přechodu věci 

z jednoho jmění do druhého. Při bližším zkoumání uvedené teze lze ale konstatovat, např. 

s ohledem na ust. § 1359 o.z., že požadavek na obchodovatelnost věci není bez výjimky, neboť 

majetková dispozice se zástavou, ve smyslu zpeněžení zástavy při výkonu zástavního práva, 

 

204 Srov. ust. § 153 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění účinném od 1. 1. 2001. 

205 Pozn. aut.: Uvedené vymezení zástavy je inspirováno textem ABGB, resp. dle ust. § 448 o.z.o.: „V zástavu může se dáti každá 

věc, která jest v obchodu.“ 

206 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 55. 

207 Ust. § 489 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.  

208 Pozn. aut.: úprava extra-komercionality některých věcí je zpravidla předmětem zvláštních právních předpisů  

– srov. např. ust. § 9 odst. 1 zák. č. 119/2002 o střelných zbraních a střelivu. Výluka z množiny způsobilých zástav, může být 

normována také formou výluky z okruhu věcí postižitelných výkonem rozhodnutí – srov. ust. § 321 in fine zákona č. 99/1963 Sb. 

občanského soudního řádu. 
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nemusí být nutně jedinou možností, jakou se prosadí uhrazovací funkce zástavního práva.209 Spolu 

s L. Vymazalem lze tedy konstatovat: 

„[v kontextu obchodovatelnosti zástavy] … by bylo na místě hovořit spíše o požadavku 

hospodářské zhodnotitelnosti zástavy, neboť zcizení za účelem zpeněžení by nebylo jedinou 

formou realizace zástavního práva. Neměl-li by však věřitel možnost zástavu zhodnotit, nemohl by 

se ani ze zástavy uspokojit.” 210  

a v obecné rovině uzavřít, že věc, která není způsobilá přinést hospodářský užitek 

(zpeněžením, zhodnocením), nemůže naplnit uhrazovací funkci zástavního práva, eo ipso 

nepředstavuje způsobilou zástavu. 

4.1.1 Zákaz zastavení 

K již uvedeným obecným principům, definujícím nároky kladené na způsobilou zástavu, 

lze vysledovat řadu výjimek a omezení. Předně se jedná o legální zákazy, jimiž jsou definovány 

zákonné podmínky k vynětí některých věcí z obecné množiny způsobilých zástav a dále pak  

o legální omezení, která limitují či podmiňují možnosti užití některých věcí jako způsobilé zástavy. 

Pozitivní úprava v občanském zákoníku tak, v rámci legálního zákazu, např. vylučuje zastavení 

předmětu nepeněžitého vkladu do nadace,211 jakož i majetku nadačního fondu,212 nebo podmiňuje 

zřízení zástavního práva k věci jež je v přídatném spoluvlastnictví, současným zřízením 

zástavního práva k věci, jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží atp.213 

V předpisech veřejnoprávní povahy nalezneme například zákaz zřízení zástavního práva 

pro vlastníka pozemku, k němuž je uplatňováno zástavní nebo předkupní právo státu (s výjimkou 

zástavního práva k poskytnutí bankovního úvěru k doplacení celé kupní ceny),214 nebo ex lege 

 

209 Odborná literatura zde hovoří o „vnucené správě zástavy“ jež pohledávku zástavního věřitele uspokojuje z plodů zástavy. 

VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 56. 

210 Tamtéž. s. 56. 

211 Srov. ust. § 327 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

212 Tamtéž. Srov. ust. § 398. 

213 Tamtéž. Srov. ust. § 1227 odst. 2. 

214 Srov. ust. § 15 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. 
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sankci neplatnosti postihující takové právní jednání, jímž je zřízeno zástavní právo k nemovité 

věci bez předchozího schválení zastupitelstvem obce nebo kraje,215 případně nemožnost 

smluvního zřízení zástavního práva k hmotné věci v majetku státu.216 

 V rámci zásady autonomie vůle a projevu principu smluvní volnosti,217 lze vyloučit 

možnost zřízení zástavního práva ke konkrétní věci také dohodou smluvních stran o zákazu 

zatížení a zcizení nemovité věci (např. ve formě tzv. negative pledge ujednání o zákazu 

zastavení),218 s účinky takového právního jednání primárně jen inter partes.219 Přestože občanský 

zákoník připouští mezi stranami sjednání odlišné úpravy práv a povinností tam, kde se jedná o 

dispozitivní právní úpravu, tak mj. už samotná podstata zástavního práva, jako absolutního práva 

k věci působícího erga omnes, ve spojení s ust. § 978 o.z., normujícím mj. kogentní povahu 

zákonné úpravy věcných práv způsobí, že vůči třetím osobám odlišná úprava vzájemných práv a 

povinností, kontrahentů takového právního poměru, nepůsobí – ledaže, by takové ujednání získalo, 

zákonem přípustným způsobem, svou věcně-právní povahu.220  

Ve vztahu k negative pledge vylučujícímu zřízení zástavního práva je, pro působnost  

erga omnes takového ujednání, určující ust. § 1309 odst. 2 o.z.: 

„Ujednání zakazující zřídit zástavní právo má účinky vůči třetí osobě, jen je-li tento zákaz 

zapsán do rejstříku zástav podle jiného právního předpisu nebo do veřejného seznamu, anebo byl-

li jí znám.“ 

 

215 Srov. ust. § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a ust. § 23 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. 

216 Srov. ust. § 25 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

217 Srov. ust. § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

218 Před nabytím účinnosti stávajícího občanského zákoníku byla judikaturou dovozována neplatnost tohoto typu smluvních 

ujednání, a to z důvodu nepřípustného omezení práva vlastníka k nakládání s věcí. Srov. např. rozsudek NS ČR ze dne 25. 10. 

2007, sp. zn. 28 Cdo 3458/2006. Změna v přístupu v rámci občanskoprávní rekodifikace je významná zejména pro úvěrovou praxi 

hypotéčního financování, kdy užití negative pledge u zástavního práva k nemovité věci tvořící zajištění úvěru zvyšuje míru právní 

jistoty zástavního věřitele při případné realizaci zástavního práva. 

219 Ust. § 1761 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

220 SPÁČIL J. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 

2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 5. 
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V širším kontextu daného tématu lze, zejména v rámci regulace předpisy veřejnoprávní 

povahy, nalézt též specifické právní instituty, jejichž aplikace v některých situacích exekučního a 

insolvenčního řízení (zejm. při zpeněžování majetkové podstaty, nebo v incidenčních sporech), 

může ovlivnit stávající zástavně-právní poměry negativním, retroaktivním účinkem. 221  

4.1.2 Hodnota zástavy 

Přestože právní předpisy nekladou požadavky na hospodářskou hodnotu zástavy ve vztahu 

k výši zajištěného dluhu a také ustálená soudní judikatura podává, že rozdíl mezi hodnotou zástavy 

a hodnotou zajištěné pohledávky (sic!) nezpůsobí sám o sobě neplatnost smlouvy o zřízení 

zástavního práva,222 nalezneme některá zákonná ustanovení, která se hospodářské hodnoty zástavy 

(tj. ceny věci tvořící zástavu) týkají. V části týkající se zajištění a utvrzení dluhů tak občanský 

zákoník např. stanoví, že  

„Nikdo není povinen přijmout věc jako jistotu do částky vyšší než, kolik činí dvě třetiny 

obvyklé ceny.“ 223 

přičemž pro stavební pozemek a nemovitou věc sloužící podnikatelským účelům limituje uvedený 

poměr polovinou obvyklé ceny.224 Dalším příkladem je např. problematika spotřebitelského úvěru 

na bydlení, kdy zákon stanoví závazné požadavky týkající se ocenění hodnoty nemovité věci 

sloužící jako zástava tohoto úvěru.225  

 Konečně, nikoliv jen v rovině právně-teoretických úvah, byť pouze za specificky 

strukturovaných (smluvních) podmínek zástavně-právního poměru, je možné problematiku 

hodnoty zástavy analyzovat též v kontextu institutu neúměrného zkrácení (laesio enormis).226 

Totiž, za předpokladu naplnění zákonných podmínek přípustnosti ujednání o tzv. propadné zástavě 

 

221 Pozn. aut.: uvedené míří zejména k tématu tzv. excesivních závad na nemovité věci, procesním možnostem autoritativního 

rozhodování o jejich zániku na jedné straně a nedostatečným možnostem obrany dotčených účastníků na straně druhé. Podrobnější 

rozbor dané problematiky jde však nad rámec a cíle této práce. 

222 Např. rozhodnutí NS ČR ze dne 16. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1425/2008. 

223 Srov. ust. § 2013 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

224 Tamtéž. Srov. ust. § 2014. 

225 Srov. ust. § 113 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. 

226 Srov. ust. § 1793–1795 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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(lex comissoria),227 může zástavní věřitel při realizaci zástavního práva nabýt vlastnické právo též 

k zástavě, jejíž hodnota je v hrubém nepoměru s výší zajišťovaného dluhu.228 V uvedené situaci 

by ze strany zástavního věřitele následně (v souladu s konkrétními smluvními podmínkami daného 

poměru) již nedošlo k vypořádání hyperochy vůči zástavnímu dlužníku tak, jak by tomu bylo při 

zpeněžení zástavy v rámci jiných způsobů realizace zástavního práva. 

Z právně-teoretického hlediska považuje autor této práce za nezbytné oponovat názoru 

některých autorů odborné literatury229 o neaplikovatelnosti pravidel institutu laesio enormis 

v podmínkách zástavně-právních poměrů lex comissoria,230 založené na povědomosti zástavce o 

přípustnosti této konkrétní formy realizace zástavního práva (za předem sjednaných podmínek).231 

Apriorní vyloučení aplikace pravidel institutu laesio enormis na danou problematiku, byť formálně 

(argumentačně) perfektní, je totiž, dle názoru autora této práce, materiálně způsobilé založit 

nikoliv spravedlivé uspořádání práv a povinností účastníků zástavně-právního poměru (byť ve 

formální rovině legálním způsobem). Argumentace uvedené teze by pak spočívala zejm. v odkazu 

na fundamentální principy a zásady civilního práva, na nichž je stávající občanskoprávní kodex 

vystavěn.232 Z hlediska litigační praxe pak presumpce nevědomosti zkrácené strany o neúměrnosti 

vzájemného plnění (obsažená v úpravě o.z. k institutu laesio enormis), může nejenom podpořit 

 

227 Tamtéž. Srov. ust. § 1315 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

228 V dané souvislosti je třeba poukázat též na názor některých autorů odborné literatury, kteří zejm. s odkazem na znění ust. § 

1794 odst. 3 o.z. in fine, možnost ochrany v rámci institutu laesio enormis ve smluvních poměrech zástavního práva v zásadě 

vylučují. Pozn. aut. dle: PIECHOWICZOVÁ, L. Propadná zástava dle nového občanského zákoníku. Právní fórum. Praha: ASPI 

Publishing, 2012. ISSN 1214-7966. č. 8. s. 340 a násl. 

229 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 41.  

230 Tamtéž. s. 39-40. 

231 Pozn. aut.: tj. že projev vůle zástavce ke konkrétnímu uspořádání práv a povinností účastníků daného smluvního poměru, již od 

počátku implicitně obsahuje také jeho souhlas s nepoměrem hodnoty vzájemného plnění v kontextu lex comissoria při realizaci 

zástavního práva. Na takové uspořádání práv a povinností smluvních stran by pak dopadala legální výjimka dle ust. § 1794 odst. 2 

in fine zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

232 Pozn. aut.: v kontextu oponentury k názoru o vyloučení aplikace pravidel laesio enormis, by bylo možno dále argumentovat 

např. v rovině essentialia negotii, stran neplatnosti právního jednání či jednání v omylu, nicméně podrobnější rozbor dané 

problematiky přesahuje záměr a cíle této práce. 
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relevantní argumentaci k prosazení ochrany práv, ale v rámci procesní taktiky zvýšit 

pravděpodobnost na úspěch sporu a spravedlivé uspořádání poměrů stran.233 

  K výše uvedenému lze na závěr citovat P. Šustka: 

„[právní úprava neúměrného zkrácení] … směřuje k vysoké úrovni ochrany zkrácené 

smluvní strany, kdy se na základě hrubého nepoměru presumuje nevědomost zkrácené strany o 

neúměrnosti ceny a strana je před touto svojí nevědomostí poměrně široce chráněna.  Smyslem a 

účelem … není ochrana jakési objektivní (metafyzické) spravedlivé ceny, nýbrž ochrana strany 

jednající v nevědomosti o tzv. skutečné (tj. obvyklé tržní) ceně.“ 234 

4.2 Nemovitá věc jako zástava 

V ust. § 498 odst. 1 stávajícího občanského zákoníku nalezneme legální definici, pozitivně 

vymezující pojem nemovité věci takto: 

„Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i 

věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc 

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

je i tato věc nemovitá. 

Jak vidno, nemovitou věcí v právním smyslu, mohou být jak věci hmotné, tak věci nehmotné 

(dle vymezení v ust. § 496 o.z.). S ohledem na již dříve analyzovaný společensko-hospodářský 

význam a funkci nemovitých věcí (míněno zejm. pozemků a largo sensu nemovitých věcí 

hmotných) je zřejmé, že právní úprava týkající se zástavního práva zřízeného k nemovité věci jako 

zástavě, bude tyto společensko-hospodářské aspekty různými způsoby reflektovat, ať již např. 

zvláštními podmínkami podmiňujícími vznik zástavního práva k nemovité věci, či vyšší mírou 

regulace procesu výkonu zástavního práva - při zpeněžení zástavy představované nemovitou věcí 

atp., přičemž tyto reflexe lze nalézt v právních předpisech napříč tuzemským právním řádem.235  

 

233 Srov. ust. § 2 a 10 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

234 ŠUSTEK, Petr. Laesio enormis v občanském zákoníku. Pravniprostor.cz [online]. [cit. 2021-08-30]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/laesio-enormis-v-obcanskem-zakoniku  

235 Namátkou lze uvést např. o.z., o.s.ř., insolvenční zákon, exekuční řád, zákon o veřejných dražbách, daňový řád atp. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/laesio-enormis-v-obcanskem-zakoniku
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Významná ustanovení, která nelze ve vztahu k věcem v právním smyslu opomenout, 

nalezneme ve 3. dílu hlavy IV. občanského zákoníku. Zde jsou definovány součásti a příslušenství 

věci v právním smyslu.236 V obecném vymezení rozumíme součástí věci vše, co podle povahy věci 

k ní náleží a nemůže být od ní odděleno bez toho, aby tím došlo k jejímu znehodnocení.237 A dále, 

dle zákonné definice, je příslušenstvím věci taková vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, jejímž 

účelem je, aby byla trvale užívána společně s věcí hlavní, v rámci jejich hospodářského určení, 

přičemž, je-li věc vedlejší od věci hlavní přechodně odloučena, příslušenstvím být nepřestane.238 

V případě pochybností se otázka, zda se jedná o příslušenství věci in concreto, posoudí dle 

zvyklostí.239 Ohledně právních jednání, jakož i práv a povinností týkajících se věci hlavní, normuje 

občanský zákoník vyvratitelnou právní domněnku, že tato se týkají i jejího příslušenství.240 Pro 

úplnost je třeba ještě konstatovat, že s ohledem na potřebu nastavení jasných, kogentních pravidel, 

zejména v poměrech, jejichž předmětem jsou věci nemovité, obsahuje občanský zákoník také 

zvláštní právní úpravu pro součásti a příslušenství pozemku, která je v poměru speciality k výše 

popsané obecné právní úpravě součásti s příslušenství věci,241 přičemž zvláštní právní úprava je 

obdobně normována také pro součást liniových staveb, jak bude podrobněji vyloženo dále v textu 

této práce.  

 

236 Srov. ust. § 505 až 513 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

237 Tamtéž. Srov. ust. § 505.  

238 Tamtéž. Srov. ust. § 510 odst. 1. 

239 Tamtéž. Srov. ust. § 511. 

240 Srov. ust. § 510 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

241 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné vydání. 

Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3. s. 393. 
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Pro účely veřejnoprávní evidence nemovitostí242(a jejich právních poměrů), jsou nemovité 

věci evidovány v katastru nemovitostí.243 Nikoli všechny nemovité věci jsou však předmětem 

evidence nemovitostí v katastru nemovitostí. 244, 245 

4.2.1 Pozemky 

Na úvod k rozboru tématu pozemku, je účelné v krátkosti zpětně poukázat k výrazu půda, 

analyzovanému dříve v textu této práce. Výraz půda, je v textu právních předpisů významově 

užíván nejen v druhovém označení zemského povrchu, ale i ve významu označujícím hmotný 

substrát Země,246 a to obvykle dle kontextu daného předmětem či účelem příslušné právní 

regulace.247 Je tak výrazem vyplývajícím z fyzického stavu i adresujícím k objektivní realitě. 

Z lingvistického hlediska se tak, v případě výrazu půda, jedná o fenomén,248 jehož slovní označení, 

užité v normativních textech jako právní pojem, nevyžaduje bližšího (legálního) vymezení jeho 

významu. Tato skutečnost je dána mj. proto, že uchopení obsahového významu fenoménů, je (z 

lingvistického hlediska) procesem nativního poznání. Naproti tomu v případě pozemku, jako čistě 

 

242 Pojem nemovitost, užívaný v právní úpravě veřejnoprávní evidence katastru nemovitostí, je obsahově v zásadě totožný k pojmu 

nemovitá věc tak, jak jej vymezuje občanský zákoník v účinném znění. 

243 Srov. ust. § 1 zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona. 

244 Tamtéž. Srov. ust. § 2 odst. 1. 

245 Pozn. autora: s ohledem na některé aspekty vzájemné inkoherence právních předpisů, zejména v podmínkách  

některých situací aplikační praxe, jakož i v zájmu o dodržování pojmové přesnosti, bude i nadále v textu této práce dodržována 

distinkce v užití pojmů nemovitá věc / nemovitost tam, kde je to účelné, zejm. s ohledem na převažující regulaci soukromoprávní 

či veřejnoprávní povahy převážně dopadající na zkoumaný jev. 

246 Např. v ust. § 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona, či v ust. § 1 zákona č. 334/1992 Sb. České národní rady o 

ochraně zemědělského půdního fondu, případně v ust. § 1 zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku. 

247 FRANKOVÁ, Martina. Úvod do pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. s. 15. 

248 Zde užitý pojem fenomén, označuje v lingvistice jevy existující v reálném (fenomenálním) světě, tj. fyzicky (mimo oblast 

lidského myšlení). Pozn. aut. dle: POSPÍŠIL, Leopold Jaroslav. Etnologie práva: teze ke studiu práva z mezikulturní perspektivy. 

Praha: Set Out, 1997. Historica (Set out). ISBN 80-902058-4-4. s. 11-13. 
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právního konstruktu, úzce souvisejícího s právním konstruktem nemovité věci, se v naznačeném 

úhlu pohledu jedná o analytický pojem. 249 250 

Prostřednictvím právního konstruktu pozemku je umožněno, aby se půda, jakož i stavby, 

mohly stát předmětem společensko-hospodářských interakcí, resp. předmětem právního obchodu 

a právních poměrů v jejich rámci. Z pohledu aplikační praxe i právní jistoty adresátů norem, je 

významově konzistentní užití tohoto klíčového právního pojmu, na poli právní úpravy nemovitých 

věcí, významným faktorem. 

Pozemkem rozumíme část zemského povrchu, která je konkrétně vymezena svými 

hranicemi (fyzickými či právními),251 oddělujícími ji od sousedních částí zemského povrchu. 

Poloha pozemku je v objektivní realitě neměnná a prostřednictvím souřadnic zeměpisné délky a 

šířky též přesně určitelná.252  

Pojem pozemku je vymezen příslušným ustanovením katastrálního zákona takto:  

„a) pozemkem [se rozumí] část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 

územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou 

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

povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo 

hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 

 

249 Zde užitý výraz pojem, označuje v lingvistice mentální konstrukt, sestávající z fenoménů, přičemž analytický pojem pak navíc, 

kromě fenoménů, sestává ještě z výsledků jejich dosavadního heuristického poznání – validita kategorie pojmů tak nespočívá 

v jejich objektivní existenci, ale závisí čistě na lidském myšlení. Pozn. aut. dle: Tamtéž. s. 11-13. 

250 Pozn. aut.: účelem lingvistické vsuvky je uvození kontextu, vedoucí k preciznější analýze právních pojmů v další části textu. 

251 K zde užitému pojmu hranice srov. též pojem rozhrada, v právní úpravě dle ust. §§ 1024 až 1028 o.z. (odkazující k pozemkovým 

hranicím existujícím v objektivní realitě), a dále srov. taxativní výčet jednotlivých druhů pozemkových hranic, obsažený v legální 

definici pojmu pozemek, dle ust. § 2 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vymezujícím 

pozemkové hranice relevantní z hlediska evidence pozemků ve formě parcel, v katastru nemovitostí. Pozn. aut. dle: PAVELEC, 

Jan. Zápisy práv do katastru nemovitostí. Praha: Wolters Kluwer, 2021. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7598-983-3. s. 14-15. 

252 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 73. 
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19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, 

popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků,“ 253  

V návaznosti na obecnou zákonnou úpravu v ust. § 505 o.z., definující součást věci 

v právním smyslu, jsou součásti pozemku dále obsahově vymezeny zvláštní úpravou takto: 

„Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a 

jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v 

pozemku nebo upevněno ve zdech.“254 

a 

 „Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.“255  

Jak vidno, v uvedených ustanoveních občanského zákoníku je vyjádřena dříve zmíněná 

zásada superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě). V navazujícím zákonném ustanovení jsou 

však ze superficiálního principu vyňaty liniové stavby.256 Podstatnou je v daném kontextu také 

intertemporální norma, obsažená v ust. § 3054 o.z., která aplikuje superficiální zásadu na právní 

poměry staveb, které přede dnem nabytí účinnosti platného občanského zákoníku nejsou součástí 

pozemku, na němž jsou zřízeny, jakož i modifikace superficiální zásady dle ust. § 3055 o.z., jenž 

za samostatnou nemovitou věc určuje stavbu spojenou se zemí pevným základem, která je ke dni  

1. 1. 2014257 ve vlastnictví osoby odlišné od osoby vlastníka pozemku (zde uvedené obdobně platí 

též v režimu spoluvlastnictví).  

V rámci problematiky zástavního práva k nemovité věci, je nepominutelným též 

normativní pravidlo ve znění ust. § 3060 o.z., vylučující aplikaci superficiálního principu u těch 

 

253 Srov. ust. § 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona. 

254 Srov. ust. § 506 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

255 Tamtéž. Srov. ust. § 507. 

256 Tamtéž. Srov. ust. § 509 ve znění účinném od 28. 2. 2017, přičemž dřívější znění tohoto ustanovení, užívající pojem inženýrské 

sítě, způsobovalo některé problémy, zejména co do určitosti výkladu v kontextu soukromoprávní a veřejnoprávní regulace, 

v aplikační praxi (např. územní plánování a investiční výstavba). 

257 Tj. ke dni nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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staveb nebo pozemků, které jsou zatíženy věcným právem, a to až do okamžiku, dokud takové 

věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje. 

Jednoznačnou odpověď k otázce bližší specifikace součásti pozemku, ve smyslu prostoru 

„nad povrchem“ a „pod povrchem“, zákonná úprava o.z. neposkytuje. Z legální definice věci 

obecně vyplývá, že se musí jednat o ovladatelnou část vnějšího světa.258 Jak uvádí Franková, 

v některých případech aplikační praxe, může být vymezení konkrétního rozsahu prostoru „nad 

povrchem“ a „pod povrchem“ pozemku problematickým. Právní předpisy také, tento obecný 

rozsah prostoru „nad povrchem“ a „pod povrchem“ pozemku, modifikují – ať již hovoříme o 

podzemní stavbě se samostatným účelovým určením v rámci právní úpravy občanským 

zákoníkem,259 nebo o některých případech upravených normami veřejnoprávní povahy (např. 

vzdušný prostor, vyhrazená ložiska nerostů ve výhradním vlastnictví státu, nebo podzemní a 

povrchové vody, které nejsou předmětem vlastnictví).260, 261  

 Pro příslušenství pozemku platí pravidlo, stanovující, že pokud je stavba součástí pozemku, 

pak vedlejší věci, které náleží vlastníku takové stavby, jsou příslušenstvím (onoho stavbou 

zastavěného) pozemku, za předpokladu, že jsou v rámci svého hospodářského účelu určeny 

k trvalému užívání spolu s touto stavbou nebo předmětným pozemkem.262 Pro posouzení otázky, 

zda se jedná o příslušenství pozemku, je vedle podmínky zjevnosti, nutno klást také podmínku 

trvalosti stavu – tj. zda posuzovaná věc plní doplňkovou funkci k hlavní nemovité věci (např. 

oplocení, studna, tzv. drobné stavby atp.).263 

Aplikace výše uvedených pravidel se v právních poměrech zástavního práva k nemovité 

věci projeví zejména co do rozsahu zatížení majetku zástavního dlužníka. Zástavní právo vzniklé 

k pozemku, zatíží jakékoliv jeho (právní) součásti (např. stavbu na něm postavenou, za 

 

258 Srov. ust. § 496 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

259 Tamtéž. Srov. ust. § 498. 

260 Příslušná právní úprava je obsažena v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; zák č. 44/1998 Sb., o ochraně využití nerostného 

bohatství; zák. č. 245/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů. 

261 FRANKOVÁ, Martina. Úvod do pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. s. 17. 

262 Srov. ust. § 512 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

263 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné vydání. 

Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3. s. 393. 
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předpokladu že nejde o samostatnou nemovitou věc), jakož i příslušenství a případná realizace 

zástavního práva, postihne i veškeré jeho (právní) součásti a příslušenství (tj. v duchu superficiální 

zásady vše, co je se zastaveným pozemkem přirozeně či uměle spojeno). 

V rámci evidence v katastru nemovitostí jsou pozemky evidovány formě parcel, přičemž 

parcelou je, jedinečně, tj. geometricky a polohově, určený pozemek, označený parcelním číslem, 

který je zobrazen v katastrální mapě.264, 265 Tato parcelace zahrnuje celou plochu území České 

republiky, přičemž zákonem stanovené údaje o parcelách266 jsou evidovány v katastrálním operátu 

katastru nemovitostí.267, 268 Uvedené je však třeba ještě doplnit o specifickou výjimku, týkající se 

zejm. souvislých zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v reálném světe neexistují. 

Tyto pak jsou, až do provedení digitalizace historických mapových podkladů,269 resp. nejpozději 

do okamžiku dokončení komplexních pozemkových úprav, evidovány v tzv. zjednodušené 

evidenci.270 V rámci zjednodušené evidence je v katastru nemovitostí evidováno vícero parcel  

(a to i různých vlastníků) pod společnou identifikací, za předpokladu, že z hlediska účelového 

určení a využití tvoří pozemek jeden celek. Pro jakoukoliv právní dispozici s pozemky 

evidovanými ve zjednodušené evidenci, tak musí vždy nejprve dojít k určení vlastnických hranic, 

prostřednictvím tzv. identifikace parcel.  

S ohledem na znění legálních definic výše uvedených pojmů a v kontextu provedeného 

rozboru příslušné právní úpravy lze tedy shrnout: 

 

264 Ust. § 2 písm. b), zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

265 Katastrální mapa je státním mapovým dílem, vedeným v měřítku 1:1000 v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 

(S-JTSK), v digitální formě. Srov. ust. § 3 a násl. vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

266 Srov. ust. § 4 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

267 FRANKOVÁ, Martina. Úvod do pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. s. 19. 

268 Srov. ust. § 5 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

269 V současnosti je na území všech 13 076 katastrálních území v ČR, zpracována digitální katastrální mapa k více než 99 % jejich 

územní plochy. Digitalizace katastrálních map a další postup obnovy katastrálního operátu. Český úřad zeměměřický a katastrální. 

[online]. [cit. 2021-08-15]. Dostupné z: 

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map/Digitalizace-

katastralnich-map.aspx 

270 Srov. ust. § 62 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map.aspx
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map.aspx
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„Každá parcela je pozemkem, naopak ne každý pozemek je parcelou. Jeden pozemek bude 

běžně tvořen více parcelami. Pozemek jednoho vlastníka se běžně nachází na více parcelách, často 

je naopak jeden pozemek vymezený svým druhem … tvořen parcelami více vlastníků. … Pozemkem 

může být i část parcely.“ 271 

Závěrem rozboru věnovaného problematice pozemku, jakož i pro další analýzu 

v kapitolách věnovaných vzniku a změnám zástavního práva, jakož i katastru nemovitostí, je 

vhodné ještě ve vztahu k legální definici pojmu pozemku katastrálním zákonem připomenout, že: 

 „a) pozemkem [se rozumí] část zemského povrchu oddělená od sousedních částí … hranicí 

rozsahu zástavního práva …“ 272  

Přičemž, z uvedeného lze vyložit: 

(i) zatížení jen části pozemku zástavním právem je možné;  

(ii) hranicí rozsahu zástavního práva zatěžujícího část pozemku, dochází rozdělení 

stávajícího (tj. částečně zatěžovaného) pozemku na dva pozemky, takto: 

1. nový pozemek, tj. zástava;  

2. (ex)stávající pozemek, tj. „zbylá část“ netvořící zástavu; 

a tedy, že hranicí rozsahu zástavního práva je vymezena hranice uvedených pozemků. 

Díky konsekvencím příslušné soukromoprávní a veřejnoprávní zákonné úpravy, jakož  

i s ohledem na princip dvoufázovosti vzniku zástavního práva k nemovité věci (v kontextu 

smluvního způsobu zřízení zástavního práva), sice zástavní právo k části pozemku může být platně 

zřízeno, nicméně pro jeho platný vznik jsou, normami veřejnoprávní povahy, stanoveny další 

předpoklady, bez jejichž naplnění nebude rozdělení pozemku zapsáno do katastru nemovitostí a 

předmětné zástavní právo tak ve výsledku nevznikne. Nebude-li totiž v katastru nemovitostí 

zaevidována nová parcela, odpovídající novému pozemku tvořícímu zástavu, nebudou tak moci 

být ani evidovány údaje o právních poměrech nemovitosti a díky okamžiku vzniku smluvně 

zřízeného zástavního práva k novému pozemku, až jeho intabulací do veřejného seznamu,273 

 

271 FRANKOVÁ, Martina. Úvod do pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014. ISBN 978-80-87488-19-5. s. 19. 

272 Srov. ust. § 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona. 

273 Srov. ust. § 1316 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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nedojde ani k platnému vzniku předmětného zástavního práva – ipso facto nedojde ani k rozdělení 

stávajícího (částečně zatěžovaného) pozemku hranicí rozsahu zástavního práva.274 Je zřejmé, že v 

poměrech civilního práva se tak jedná o rozpor s jedním ze základních principů, tj. uplatňováním 

soukromého práva nezávisle na uplatňování práva veřejného.275  

4.2.2 Podzemní stavby se samostatným účelovým určením 

Legální definice v příslušném ust. občanského zákoníku řadí podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením mezi nemovité věci.276 V kontextu problematiky zástavního 

práva k nemovité věci tak bude vždy podstatné posoudit, zdali se v konkrétním případě podzemní 

stavby bude jednat o samostatnou nemovitou věc, či nikoliv. Pojmovým znakem je zde aspekt 

samostatného účelového určení podzemní stavby (tj na pozemku nezávislého). Pokud by tato 

podmínka u podzemní stavby splněna nebyla, jednalo by se, v duchu superficiální zásady, o 

součást pozemku.277 Zatížení takové podzemní stavby, jež by nebyla nemovitou věcí, by tak bylo 

možné pouze v případě zástavního práva zatěžujícího pozemek, jehož je taková stavba součástí. 

Podzemní stavby nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí.278 V případě 

smluvního způsobu zřízení zástavního práva (když smlouva představuje titulus pro jeho zřízení), 

vznikne zástavní právo k podzemní stavbě se samostatným účelovým určením okamžikem zápisu 

do rejstříku zástav (když zápis je modus jeho vzniku).279 Z pohledu veřejnoprávní 

evidence katastru nemovitostí, však části podzemní stavby vystupující nad terén pozemku a 

 

274 Pozn. aut.: k řešení „Hlavy XXII“ popsaného případu je nejprve třeba, v příslušném řízení získat souhlasné stanovisko 

stavebního úřadu k záměru rozdělení pozemku a následně, spolu s oddělovacím geometrickým plánem, vypracovaným 

autorizovanou osobou k navrhovanému rozdělení pozemku, evidenci nové parcely a popisu příslušných změn údajů katastrálního 

operátu a uvedené listiny předložit, v rámci příslušného řízení, katastrálnímu úřadu ke schválení a evidenci změn v katastru 

nemovitostí. Teprve poté může být do katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo k (oddělenému) pozemku.  

Srov. ust. § 7 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona.  

275 Srov. ust. § 1 odst. 1 in fine zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

276 Tamtéž. Srov. ust. § 498 odst. 1. 

277 Pozn. aut.: s výjimkou těch podzemních staveb, které jsou zvláštní právní úpravou občanského zákoníku dočasně vyňaty 

z režimu superficiální zásady, případně těch podzemních staveb, na které dopadá zvláštní úprava normami veřejnoprávní povahy 

– např. důlní stavby atp.). 

278 Srov. ust. § 3 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

279 Srov. ust. § 1319 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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současně splňující definici budovy,280 představují výjimku, neboť takovou budovu lze v katastru 

nemovitostí evidovat jako samostatný předmět evidence.281 

4.2.3 Věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým 

určením 

Občanský zákoník za nemovité věci určuje také věcná práva k pozemkům a podzemním 

stavbám se samostatným účelovým určením.282 V pozitivní právní úpravě je katalog věcných práv 

normován ve třetí části hlavy druhé občanského zákoníku, tj. v rámci úpravy absolutních 

majetkových práv. Dále, za předpokladu splnění zákonných podmínek, mohou být za nemovitou 

věc považována i některá relativní majetková práva, zřízená s věcně-právními účinky.   

Obecně však, může být právo považováno za nehmotnou věc jen tehdy, pokud to jeho 

povaha připouští283– tj. má-li tedy být na právo pohlíženo jako na věc v právním smyslu, musí být 

per se způsobilé, stát se  předmětem jiných práv. Uvedené je podmíněno zejména převoditelností 

práva a přípustností jeho trvalého nebo opakovaného výkonu.284, 285 V poměrech zástavního práva 

k nehmotné nemovité věci se navíc, za účelem naplnění uhrazovací funkce zástavního práva při 

jeho realizaci zástavním věřitelem,286 prosadí ještě zákonné podmínky způsobilosti věci jako 

zástavy.287 

Z provedené analýzy lze shrnout, že nemovitou věcí budou jen ta věcná práva, jakož i 

některá jiná práva zřízená s věcně-právními účinky, k pozemku, či podzemní stavbě se 

 

280 Srov. ust. § 2 písm. l) ve spojení s ust. § odst. 1 písm. b), c) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

281 PAVELEC, Jan. Zápisy práv do katastru nemovitostí. Praha: Wolters Kluwer, 2021. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7598-983-3. s. 27. 

282 Srov. ust. § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

283 Tamtéž. Srov. ust. § 496 odst. 2. 

284 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 2013. ISBN 978-

80-7400-499-5. s. 8. 

285 Pozn. aut.: V rámci analyzované problematiky lze za specifickou výjimku z kritérií trvalosti nebo opakovatelnosti označit právo 

výhrady zpětné koupě, zřízené s věcně-právními účinky k uvedeným dvěma kategoriím nemovitých věcí, neboť jeho jednorázovým 

výkonem dochází k jeho konzumaci. 

286 Srov. ust. § 1309 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.  

287 Tamtéž. Srov. ust. § 1310 odst. 1. 
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samostatným účelovým určením, jejichž povaha to nevylučuje a nestanoví-li v konkrétním případě 

zákon jinak,288 přičemž předmětem zástavního práva z této množiny (nehmotných) nemovitých 

věcí, mohou být jen ty, která současně splňují zákonné podmínky způsobilosti zástavy. Příkladem 

věcného práva, jako nemovité věci způsobilé být zástavou, tak může být užívací právo k prostoru 

pod povrchem – pokud je tato služebnost sjednána jako právo zcizitelné nebo dědičné.289  

4.2.4 Práva považovaná dle zákona za nemovité věci  

Dle textu důvodové zprávy ke stávajícímu občanskému zákoníku, byl v rámci procesu 

rekodifikace kladen velký důraz na ostré pojmové vymezení věcí v právním smyslu a jejich třídění, 

jakož i, s ohledem na významné změny oproti jejich dřívějšímu pojetí, důraz na přesné pojmové 

vymezení nemovitých věcí, mezi něž řadí také některá práva.290 S ohledem na východiska 

rekodifikace, odkazující k tradiční, historické koncepci tuzemské civilistiky z období před r. 1948, 

jakož i k návratu superficiální zásady do poměrů tuzemského občanského práva, považovali autoři 

textu nového občanskoprávního kodexu za nezbytné, aby některá práva nebyla pojímána jako 

služebnosti, ale výhradně jako zvláštní věcná práva.291 

Takovým právem je právo stavby. Institut práva stavby292 umožňuje, aby byl uspokojen 

hospodářský zájem oprávněné osoby na existenci stavby na cizím pozemku (tj. za dočasného 

prolomení superficiální zásady), k němuž sám nemůže, ať již z jakéhokoliv důvodu, nabýt 

vlastnické právo.293 Jde o specifické věcné právo k cizímu pozemku, opravňující stavebníka, po 

dočasnou dobu, na povrchu, či pod povrchem tohoto pozemku, mít stavbu (tj. lhostejno zda stavbu 

stávající, či nově zřízenou), za předpokladu, že na předmětném pozemku nevázne jiné právo, 

příčící se účelu stavby. Přičemž, právo stavby je ex lege prohlášeno za nemovitou věc a stavba, 

vyhovující tomuto právu stavby, je součástí této nehmotné nemovité věci (nikoliv tedy 

 

288 Srov. ust. § 979 in fine zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

289 Tamtéž. Srov. ust. § 1265 odst. 3. 

290 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-

7208-922-2. s. 230-231. 

291 Tamtéž. s. 535-536. 

292 Srov. ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

293 HANDRLICA, J. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. 

BECK, 2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 890. 
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samostatnou hmotnou nemovitou věcí, přestože také podléhá ustanovením o nemovitých 

věcech).294 Zástavou tak v daném případě bude právo stavby, jako samostatná nehmotná nemovitá 

věc a zástavní právo na ní váznoucí, zatíží též veškeré její součásti a příslušenství. Vlastník 

pozemku si však může vyhradit souhlas k zatížení práva stavby (mj. zástavním právem) a taková 

výhrada se zapíše do katastru nemovitostí. V takovém případě pak lze do katastru nemovitostí 

zapsat zatížení práva stavby jen v případě souhlasu vlastníka pozemku.295 V situaci, kdy na 

pozemku vázne zástavní právo, lze jej právem stavby zatížit jen za souhlasu zástavního věřitele.296 

V kontextu evidence nemovitostí a práv k nim v katastru nemovitostí, je vhodné závěrem 

poukázat též na skutečnost, že s ohledem na povahu práva stavby je v katastru nemovitostí 

evidováno takto: 

(i) jako předmět evidence katastru nemovitostí,297 

• tj. na samostatném listu vlastnictví pro nemovitost, jako předmět vlastnického 

práva, jakož i dalších práv,298 

(ii) jako právo,299 

• tj. v příslušné části listu vlastnictví pro pozemek cizího vlastníka, jako  

omezení vlastnického práva jiným právem váznoucím na nemovitosti. 

4.2.5 Věci považované dle zákona za věci nemovité  

Kategorie přirozených zvláštních věcí nemovitých,300 zahrnuje ty věci, o nichž zákon 

stanoví, za předpokladu, že nelze takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, 

že nejsou součástí pozemku. 

 

294 Srov. ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

295 Tamtéž. Srov. ust. § 1252 odst. 2. 

296 Tamtéž. Srov. ust. § 1241.  

297 Srov. ust. § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

298 Tamtéž. Srov. ust. § 3 odst. 3. 

299 Tamtéž. Srov. ust. § 4 odst. 1 písm. e). 

300 Ve smyslu ust. § 498 odst. 1 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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Účinností novelizace textu ust. § 498 odst. 1 o.z. ke dni 28. 2. 2017, provedené zákonem 

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

byla dřívější užitá formulace „jiný právní předpis“, nahrazena výrazem „zákon“.  Došlo tak 

k odstranění výkladové otázky, zda se hypotéza normy vztahuje též na věci, o kterých tak stanoví 

samotný občanský zákoník. Dřívější výklad normativního textu podávaný odbornou literaturou, 

vedl v daném ohledu totiž k závěru, že např. na inženýrské sítě,301 a to i přes jejich fyzickou non 

movere podstatu, nelze ze soukromoprávního hlediska pohlížet jako na nemovité věci, nýbrž se 

jedná se o umělé věci movité.302 Uvedený výklad a jeho argumentace, rezonovaly v dané době 

nejen mezi odbornou veřejností, neboť zejména u problematiky inženýrských sítí negativně 

zasahovaly např. do praxe investiční výstavby, či hospodaření s majetkem obcí, krajů.303 Ostatně 

i autoři prvního vydání velkého komentáře k občanskému zákoníku, v rámci úvahy de lege ferenda 

navrhují, aby zákonodárce v rámci první dílčí novelizace, explicitně zařadil superaedifikáty 

s přirozenou nemovitou povahou mezi nemovité věci.304 

V rámci vymezení příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, lze v této kategorii 

věcí příkladem uvést liniové stavby,305 nebo dočasné stavby306 a další, přičemž o některých z nich 

bude pojednáno dále v textu této práce. Pro liniové stavby zavádí občanský zákoník vyvratitelnou 

právní domněnku, že stavby a technická zařízení s nimi provozně související, jsou jejich součástí. 

V rámci vymezení příslušnými ustanoveními jiných právních předpisů, lze za příklad této 

 

301 Uvedenou novelizací byl pojem inženýrské sítě, nahrazen vhodnějším pojmem liniové stavby. Pojmově jsou totiž inženýrské 

sítě jen částí množiny liniových staveb, zahrnující i další infrastrukturní a dopravní stavby. 

302 KOUKAL, P. in: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I.: Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014. ISBN 978-80-7400-529-9. s. 1766. 

303 KINDL, Milan a Aleš ROZEHNAL. Nový občanský zákoník: úskalí věcných práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-517-3. s. 39. 

304 KOUKAL, P. in: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I.: Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014. ISBN 978-80-7400-529-9. s. 1804. 

305 Ust. § 509 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

306 Tamtéž. Srov. ust. § 506. 
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kategorie věcí uvést např. silnice, dálnice a místní komunikace,307 či síť elektronických 

komunikací,308 jakož i další. 

Pro úplnost je třeba konstatovat, že zákon nemusí explicitně stanovit, že určitá věc není 

součástí pozemku, neboť postačuje, aby nepřemístitelnost bez porušení její podstaty byla dána 

přirozenou povahou věci a současně, aby z příslušného zákonného ustanovení alespoň nepřímo 

vyplynulo, že věc součástí pozemku není. Takto definovanou přirozenou zvláštní věcí nemovitou 

bude např. ložisko vyhrazeného nerostu výkladem a contrario k příslušné právní úpravě pro 

ložisko nevyhrazeného nerostu.309 

4.2.6 Jednotky 

Nová koncepce bytového spoluvlastnictví, rekodifikací zavedená do systému věcných 

práv, spočívá v rozdělení nemovité věci (domu)310 na dílčí, prostorově i právně vymezené části, 

způsobilé, za současné existence spoluvlastnického práva různých osob ke společným částem 

rozdělené nemovité věci, být předmětem výlučných vlastnických práv těchto osob, jakož i být 

individualizovaným předmětem právního jednání nebo práv oprávněných osob.311  

Východiskem komplexní právní úpravy bytového spoluvlastnictví, jako spoluvlastnictví 

nemovité věci založeného vlastnictvím jednotek,312 je obsahové vymezení právního pojmu 

jednotky, zahrnující jak prostorově oddělenou část domu, tak i podíl na společných částech 

 

307 Srov. ust. § 9 odst. in fine zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

308 Srov. ust. § 104 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích). 

309 Srov. ust. § 7 zákona č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 

310 Pojem dům užitý v ust. 1158 o.z. je textem normy užit v lingvisticky obecném významu a zákon jej dále nevymezuje. 

311 NOVOTNÝ M. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 

2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 678. 

312 Srov. ust. § 1158 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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nemovité věci (společných částech domu a pozemku),313 přičemž oba elementy jsou vzájemně 

neoddělitelně spojeny a jednotka je ex lege nemovitou věcí.314 

Podmínkou vzniku bytového spoluvlastnictví je existence alespoň dvou bytů v domě, který 

je součástí nemovité věci.315 Vše, co je rámci právní úpravy bytového spoluvlastnictví občanským 

zákoníkem stanoveno o bytu, užije se též pro nebytový prostor, resp. jejich soubory.316  

Před účinností stávajícího občanského zákoníku na uvedenou problematiku dopadala 

právní úprava dle zákona o vlastnictví bytů.317 Jednotka však, za tohoto právního režimu a 

v kontextu předchozí občanskoprávní úpravy, nebyla věcí v právním smyslu, nicméně právní 

vztahy k těmto jednotkám se řídily přísl. ustanoveními, týkajícími se nemovitostí.318  

Rozdílný právní režim pro jednotky dle zákona o vlastnictví bytů je v rámci přechodného 

ustanovení stávajícího občanského zákoníku zachován i v současnosti. Totiž, za podmínky, že 

v domě s byty a nebytovými prostory došlo, přede dnem účinnosti stávajícího občanského 

zákoníku, k nabytí vlastnického práva alespoň k jedné z těchto jednotek nabyvatelem dle zákona 

o vlastnictví bytů, pak i ke všem ostatním jednotkám v domě, vznikne vlastnické právo dle 

dosavadních právních předpisů.319 V rámci příslušné právní úpravy evidence jednotek v katastru 

nemovitostí,320 se tak jako předmět evidence rozlišují jednotky v dřívějším pojetí zákona  

o vlastnictví bytů a jednotky v pojetí dle stávající koncepce bytového spoluvlastnictví občanského 

zákoníku. Pro právní jednání, resp. poměry zástavního práva obecně, jsou tak významné zejm. 

správná specifikace a označení jednotky jako zástavy, neboť v obou právních režimech se zákonné 

požadavky v podrobnostech liší. V kontextu evidence jednotek (obou právních režimů) je vhodné 

 

313 Pozn. aut.: je třeba však vzít v potaz skutečnost, že jednotky mohou být vymezeny také např. v domě, jenž je součástí práva 

stavby jako samostatné nemovité věci nebo v podzemní stavbě se samostatným účelovým určením (např. podzemní garáže). 

314 Tamtéž. Srov. ust. § 1159. 

315 Srov. ust. § 1158 odst. 1 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

316 Tamtéž. Srov. ust. § 1158 odst. 2. 

317 Zákon č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a 

nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). 

318 Tamtéž. Srov. ust. § 3 odst. 2. 

319 Srov. ust. § 3063 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

320 Srov. ust. § 3 odst. 1 písm. d), e). zákona č. 256/2013 Sb. zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
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doplnit, že evidence jednotky v katastru nemovitostí, je vždy provázána s evidencí nemovitosti, ve 

které je jednotka vymezena – tedy, kromě samostatného listu vlastnictví k jednotce, je v katastru 

nemovitostí veden ještě i tzv. „centrální list vlastnictví“ k nemovitosti tvořící předmět (bytového) 

spoluvlastnictví.321 

4.2.7 Stavby v režimu dočasné výjimky ze superficiální zásady 

Dočasnou výjimkou z režimu superficiální zásady pro některé stavby, upravují též některá 

z přechodných ustanovení stávajícího občanského zákoníku.322 Na právní poměry staveb 

spojených se zemí pevným základem, které jsou, přede dnem nabytí účinnosti stávajícího 

občanského zákoníku, ve vlastnictví osoby odlišné od osoby vlastníka pozemku, na němž jsou 

postaveny, tak dopadá ust. § 3055 o.z., které je prohlašuje za samostatné nemovité věci. Uvedené 

platí i pro poměry spoluvlastnictví k takovým stavbám, v nichž některý spoluvlastník stavby je 

vlastníkem pozemku nebo jen někteří ze spoluvlastníků stavby jsou spoluvlastníky tohoto 

pozemku. 

Koncepce úpravy poměrů nemovitých věcí současně tenduje k postupnému prosazení 

superficiální zásady i v případě této kategorie nemovitých věcí. V režimu dočasné výjimky ze 

superficiální zásady je tak založeno vzájemné předkupní právo vlastníka stavby k pozemku, na 

němž je postavena, jakož i vlastníka zastavěného pozemku k této stavbě (vč. stavby podzemní, 

tvořící příslušenství nadzemní stavby), přičemž případná ujednání stran vylučující nebo omezující 

uvedená pravidla stíhá ex lege sankce zdánlivosti.323 Navazující ustanovení zákona dále normují 

okamžik nastolení „jednoty povrchu s půdou“, a to k momentu sjednocení vlastnictví pozemku a 

stavby svědčící totožnému vlastníku.324 

 

 

321 PAVELEC, Jan. Zápisy práv do katastru nemovitostí. Praha: Wolters Kluwer, 2021. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7598-983-3. s. 52. 

322 Srov. ust. § 3054 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

323 Tamtéž. Srov. ust. § 3056. 

324 Tamtéž. Srov. ust. § 3058. 
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4.3 Rozsah zástavního práva k nemovitým věcem 

Třetí pododdíl právní úpravy institutu zástavního práva ve stávajícím občanském zákoníku, 

je věnován problematice rozsahu zástavního práva. Tedy, pokud zástavní smlouva neurčí jinak, 

potom se zástavní právo vztahuje na zástavu, její přírůstek a příslušenství. Jedná se o dispozitivní 

právní úpravu, což může být významným aspektem pro strukturování některých zástavně-právních 

poměrů. Naproti tomu, nesporně kogentní je úprava rozsahu zástavního práva v případě plodů a 

užitků zástavy, přičemž zde je zástavní právo vztaženo jen na ty z nich, které nejsou odděleny.325 

Jak již bylo zmíněno dříve, příslušenství hlavní věci tvoří vedlejší věc totožného vlastníka, 

pokud je jejím účelem trvalé společné užívání s věcí hlavní, v rámci jejich hospodářského 

určení.326 Pro stavby, které jsou součástí pozemku, jsou i vedlejší věci vlastníka u stavby jeho 

příslušenstvím, pokud jsou hospodářským účelem určeny k trvalému užívání se stavbou nebo 

pozemkem.327 Uvedeným způsobem definovaný rozsah v úvahu připadajícího příslušenství, může 

např. u zemědělských pozemků zahrnovat poměrně široký inventář věcí, nicméně v zástavně-

právních poměrech lze dopady uvedeného dle potřeby jejich účastníků korigovat, právě díky 

dispozitivnosti úpravy otázky rozsahu zástavního práva stran příslušenství zástavy. Ohledně strojů 

a jiných upevněných zařízení, které, které by se jinak spojením se stavbou či pozemkem staly 

součástí nemovité věci tvořící zástavu, lze v uvedeném kontextu odkázat na zápis tzv. „strojové 

výhrady“ do veřejného seznamu.328 

Ve věci příslušenství zástavy je třeba poukázat také na skutečnost, že zástavní právo se bude 

vztahovat také na tu část příslušenství, která se jím stane až po vzniku zástavního práva k nemovité 

věci a naopak, na tu část příslušenství nemovité věci, která jím po vzniku zástavního práva být 

přestane, se předmětné zástavní právo nadále vztahovat nebude.329 

 

325 Srov. ust. § 1346 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

326 Tamtéž. Srov. ust. § 505. 

327 Tamtéž. Srov. ust. § 512. 

328 Tamtéž. Srov. ust. § 508. 

329 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 2013. ISBN 978-

80-7400-499-5. s. 1106. 
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V souvislosti s problematikou rozsahu zástavního práva je vhodné v krátkosti zmínit také 

skutečnosti týkající se nemovité věci, která je součástí obchodního závodu. Minimálně pro poměry 

zástavního práva je závod,330  jako organizovaný soubor jmění vytvořený podnikatelem, aby z jeho 

vůle sloužil k provozování jeho činnosti,331 věcí hromadnou a tvoří-li zástavu, pak zástavní právo 

vázne na této hromadné věci jako celku. Jednotlivé věci, ze kterých závod sestává a které zpravidla 

slouží k jeho provozu, jsou součástmi hromadné věci (uvedené platí samozřejmě i pro nemovité 

věci), přičemž ve věci rozsahu zástavního práva k závodu, obsahuje občanský zákoník zvláštní 

právní úpravu.332 

Při přeměně zástavy v novou věc, bude i tato nová věc zatížena zástavním právem, při 

spojení zástavy s jinou věcí, svědčí zástavnímu věřiteli právo k restitutio in integrum na náklady 

zástavního dlužníka, a pro případ, že to možné není, bude zástavním právem zatížena celá věc, 

nicméně pouze do hodnoty původní zástavy před spojením spojení věcí.333 Při spojení dvou zástav, 

se pak pro účely zástavního práva na spojení bude pohlížet, jako by k němu nedošlo, ledaže by 

spojené zástavy zajišťovaly splnění totožného dluhu334 (a v takovém případě se uplatní ust. § 1350 

odst. 2, kdy zástavní právo zatíží celou spojenou věc, do hodnoty zástavy v době spojení). Konečně 

v případě rozdělení zástavy, budou všechny rozdělením vzniklé věci zatíženy předmětným 

zástavním právem. 

4.4 Institut negative pledge ve vztahu k nemovité věci tvořící zástavu 

Již dříve byly v textu této práce zmíněny legální zákazy a omezení, týkající se zvláštních 

podmínek přípustnosti stanovených ve vztahu k některým věcem k tomu, aby se mohly stát 

zástavou. Mimo kategorii zmíněných legálních restrikcí lze, v souladu se zásadou autonomie vůle 

 

330 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 2013. ISBN 978-

80-7400-499-5. s. 1107. Pozn. aut.: Jakkoliv k povaze závodu v právním smyslu mohou panovat výkladové nejasnosti, jejich 

případný rozbor by směřoval nad rámec i mimo cíle této práce. 

331 Srov. ust. § 502 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

332 Tamtéž. Srov. ust. § 1347-1348. 

333 Tamtéž. Srov. ust. § 1350 odst. 1, 2. 

334 Tamtéž. Srov. ust. § 1352.  



78 

 

a principem smluvní volnosti, ale i mezi účastníky smluvního poměru sjednat omezení k možnosti 

zatížení a zcizení nemovité věci. 

V případě zatížení nemovité věci se jedná o zřízení práva věcného (např. věcné břemeno, 

zástavní právo, předkupní právo aj.) či závazkového práva s účinky pro třetí osoby (např. nájem, 

pacht aj.) a smluvně sjednaným zákazem jej lze vyloučit. Takový, smluvně sjednaný zákaz 

zatížení, působí primárně inter partes,335 ledaže by takové ujednání získalo, zákonem přípustným 

způsobem, svou věcně-právní povahu.336 

Ujednání o zákazu zřídit zástavní právo k určité (nemovité) věci,337 je zvláštním případem 

zákazu zatížení věci, jehož účinky vůči třetí osobě nastávají pouze v případě, že je tento zákaz 

zapsán v rejstříku zástav nebo v katastru nemovitostí, anebo byl-li třetí osobě znám. Zvláštní 

právní úprava tohoto zákazu tedy klade důraz na povědomí třetí osoby o jeho existenci (!), nikoliv 

tedy na jeho působnost erga omnes, výhradně v důsledku nabytí věcně-právních účinků jeho 

zápisem do katastru nemovitostí nebo rejstříku zástav.338 Tedy, v kontextu evidence katastru 

nemovitostí se uvedené pojetí projeví tím, že zatímco zákaz zatížení a zcizení nemovité věci bude 

do katastru nemovitostí zapsán vkladem jako samostatné věcné právo,339 tak zákaz zastavení se do 

katastru nemovitostí zapíše poznámkou.340 

  

  

 

335 Srov. ust. § 1761 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

336 SPÁČIL J. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 

2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 5. 

337 Srov. ust. § 1309 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

338 HULMÁK M. in: HULMÁK, M.  a kol. Občanský zákoník V: Závazkové právo. Obecná část (§1721-2054): komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H. BECK, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0. s. 202. 

339 Srov. ust. § 11 odst. 1 písm. n) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

340 Tamtéž. Srov. ust. § 23 odst. 1 písm. x). 
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5. Vznik zástavního práva k nemovitým věcem 

5.1 Podmínky vzniku zástavního práva k nemovité věci 

V úvodu k tématu podmínek vzniku zástavního práva je nutné nejprve položit otázku, jaké 

jsou právní důvody způsobilé vést ke vzniku zástavního práva. V obecné rovině jimi mohou být – 

smlouva, autoritativní rozhodnutí orgánu veřejné moci (soudu, správního úřadu) případně může 

zástavní právo vznikat přímo ex lege, resp. na základě jiných právních skutečností stanovených 

zákonem. Jak vidno, právní důvody vzniku zástavního práva lze posoudit kritériem svobody vůle 

vedoucí ke vzniku zástavního práva a podle tohoto kritéria stanovit dvě kategorie  

– zástavní právo dobrovolné a zástavní právo nucené. Za zástavní práva dobrovolná lze označit ta, 

jejichž právním důvodem vzniku je smlouva (jako právní jednání) nebo soudní rozhodnutí 

schvalující dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti (jako právní jednání jehož platnosti je 

podmíněna rozhodnutím soudu).341 Za nucená zástavní práva lze označit ta, jejichž právním 

důvodem vzniku je rozhodnutí soudu, správního úřadu, či vzniklá ex lege nebo na základě jiných 

právních skutečností stanovených zákonem.342 

K již dříve uvedeným zákonným požadavkům kladeným na věc, jako largo sensu 

předpokladům zřízení zástavního práva k této věci, není možné v podmínkách smluvního zřízení 

zástavního práva opomenout, též zákonné požadavky kladené na majetkoprávní poměry dlužníka 

v okamžiku zřízení zástavního práva k (nemovité) věci jako zástavě, pro platné zřízení a vznik 

zástavního práva k této věci, jakož i zákonné požadavky na dlužníkovo právního jednání, jímž 

zástavní právo k (nemovité) věci zřizuje, pokud by toto právní jednání mělo negativní důsledky 

pro již existující práva třetích osob. Jedná se o případy legálního zákazu, resp. omezení 

majetkoprávních dispozic osoby s vlastním majetkem a o právní instituty způsobilé ovlivnit již 

nastolené majetkoprávní poměry vyplývající z právního jednání způsobilého poškodit práva jiného 

věřitele. Omezení způsobilosti k majetkoprávním dispozicím s vlastním majetkem nastává 

zejména v podmínkách insolvenčního řízení a exekuce, případně rozhodnutím zákonem 

zmocněného orgánu veřejné moci (např. předběžné opatření soudu). Od okamžiku zahájení 

 

341 Srov. ust. § 1696 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

342 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 126. 
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insolvenčního řízení, nerozhodne-li soud jinak, stíhá dlužníka povinnost zdržet se nakládání 

s majetkem který náleží (resp. i jen může náležet) do majetkové podstaty, způsobem 

představujícím podstatnou změnu ve skladbě, využití, určení nebo nikoli zanedbatelném zmenšení 

tohoto majetku. Až na některé zákonem připouštěné výjimky, je právní jednání dlužníka, učiněné 

v rozporu s omezeními dopadajícími po zahájení insolvenčního řízení, vůči věřitelům neúčinné.343 

Dále pak, po prohlášením konkursu na majetek dlužníka, ztrácí dlužník možnost majetkoprávní 

dispozice k majetku tvořícímu majetkovou podstatu a nadále, až do okamžiku schválení konečné 

zprávy insolvenčního správce insolvenčním soudem, svědčí toto právo svědčí insolvenčnímu 

správci dlužníka.344 Právní jednání dlužníka učiněné s uvedeným v rozporu, je ex lege neúčinné.345 

Neúčinná právní jednání jsou v podmínkách insolvenčního řízení také ta právní jednání (úkony) 

dlužníka, jimiž je zkracována možnost uspokojení věřitelů nebo těch,  jimiž je zvýhodněn některý 

věřitel dlužníka na úkor jiných.346 Za taková právní jednání považuje insolvenční zákon právní 

jednání bez přiměřeného protiplnění, zvýhodňující právní jednání a zkracující právní jednání347 a 

to i v případě, že byla dlužníkem realizována v zákonem stanovených lhůtách před zahájením 

insolvenčního řízení v němž je zjištěn úpadek dlužníka (např. úmyslně zkracujícím právním 

jednáním dlužníka lze odporovat, pokud byla učiněna v posledních 5 letech před zákonem 

stanoveným okamžikem). Případná odpůrčí žaloba insolvenčního správce či jiného (v 

insolvenčním řízení přihlášeného) věřitele směřuje proti osobě, která z výše uvedených právních 

jednání dlužníka provedených v rozporu se zákonem, získala prospěch – v zástavně-právních 

poměrech tedy vůči zástavnímu věřiteli, jako žalovanému.  

Nicméně, relativní neúčinnost právního jednání dlužníka (před občanskoprávní rekodifikací 

označovaná jako odporovatelnost právního úkonu) může do zástavně-právních poměrů dopadat 

také v rámci institutu relativní neúčinnosti upraveného v sedmém oddíle páté hlavy občanského 

 

343 Srov. ust. § 111 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

344 Tamtéž. Srov. ust. § 246 odst. 1. 

345 Tamtéž. Srov. ust. § 246 odst. 2. Pozn. aut.: za povšimnutí stojí skutečnost, že i přes své četné technické novelizace, užívá text 

insolvenčního zákona stále pojmu právní úkon, a nikoliv právní jednání. 

346 Tamtéž. Srov. ust. § 235 odst. 1. 

347 Tamtéž. Srov. ust. § 240–242. 
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zákoníku věnované právním skutečnostem,348 přičemž stejně jako právní jednání dlužníka se 

posoudí i jeho opomenutí jímž pozbytí, vznik, zachování nebo zajištění práva majetkové povahy 

způsobil.349 Relativní neúčinnosti se lze dovolat vůči osobě, která s dlužníkem právně jednala, 

osobě mající přímý prospěch z tohoto jednání, jejímu dědici, či právnímu nástupci nabyvšímu 

jmění právnické osoby při její přeměně a za omezených podmínek také proti jejím jiným právním 

nástupcům.350 Relativní neúčinnosti se lze dovolat odpůrčí žalobou za podmínek právní úpravy 

občanským soudním řádem. Osoba aktivně legitimovaná k podání odpůrčí žaloby může, za 

podmínek dle ust. § 599 o.z., požadovat vyznačení poznámky v katastru nemovitostí, pokud se 

právní jednání, k němuž se relativní neúčinnosti dovolává, týkalo nemovité věci v něm zapsané. 

V případě vyhovění žalobě, nastává účinnost soudního rozsudku i vůči osobám, které tuto věc či 

právo k ní nabyly po zápisu poznámky. 

V podmínkách exekuce na majetek povinného se jedná o inhibitoria, která omezují jeho 

možnost nakládání s tímto majetkem. Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce je povinný, 

v podmínkách generálního inhibitoria k jeho majetku,351 až na výjimky omezen v možnostech 

dispozic se svým majetkem – samozřejmě včetně případného zatížení své nemovité věci zástavním 

právem.352 K věci povinného postižené exekučním příkazem exekutora nastávají účinky 

speciálního inhibitoria a takto postižený majetek nelze převést na jiného, zatížit jej ani s ním 

nakládat jiným způsobem.353 

Mimo výše uvedené mohou však dispozice s vlastním majetkem osoby dopadat též mnohá 

další omezení, např. v rámci zajištění majetku na náhradu škody v trestním řízení,354 ve 

 

348 Srov. ust. § 589–599 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

349 Tamtéž. Srov. ust. § 592. 

350 Tamtéž. Srov. ust. § 594. 

351 Srov. ust. § 44a zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 

352 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN isbn978-80-

7502-077-2. s. 66-67. 

353 Srov. ust. § 47 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů. 

354 Srov. ust. § 47 a násl. zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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vyvlastňovacím řízení355 atp. Jak vidno, majetkoprávním poměrům zástavce je při zřizování 

zástavního práva k nemovité věci, nutné věnovat značnou pozornost, neboť mohou mít značný 

vliv nejenom na zřízení zástavního práva, ale být zcela zásadní pro jeho vznik i budoucí existenci. 

5.2 Vznik zástavního práva k nemovité věci na základě právního jednání 

Charakteristickým pro zástavní právo dobrovolné k nemovité věci je dvoufázovost jeho 

vzniku. Právním jednáním účastníků zástavně-právního poměru, je zástavní právo k nemovité věci 

zřízeno (když smlouva představuje titulus pro jeho zřízení), ale vznik tohoto zástavního práva je 

vázán až k okamžiku jeho zápisu do katastru nemovitostí (vkladem), nebo okamžikem zápisu do 

rejstříku zástav u těch nemovitých věcí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí 

(když v obou uvedených případech zápis představuje modus pro jeho vznik). 

U nuceného zástavního práva se dvoufázovost jeho vzniku neuplatní, neboť postačuje 

existence zákonem předvídané skutečnosti (zástavní právo ex lege), nebo příslušné autoritativní 

rozhodnutí (soudu nebo jiného zákonem zmocněného orgánu veřejné moci), když okamžik jeho 

vzniku je vázán na nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5.2.1 Vznik zástavního práva k nemovité věci na základě zástavní smlouvy 

Předpokladem vzniku zástavního práva k nemovité věci je v tomto případě platně a účinně 

uzavřená zástavní smlouva. V prvé řadě je tedy třeba se zaměřit na zákonné požadavky týkající se 

jak formy, tak essentialia negotii zástavní smlouvy, kterou se zástavní právo k nemovité věci 

zřizuje.  

• Účastníci 

V daném případě bude účastníkem zástavní smlouvy zástavní věřitel, který je s ohledem 

na akcesorickou povahu zástavního práva současně vždy také věřitelem zajišťované pohledávky 

(sic!), jakož i zástavce, tedy osoba, které svědčí vlastnické právo k nemovité věci určené 

k zastavení (každý další vlastník zastavené nemovité věci však již bude označován zástavní 

dlužník, nikoli zástavce). Zejména v bankovní praxi hypotéčního financování pořízení nemovitostí 

je v zásadě pravidlem, že vedlejším účastníkem zástavní smlouvy bude také obligační dlužník ze 

 

355 Vedeném dle zák. č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 
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smlouvy o poskytnutí hypotéčního úvěru, jehož dluh se zajišťuje zástavním právem k pořizované 

nemovitosti. Zaplacení kupní ceny za pořizovanou nemovitost prodávajícímu (který je v popsané 

situaci zástavcem) se uskuteční z prostředků hypotéčního úvěru poskytovaného obligačnímu 

dlužníku, který se nabytím vlastnického práva k předmětné nemovitosti následně stane i 

dlužníkem zástavním. Uvedená bankovní praxe vyžadované účasti obligačního dlužníka v poměru 

zástavní smlouvy má tak za účel prevenci případným sporům o rozsah práv a povinností zástavce, 

které na zástavního dlužníka přejdou. 

• Forma 

Zákonem vyžadovaná forma zástavní smlouvy pro nemovité věci evidované v katastru 

nemovitostí je obligatorně písemná.356 Pro podpisy stran na zástavní smlouvě k nemovitosti jako 

vkladové listině (tj. na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí),357 je 

vyžadováno jejich úřední ověření,358 případně ten kdo zápis zástavního práva do katastru 

nemovitostí navrhuje je povinen prokázat jejich pravost (postupem dle jiného právního 

předpisu).359 Sepis smlouvy ve formě veřejné listiny360 je vyžadován pro zástavní smlouvu, jíž se 

zřizuje zástavní právo k nemovité věci nepodléhající evidenci katastru nemovitostí.361 Veřejnou 

listinou se rozumí notářský zápis,362 který může být nahrazen rozhodnutím orgánu veřejné moci 

schvalujícím smír či jiný projev vůle, jehož povaha to nevylučuje.363 

 

 

 

356 Srov. ust. § 560 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

357 Srov. ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

358 Tamtéž. Srov. ust. § 7 odst. 2. 

359 Srov. ust. § 62 – 64 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

360 Srov. ust. § 567 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

361 Tamtéž. Srov. ust. § 1314 odst. 2. 

362 Srov. ust. § 62 – 69 zákona č. 358/1992 Sb. České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád). 

363 Srov. ust. 3026 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Pozn. aut.: v kontextu zástavního práva k nemovité věci by 

jím mohl být např. rozsudek soudu o prohlášení vůle žalovaného ke zřízení zástavního práva, dle ust. § 161 odst. 3 zákona  

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 
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• Podstatné náležitosti  

Základní právní úprava podstatných náležitostí zástavní smlouvy stanoví, že v jejím rámci 

smluvní strany ujednají předmět zástavy a jaký dluh je zástavním právem zajišťován.364 Pro vznik 

zástavního práva k nemovitosti, která je předmětem evidence katastru nemovitostí je vyžadována 

jeho intabulace do katastru nemovitostí. Jak již bylo uvedeno, zástavní smlouva představuje 

v příslušném řízení o vkladu zástavního práva vkladovou listinu. Identifikace nemovitosti jako 

zástavy v zástavní smlouvě tak musí vyhovět požadavkům právní úpravy katastru nemovitostí.365 

• Zakázaná ujednání 

 Úprava zakázaných ujednání zástavní smlouvy, resp. ujednání, obecně sjednaných v rámci 

zástavně-právního poměru, vedoucí k některému se zákonem formulovaných nepřípustných 

právních účinků na uspořádání poměrů účastníků zástavně-právního poměru je ve formě jejich 

taxativního výčtu předmětem ust. § 1315 o.z. a jejich obsah ve většině případů souvisí s realizací 

zástavního práva dle ust. § 1359 a násl. o.z. Nicméně, první z katalogu zakázaných ujednání, 

směřující k vyloučení k možnosti vyplacení zástavy dlužníkem nebo zástavcem,366 dopadá na 

situaci dle ust. 1377 odst. 1 písm. d) o.z., v níž zástavní právo zanikne, ale pohledávka nadále trvá.  

 Významnou právní skutečností pro další zakázaná ujednání je okamžik dospělosti dluhu, 

tj. moment jeho splatnosti. Pokud je splatnost dluhu – tj. čas jeho plnění, ujednán přesně nebo 

jinak stanoven, musí dlužník splnit svůj dluh i bez výzvy věřitele, pokud však k ujednání momentu, 

ke kterému má dlužník splnit dluh nedošlo, je dlužník povinen splnit svůj dluh na výzvu věřitele, 

a to bez zbytečného odkladu.367 V rámci zástavně-právního poměru, kdy pro dospělost dluhu 

zajištěného zástavním právem je nezbytné právní jednání k jeho akceleraci, je za podmínky 

různosti osoby zástavního a obligačního dlužníka nezbytné, aby zvláštní úkony vedoucí 

k dospělosti pohledávky, byly namířeny též proti zástavnímu dlužníku – uvedené podmiňuje 

možnost uspokojení zástavního věřitele ze zástavy.368 

 

364 Srov. ust. § 1312 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

365 Srov. ust. § 8 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

366 Srov. ust. § 1315 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.  

367 Tamtéž. Srov. ust. § 1958. 

368 Tamtéž. Srov. ust. § 1361. 
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Tedy, před dospělostí zajištěného dluhu, se zakazuje ujednat, že se zástavní věřitel nebude 

domáhat uspokojení ze zástavy, dále je zakázána tzv. propadná zástava, tj. že zástava může být 

zpeněžena libovolným způsobem zástavním věřitelem nebo že si ji může za libovolnou, anebo 

předem určenou cenu ponechat. Konečně, zakázána je i tzv. antichretická zástava, kdy věřitel ze 

zástavy pobírá plody či užitky.369 Avšak, poté co dluh dospěje, jsou a contrario k výše uvedenému 

taková ujednání přípustná, ledaže by, v případě propadné zástavy, zástavcem nebo zástavním 

dlužníkem byl spotřebitel,370 případně fyzická osoba, jež je malým nebo středním podnikatelem.371 

Právní jednání v rozporu se zmíněnými legálními zákazy, vyjma propadné zástavy sjednané se 

spotřebitelem, resp. fyzickou osobou jenž je malým a středním podnikatelem, bude stiženo 

neplatností relativní (text normy užívá výrazu „je zakázáno“).372 Nicméně, v uvedeném případě 

propadné zástavy sjednané s konkrétně vymezeným subjektem by se jednalo o právní jednání 

zdánlivé (text normy zde užívá výrazu „nepřihlíží se“).373 

5.2.2 Vznik zástavního práva k nemovité věci na základě sjednání dohody o rozdělení 

pozůstalosti  

Pokud zůstavitel v rámci pořízení pro případ smrti výslovně připustil možnosti rozdělení 

pozůstalosti zcela nebo z části jinak než dle jeho vůle, pak se dědici mohou před soudem takto 

dohodnout sjednáním dohody o rozdělení pozůstalosti.374 Nepořídil-li zůstavitel pro případ smrti 

vůbec nebo nenařídil, jakým způsobem má být celá pozůstalost nebo některá její část pozůstalost 

rozdělena, případně, není-li možné zůstavitelovu vůli o způsobu rozdělení naplnit, mohou se dědici 

před soudem o rozdělení dohodnout jakkoliv.375 Při splnění zákonem vyžadovaných podmínek, 

soud dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti schválí, přičemž k její platnosti je vyžadováno, aby 

byla rozdělena celá známá pozůstalost. V rámci dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti lze zřídit 

 

369 Srov. ust. § 1315 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

370 Tamtéž. Srov. ust. § 419. 

371 Tamtéž. Srov. ust. § 1315 odst. 3 a ust. § 420 – 422. 

372 Tamtéž. Srov. ust. § 586 odst. 1. 

373 Tamtéž. Srov. ust. § 551 a násl. 

374 Tamtéž. Srov. ust. § 1694. 

375 Tamtéž. Srov. ust. 1695. 
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také zástavní právo k nemovité věci376– sjednání dohody je zde titulem pro jeho zřízení a modem 

pro vznik zástavního práva k nemovité věci bude rozhodnutí soudu o jejím schválení, přičemž 

okamžikem jeho vzniku nastává vykonatelností tohoto rozhodnutí (nestanovuje-li samo 

rozhodnutí pozdější okamžik vzniku).377 Tím, kdo ve vztahu k nemovité věci podává návrh na 

zápis příslušných skutečností do katastru nemovitostí, resp. rejstříku zástav, bude v daném případě 

notář, jako soudní komisař pověřený soudem.378 Z pohledu výše naznačeného rozlišení, se 

v případě tohoto zástavního práva bude jednat o jakousi syntézu obou kategorií, byť nikoliv co do 

aspektu svobody vůle vedoucí ke vzniku zástavního práva, neboť titulus jeho zřízení má povahu 

dobrovolnou, avšak pro jeho vznik je vyžadováno rozhodnutí orgánu veřejné moci obdobně, jako 

u zástavního práva nedobrovolné formy, u něhož se však dvoufázovost v podobě zřízení a vzniku 

nevyskytuje. 

V aplikační praxi si lze uvedené představit zejména v tam, kde v rámci dohody o rozdělení 

pozůstalosti připadne jednomu z dědiců konkrétní nemovitá věc a současně povinnost 

k budoucímu finančního vypořádání s ostatními dědici, stran hodnoty jejich dědického podílu na 

věci, který by jinak získali.379 

5.3 Vznik zástavního práva k nemovité věci na základě zákona 

Ve vztahu k zástavnímu právu ex lege postačuje, aby nastaly zákonem předvídané podmínky 

jeho vzniku – tj. existence právní skutečnosti k níž se vznik zástavního práva váže. V případě ex 

lege zástavního práva k nemovité věci neobsahuje stávající občanský zákoník žádné ustanovení, 

které by k jeho vzniku vedlo.380 V rámci právní úpravy jinými právními předpisy lze např. uvést 

 

376 Srov. ust. § 1696 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

377 Tamtéž. Srov. ust. § 1342. 

378 Srov. Srov. ust. § 100 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. 

379 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 128–129. 

380 V případech věcí movitých je ale situace jiná – srov. např. ust. § 2481 nebo § 2571 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku. 
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zástavní právo státu k převáděnému zemědělskému pozemku, za účelem zajištění dosud 

nesplacené kupní ceny.381 

5.4 Vznik zástavního práva na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci 

Právní úprava zástavního práva z rozhodnutí (k tomu zákonem zmocněného) orgánu 

veřejné moci, je obsažena zejména v právních předpisech veřejnoprávní povahy. Jediné 

ustanovení stávajícího občanského zákoníku normuje okamžik vzniku takového zástavního práva, 

jenž je vztažen k vykonatelnosti předmětného rozhodnutí orgánu veřejné moci, za předpokladu, že 

samo rozhodnutí nestanoví okamžik pozdější.382 Zákon též stanoví, že pokud je jinak pro vznik 

zástavního práva třeba zápisu do rejstříku zástav nebo do zvláštního veřejného seznamu,383 toto 

zástavní právo se do příslušné evidence zapíše.384 Při mnohosti zástavních práv k totožné nemovité 

zástavě, jsou uvedené skutečnosti významné zejména pro otázku pořadí zástavních práv ve vztahu 

k výkonu zástavního práva, resp. uspokojování pohledávek zástavních věřitelů.385, 386 

5.4.1 Soudcovské zástavní právo k nemovité věci    

Za situace, kdy povinný nesplní povinnost uloženou vykonatelným soudním rozhodnutím 

je nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva jedním ze způsobů 

výkonu rozhodnutí, dle části šesté občanského soudního řádu.387 Z uvedeného vyplývá zvláštní 

povaha tohoto zástavního práva, neboť se současně jedná o jeden z možných způsobů výkonu 

 

381 Srov. ust. § 15 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 

382 Srov. ust. § 1342 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

383 Pozn. aut.: adjektivum „zvláštní“ k výrazu „veřejný seznam“, užívá zákonodárce též v ust. § 1391 odst. 1 písm b) ale jedná se 

pouze o redakční nedůslednost při přípravě textu zákona.  

384 Srov. znění věty druhé ust. § 1342 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

385 RICHTER T. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 

2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 1102. 

386 Pozn. aut.: před občanskoprávní rekodifikací byla problematika pravidel pořadí reflektována též judikaturou (např. rozsudek 

NS ČR ze dne 30.11.2010, sp. zn. 20 Cdo 1562/2009). Stávající občanský zákoník zavedl detailní úpravu pořadí zástavních práv 

v podmínkách výkonu zástavního práva při pluralitě zástavních věřitelů (srov. ust. pododdílu 6, části třetí, hlavy II. o.z.), přičemž 

právě ust. § 1342 o.z. ve spojení s ust. § 1371 odst. 1 o.z. jsou východiskem řešení možného časového informačního deficitu u 

nesmluvních způsobů vzniku zástavního práva. 

387 Srov. ust. § 338b a násl. zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu. 
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rozhodnutí, který jeho zřízením končí (obdobně též exekutorské zástavní právo, viz dále v textu 

této práce). Soudcovské zástavní právo k nemovité věci se zřizuje usnesením soudu, soudcovské 

zástavní právo postihne nemovitou věc se všemi jejími součástmi a příslušenstvím,388 přičemž pro 

poměry ve věci je rozhodný stav v době zahájení řízení. Pořadí tohoto zástavního práva je určeno 

dnem, k němuž soudu došel návrh na jeho zřízení,389 přičemž o této skutečnosti je soud povinen 

vyrozumět příslušný katastrální úřad390 (resp. též rejstřík zástav). Katastr nemovitostí vyznačí 

uvedené skutečnosti ve formě poznámky391 na příslušném listu vlastnictví, na němž je nemovitost 

evidována. Následně bude do evidence katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví zapsán 

také vznik tohoto zástavního práva (ve vkladovém řízení dle nového návrhu, nicméně ve vztahu 

k otázce vzniku práva – s deklaratorními účinky).  

K možnému negativnímu vlivu na právní jistotu třetích osob v situaci prodlevy publikace 

poznámky v katastru nemovitostí na listu vlastnictví dotčené nemovitosti392 je třeba uvést, že 

pokud v časovém úseku mezi okamžikem dojití návrhu k jeho zřízení na soud a okamžikem 

publikace příslušné poznámky v evidenci katastru nemovitostí dojde k uzavření kupní smlouvy 

k nemovitosti, tak vlastnické bude převedeno i s touto právní vadou a výkon rozhodnutí prodejem 

dotčené nemovité věci lze vést i proti jejímu novému vlastníku.393 

5.4.2 Zástavní právo zřízené soudem k vydražené nemovité věci 

I přes totožnost orgánu veřejné moci, který na podkladě zákonného zmocnění zástavní 

právo k nemovité věci svým autoritativním rozhodnutím zřizuje, je třeba zástavní právo 

k vydražené nemovité věci zřízené soudem odlišit již popsaného soudcovského zástavního práva. 

Účelem tohoto zástavního práva je zajištění úvěru poskytnutého vydražiteli nemovité věci 

v dražbě konané v rámci výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí,394 za podmínky jeho 

 

388 Srov. ust. § 338c odst. 1 a ust. § 338b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu. 

389 Tamtéž. Srov. ust. § 338d. 

390 Tamtéž. Srov. ust. § 338b odst. 1 in fine. 

391 Srov. ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

392 Lhůta pro informační povinnost orgánů veřejné moci vůči katastru nemovitostí činí 30 dní ode dne nabytí právní moci, či ode 

dne vydání rozhodnutí. Srov. ust. § 39 písm. a) katastrálního zákona. 

393 Srov. ust. § 338d odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu. 

394 Tamtéž. Srov. ust. § 335 a násl. 
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účelové vázanosti k zaplacení nejvyššího podání a za podmínky, že úvěr bude ve lhůtě 2 měsíců 

od nabytí právní moci příklepu (jakož i za případných dalších podmínek) vyplacen soudu. Pokud 

lhůta pro doplacení uplyne marně, soud zástavní právo zruší ex officio.395   

5.4.3 Exekutorské zástavní právo k nemovité věci 

Právní úpravu exekutorského zástavního práva k nemovité věci nalezneme v exekučním 

řádu.396 Nestanoví-li exekuční řád jinak, pak se na exekuci zřízením exekutorského zástavního 

práva užijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se výkonu rozhodnutí 

zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci.397 Návrh na zřízení exekutorského 

práva k nemovité věci k zajištění pohledávky (sic!) oprávněného za povinným, podává soudnímu 

exekutorovi oprávněný.398 Den doručení návrhu je rozhodný pro pořadí v budoucnu vzniklého 

zástavního práva a soudní exekutor o podaném návrhu vyrozumí příslušný katastrální úřad,399 

který na příslušném listu vlastnictví k nemovité věci vyznačí poznámku.400 Poté co příslušný soud 

pověří soudního exekutora vedením této exekuce, vyrozumí soudní exekutor o svém pověření 

oprávněného, kterému současně zašle exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce (v tomto typu 

exekuce nemá oprávněný nárok na náhradu nákladů). Teprve po úhradě nákladů oprávněným, 

vydá soudní exekutor exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva k nemovité věci, 

který doručí oprávněnému. Právní mocí tohoto exekučního příkazu je exekuce provedena a zaniká 

tak oprávnění k vedení exekuce soudním exekutorem, přičemž však zástavní právo provedením 

exekuce nezaniká.401 

Nyní je na oprávněném, aby podal katastru nemovitostí návrh zahájení vkladového řízení 

o zápisu exekutorského zástavního práva a uhradil správní poplatek za toto řízení katastru 

 

395 Srov. ust. § 336l odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu. 

396 Srov. ust. § 73a zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 

397 Tamtéž. Srov. ust. § 73a odst. 7. 

398 Tamtéž. Srov. ust. § 73a odst. 1. 

399 Tamtéž. Srov. ust. § 73a odst. 2. 

400 Srov. ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

401 Srov. ust. § 73a odst. 9, 10 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 
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nemovitostí.402 Exekutorské zástavní právo k nemovité věci vzniká teprve intabulací do katastru 

nemovitostí, přičemž pro jeho pořadí je rozhodný den doručení návrhu na jeho zřízení soudnímu 

exekutorovi.403 

5.4.4 Zástavní právo k nemovité věci z rozhodnutí orgánu státní správy 

V rámci kategorie zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci je nezbytné doplnit 

též zákonnou pravomoc některých orgánů státní správy ke zřízení zástavního práva k nemovité 

věci v majetku dlužníka, za účelem zajištění dluhu na úseku správy daní a pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti. Uvedenou pravomocí tak disponuje 

správce daně – jako orgán správy daní404 a okresní správa sociálního zabezpečení – jako jeden 

z orgánů provádění sociálního zabezpečení.405 

V případě „daňového zástavního práva“, obsahuje příslušnou zvláštní právní úpravu 

předpis veřejnoprávní povahy – daňový řád.406 V případě existence daňového dluhu tak správce 

daně svým rozhodnutím může zřídit zástavní právo k majetku dlužníka – daňového subjektu,407 

případně též k majetku odlišného vlastníka (pokud tento předem, písemně, s úředně ověřeným 

podpisem vyjádří svůj souhlas). Okamžik vzniku daňového zástavního práva k nemovité věci 

zapsané v evidenci katastru nemovitostí, nastává doručením rozhodnutí správce daně příslušnému 

katastrálnímu úřadu. U nemovitých věcí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí 

je vznik zástavního práva spojen s doručením rozhodnutí správce daně osobě, jejíž majetek se 

daňovým zástavním právem zatěžuje. Daňový řád též stanoví právní fikci (nevyvratitelnou právní 

domněnku), díky které se v kontextu zatížení nemovité věci daňovým zástavním právem, na toto 

právo hledí tak, že se zástavní dlužník současně zavázal nezajistit nový dluh zástavním právem ve 

výhodnějším pořadí a neumožnit záměnu zástavního práva ve výhodnějším pořadí, přičemž obě 

skutečnosti se také zapíší do katastru nemovitostí. Pro zánik daňového zástavního práva je 

 

402 Tamtéž. Srov. ust. § 73a odst. 12 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 

403 Tamtéž. Srov. ust. § 73a odst. 6. 

404 Srov. ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu. 

405 Srov. ust. § 3 odst. 3 písm. c) zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

406 Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád. 

407 Tamtéž. Srov. ust. § 20. 
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rozhodným okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým správce daně zruší toto zástavní 

právo.408 Konečně, výkon daňového zástavního práva provede správce daně dle občanského 

zákoníku, s přiměřeným užitím úpravy daňové exekuce daňovým řádem.409 

V případě zástavního práva z rozhodnutí státního orgánu provádění sociálního 

zabezpečení, může okresní správa sociálního zabezpečení k zajištění vykonatelné pohledávky na 

dlužném pojistném, penále nebo pokutě, zřídit svým rozhodnutím zástavní právo k majetku 

dlužníka – plátce pojistného, případně též k majetku odlišného vlastníka (pokud tento předem, 

písemně, s úředně ověřeným podpisem vyjádří svůj souhlas). Obecnou právní úpravou je občanský 

zákoník a správní řád, s některými odlišnostmi dle zákona o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení jako lex specialis.410 

5.5 Mnohost zástavních práv a jejich pořadí 

Za předpokladu, že zástavní dlužník není ve stávajícím zástavně-právním poměru vázán 

ujednáním o zákazu zastavení či zákazu zatížení, může se nemovitá věc stát zástavou ve vícero 

zástavně-právních poměrech, tj. být zatížena několikerými zástavními právy, zajišťujícími různé 

dluhy. Za situace mnohosti zástavních práv zatěžujících zástavu je, zejm. s ohledem na uhrazovací 

funkci zástavního práva, významnou otázkou určení pořadí těchto zástavních práv. Stávající 

občanský zákoník ve svém v pododdílu 6, části třetí, hlavy II. obsahuje jak hmotněprávní úpravu 

pravidel pro určení pořadí zástavních práv (obdobně též ve vztahu k budoucímu zástavnímu 

právu),411 tak i procesní pravidla pro výkon zástavního práva v podmínkách plurality zástavních 

práv.412  

Pro určení pořadí pluralitních zástavních práv je základním kritériem okamžik vzniku 

zástavního práva (tj. dle klasického principu prior tempore potior iure),413 což při uspokojení ze 

zpeněžení zástavy znamená, že pohledávky jsou uspokojovány v pořadí dle zajištění  

 

408 Tamtéž. Srov. ust. § 170 zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu. 

409 Tamtéž. Srov. ust. § 170a, § 177 a násl. 

410 Srov. ust. § 104i zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

411 Srov. ust. § 1371 a 1372 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

412 Tamtéž. Srov. ust. § 1373–1375. 

413 Obvykle ve významu „První v čase, první v právu“. 
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– od seniorního k juniornímu zástavnímu právu.414 Z důvodu ochrany práv třetích osob 

v podmínkách nesmluvních způsobů vzniku zástavního práva je, při výkonu pluralitního 

zástavního práva, z uvedeného pravidla normována výjimka, která pro zástavní právo jehož vznik 

dosud není publikován ve veřejném seznamu, stanoví rozhodným pro určení jeho pořadí, okamžik 

podání návrhu na provedení zápisu do veřejného seznamu.415  

Z podstaty principu priority,416 jemuž je podřízeno uspokojení ze zpeněžení zástavy 

v podmínkách plurality zástavních práv, vyplývá pro juniorního zástavního věřitele určité riziko – 

pokud totiž výtěžek zpeněžení zástavy nepostačuje k úplnému uspokojení pohledávky seniorního 

zástavního věřitele, ipso facto k dalšímu rozvrhu výtěžku již nedojde.417 Zákon však dává možnost 

vykonat své zástavní právo kterémukoliv ze zástavních věřitelů, avšak v případě zahájení výkonu 

zástavního práva juniorního zástavního věřitele, je stanovena jeho informační povinnost, nikoliv 

jen vůči zástavnímu dlužníku, ale také vůči seniorním věřitelům, přičemž v zákonné lhůtě může 

kterýkoliv z nich oznámit, že sám započne s výkonem zástavního práva.418 

Zpeněží-li se zástava při výkonu prvního zástavního práva (v pořadí rozhodném pro 

uspokojení – tj. jde o zástavní právo přednostního zástavního věřitele), přejde nemovitá věc jež na 

svého nabyvatele již bez zatížení dalšími zástavními právy, přičemž převyšuje-li výtěžek 

zpeněžení uspokojení pohledávky přednostního zástavního věřitele, stíhá jej povinnost uložit 

přebytek do soudní úschovy za účelem uspokojení dalších zástavních věřitelů (není-li dohodnuto 

jinak) a případná hyperocha ve výsledku, musí být vydána zástavnímu dlužníku.419 Dojde-li ke 

zpeněžení zástavy v rámci výkonu zástavního práva nikoli přednostního věřitele, potom nemovitá 

věc přejde do vlastnictví nabyvatele zatížena zástavními právy těch zástavních věřitelů, jejichž 

 

414 Srov. větu první ust. § 1371 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

415 Tamtéž. Srov. větu druhou ust. § 1371 odst. 1. ve spojení s druhou větou ust. § 1342. 

416 Opak principu priority představuje princip poměrného uspokojení věřitelů (např. v rámci v insolvenčním řízení). 

417 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 318-319. 

418 Srov. ust. 1373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

419 Tamtéž. Srov. ust. § 1374. 



93 

 

právo na uspokojení předchází v rámci pořadí, právu v rámci jehož výkonu došlo ke zpeněžení 

zástavy.420 

V kontextu problematiky pořadí uspokojování pohledávek jednotlivých zástavních 

věřitelů, zajištěných pluralitními zástavními právy, je vhodné dále uvést, že při prodeji nemovité 

věci, některými z přípustných forem výkonu zástavního práva,421 může zvláštní právní úprava 

privilegovat uspokojení některých pohledávek z rozdělení výtěžku zpeněžení zástavy, a to i bez 

ohledu na jejich pořadí, stanovené dle obecné právní úpravy občanským zákoníkem. Zpravidla se 

tak děje prostřednictvím legálního vymezení preferovaných druhů pohledávek, k nimž je zřízeno 

zástavní právo zatěžující zpeněžovanou zástavu.422 Uvedené se vztahuje zejména k členění 

pohledávek do skupin, jakož i k určení pořadí uspokojení, při zpeněžení nemovité věci postupem 

dle příslušných ustanovení hlavy páté občanského soudního řádu,423 případně také k pohledávkám, 

uspokojovaným bez ohledu na jejich pořadí (stanoví-li tak zvláštní právní předpis) za situace, kdy 

z výtěžku zpeněžení nemovité věci nedobrovolnou dražbou, provedenou dle zákona o veřejných 

dražbách, nelze uspokojit veškeré přihlášené dražební věřitele.424  

Na margo zvláštní právní úpravy některých ze způsobů výkonu zástavního práva lze také 

v obecné rovině konstatovat, že nedostatečné tempo novelizace, případně nikoliv zcela úplná 

koncepční provázanost zvláštní právní úpravy podmínek výkonu zástavního práva s obecnou 

úpravou občanským zákoníkem, mohou v některých specifických procesních situacích vést 

k oslabení právní jistoty zástavních věřitelů, resp. k nedostatečné ochraně jejich práv, a působit též 

praktické obtíže při úvěrovém financování. Jedná se např. o situaci, kdy zástavní věřitel nemá 

v zásadě žádné relevantní právní nástroje, jak zastavit zpeněžení zástavy při exekuci vedené na 

majetek povinného (osoby totožné se zástavním dlužníkem příslušného zástavně-právního 

poměru) pro pohledávku nezajištěného věřitele. V dané situaci navíc, zatím nemusela ani dospět 

zajištěná pohledávka zástavního věřitele, který nejenže nemá aktuální hospodářský zájem na 

 

420 Tamtéž. Srov. ust. § 1375 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

421 Tamtéž. Srov. ust. § 1359 odst. 1.  

422 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 324–325. 

423 Srov. ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu. 

424 Srov. ust. § 60 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách 
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zpeněžení zástavy, ale s ohledem na realizaci budoucího úrokového zisku v příslušném poměru 

s obligačním dlužníkem má zájem zcela opačný (tj. na zachování statu quo v obchodní rovině 

věci). Uvedená modelová situace „vnuceného zpeněžení“ může, např. v podmínkách provozního 

financování výrobních podniků, či v případech syndikovaných úvěrů projektů investiční výstavby, 

následně ze strany banky (tj. úvěrujícího věřitele) vést k zesplatnění dluhů obligačního dlužníka 

(jako úvěrovaného). Totiž, díky relativně rigidním pravidlům pro řízení úvěrových rizik, navíc v 

situaci zcela zjevné vědomosti banky o defaultu vlastního dlužníka vůči jinému věřiteli, řešeného 

výkonem rozhodnutí, resp. exekucí, následně banka zpravidla nemá možnost, jak poskytnout 

svému klientovi další úvěrové financování k řešení situace. Přestože by banka, s ohledem na 

strategii úvěrové angažovanosti v kontextu potenciálu podnikatelské činnosti konkrétní klienta, 

případně měla zájem na účelovém úvěrování klienta k řešení „vnucené“ situace, tento je aktuálně 

v pozici dlužníka, vůči němuž musí být pohledávka ze stávajícího úvěru klasifikována v kategorii 

nestandardních pohledávek.425 Možnost poskytnutí nového úvěru takovému klientovi je tak 

v podstatě vyloučena. 

Názoru spoluautorky jednoho z odborných komentářů stávajícího občanského zákoníku, 

L. Vrzalové: 

„Zavedením jasného a jednotného pravidla pro stanovení pořadí věcných práv spolu se 

současnou možností dispozice s tímto pořadím se pořadí stává obchodovatelnou ekonomickou 

hodnotou. Zároveň se stává i hodnotou, kterou je třeba aktivně chránit.“ 426 

lze přisvědčit, nicméně v rovině úvahy de lege ferenda je třeba konstatovat, že posílení ochrany 

práva zástavních věřitelů nad rámec ochrany pořadí zástavních práv, by v kontextu výše 

analyzované problematiky v budoucnu zasluhovala pozornost zákonodárce. 

5.5.1 Ujednání o pořadí zástavních práv k nemovité věci 

V podmínkách mnohosti zástavních práv k téže nemovité věci – zástavě, mohou zástavní 

věřitelé písemnou formou ujednat jejich pořadí odlišně od pořadí, určeného dle pravidel 

 

425 Srov. ust. § 6 opatření České národní banky č. 193/1998 Sb., kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby 

opravných položek k těmto pohledávkám 

426 VRZALOVÁ L. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. 

BECK, 2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 20. 
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stanovených občanským zákoníkem. Ve vztahu ke třetím osobám, nabývá ujednání zástavních 

věřitelů o pořadí zástavních práv účinnosti okamžikem zápisu do katastru nemovitostí, resp. 

rejstříku zástav. Ujednání věřitelů o pořadí jejich zástavních práv se v katastru nemovitostí zapíše 

ve formě poznámky, přičemž návrh na zápis navrhují všichni účastníci takového dohody o pořadí. 

Vůči zástavnímu věřiteli, jenž není účastníkem této dohody o pořadí, nebude mít dohoda o pořadí 

právních účinků, pokud by jejím ujednáním mělo dojít ke zkrácení práv tohoto zástavního 

věřitele.427 K ujednání o pořadí zástavních práv není vyžadován souhlas zástavního dlužníka, což 

však za některých podmínek může negativně ovlivnit majetkoprávní poměry dlužníka. Například, 

v situaci uvolněného zástavního práva (po zániku původního zástavního práva zaplacením 

zajištěné pohledávky), tak může dojít v důsledku ujednání zástavních věřitelů o pořadí zástavních 

práv k faktickému zhoršení pořadí tohoto uvolněného zástavního práva. V takovém případě je na 

jedné straně zřejmé, že dlužník byl k zaplacení dřívějšího dluhu zajištěného zástavním právem 

veden legitimní snahou o částečné uvolnění zástavy tak, aby oprávněným postupem využil 

institutu uvolněného zástavního práva k zajištění nového dluhu, a na druhé straně, zde příslušná 

právní úprava nenabízí zástavnímu dlužníku v zásadě žádný instrument k ochraně před reálnými 

důsledky ujednání zástavních věřitelů o pořadí zástavních práv k nemovité zástavě ve svém 

vlastnictví.428 

5.5.2 Výhrada pořadí zástavního práva k nemovitosti 

Zřizuje-li vlastník věcné právo k nemovitosti, může před tímto zřizovaným právem 

vyhradit přednostní pořadí pro jiné zástavní právo (resp. kterékoliv právo) a nechat tuto výhradu 

pořadí svědčící konkrétnímu zástavnímu právu zapsat do katastru nemovitostí. Pokud by takto 

založená výhrada pořadí měla být do katastru nemovitostí zapsána až po zřízení věcného práva, 

vyžaduje se k tomu souhlas dotčené osoby, jejíž věcné právo je v důsledku výhrady odsunuto za 

vyhrazené právo přednostní. Nicméně k budoucímu zápisu samotného práva s vyhrazeným 

pořadím do katastru nemovitostí, za podmínky jeho totožného rozsahu s vymezením dle učiněné 

výhrady, se již souhlas této osoby nevyžaduje.429 

 

427 Srov. ust. § 1372 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

428 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 323. 

429 Srov. ust. § 982 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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5.5.3 Přednostní právo ke zřízení zástavního práva k nemovitosti 

Přes zdánlivou podobnost s předchozím institutem výhrady přednostního pořadí se 

v případě přednostního práva jiné osoby ke zřízení věcného práva k nemovitosti jedná o zcela 

odlišný institut. K vymezení obsahu tohoto práva text občanského zákoníku v zásadě mlčí,430 

přičemž podstata institutu částečně vyplývá důvodové zprávy – v odůvodnění účelu pro jeho 

zavedení. Tedy, zápisem ve veřejném seznamu se dosáhne publicita existující povinnosti vlastníka 

k přednostnímu převodu vlastnického práva na jiného, či k přednostnímu zřízení věcného práva 

k vlastní věci ve prospěch jiného.431 Relativně kusou právní úpravu institutu v občanském 

zákoníku, věnovanou zejména možnostem dosažitelnosti výmazu tohoto práva z katastru 

nemovitostí, obsáhle vykládá komentářová literatura. Přičemž, v kontextu zástavního práva 

k nemovitosti – osoba které svědčí, v katastru nemovitostí zapsané přednostní právo ke zřízení 

zástavního práva, má vůči vlastníku předmětné nemovitosti možnost, domoci se zápisu zástavního 

práva k zajištění své pohledávky, a to v pořadí určeném již okamžikem podání návrhu na zápis 

tohoto přednostního práva ke zřízení zástavního práva k nemovitosti, do katastru nemovitostí.432 

5.5.4 Uvolněné zástavní právo k nemovitosti 

Institut uvolněného zástavního práva k nemovitosti je úzce provázán s právní skutečností 

zániku zástavního práva. K zániku zástavního práva dojde z některého zákonem aprobovaného 

právního důvodu – např. solucí zajištěného dluhu, vzdáním se zástavního práva ze strany 

zástavního věřitele, uplynutím doby atp.,433 přičemž zástava se tím uvolní. Zanikne-li zástavní 

právo k nemovitosti, ale zápis o tomto právu ještě není z katastru nemovitostí vymazán, pak 

hovoříme o závadě váznoucí na zástavě.434 Za určitých předpokladů je ale současně možné, aby 

v případě takové závady váznoucí na zástavě využil vlastník využil institutu uvolněného 

 

430 Srov. ust. § 983 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

431 VRZALOVÁ L. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. 

BECK, 2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 27-33. 

432 Tamtéž. str. 30-31 

433 Srov. např. ust. § 1376 a § 1377 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.  

434 Tamtéž. Srov. ust. § 1378. 
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zástavního práva pro zachování knihovního pořadí zaniklého zástavního práva pro zajištění jiného 

dluhu.435 

Materiálně zaniklé zástavní právo, které je však formálně stále předmětem evidence 

katastru nemovitostí, se považuje za uvolněné zástavní právo. Za takové situace může vlastník 

nemovitosti spojit uvolněné zástavní právo s jiným dluhem, nepřevyšujícím původní dluh původně 

zajištěný uvolněným zástavním právem.436 Prvním předpokladem však bude, že z povahy věci 

není uvedený postup a priori vyloučen (např. zánik zástavy je sice způsobilým právním důvodem 

zániku zástavního práva, nicméně situaci uvolněného zástavního práva reálně vylučuje). Druhým 

předpokladem je, že zástavní dlužník se ve prospěch některého ze stávajících zástavních věřitelů 

nezavázal, že zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh. Pokud je 

takové omezení dispoziční možnosti zapsáno v katastru nemovitostí, pak po dobu trvání 

zástavního práva věřitele, jemuž se vlastník nemovitosti zavázal, nelze zajistit nový dluh 

uvolněným zástavním právem.437 

Pokud vlastník nemovitosti požádá o zápis poznámky a současně prokáže (kvitancí 

věřitele, soudním rozsudkem, či jinou veřejnou listinou) zánik zástavního práva, zapíše se do 

katastru nemovitostí skutečnost, že konkrétní zástavní právo je uvolněné. Tím také počne tak běh 

desetileté lhůty, ve které vlastník nemovitosti může zajistit jiný dluh (tj. dluh nový i dluh existující) 

uvolněným zástavním právem. Pokud však k zajištění jiného dluhu v zákonné lhůtě nedojde, právo 

vlastníka nemovitosti k využití institutu uvolněného zástavního práva prekluduje. Konečně, dojde-

li ke zpeněžení zástavy, ale v katastru nemovitostí zapsané uvolněné zástavní právo dosud nebylo 

vlastníkem nemovitosti využito k zajištění jiného dluhu, nebude se k tomuto zástavnímu právu při 

rozdělení výtěžku zpeněžení přihlížet.438 

 

 

435 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 399. 

436 Srov. ust. § 1380 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

437 Tamtéž. Srov. ust § 1384. 

438 Tamtéž. Srov. ust. § 1381 a § 1383. 
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5.5.5 Záměna zástavního práva k nemovitosti 

Podobně jako v případě předešlého institutu uvolněného zástavního práva, je záměna 

(konverze) zástavního práva jedním z instrumentů, které občanský zákoník nabízí vlastníku 

nemovitosti k pro futuro možnosti, jak zajistit preferenční (výhodnější) pořadí zástavnímu právu 

nového věřitele. Shoda tak je v aspektu budoucí sukcese zástavních práv, kdy nové zástavní právo 

nastoupí do pořadí předchozího zástavního práva a odlišností pak je, že v případě institutu záměny 

zástavního práva není třeba, aby nejprve došlo k zániku předchozího zástavního práva – neboť 

nové zástavní právo se do katastru nemovitostí zapisuje ještě za situace, kdy předchozí zástavní 

právo k zástavě stále trvá (materiálně i formálně). Záměna zástavního práva je užívána např. 

bankami při refinancování hypotéčních úvěrů,439 neboť poskytuje (nově úvěrujícímu) zástavnímu 

věřiteli jistotu zachování totožnosti pořadí se zástavním právem zajišťujícím původní úvěr.440 

Požádá-li tedy vlastník nemovitosti, aby k zajištění nového dluhu, který nepřevýší dluh 

stávající k němuž na zástavě již vázne v katastru nemovitostí zapsané zástavní právo, bylo zapsáno 

zástavní právo nové, a to ve stejném pořadí jaké svědčí stávajícímu zástavnímu právu, bude toto 

nové zástavní právo k zástavě do katastru nemovitostí zapsáno pod podmínkou, že do jednoho 

roku od jeho zápisu bude staré zástavní právo vymazáno.441 Nové zástavní právo tak v daném 

případě existuje podmíněně, neboť nedomůže-li vlastník zástavy nebo zástavní věřitel jemuž 

svědčí toto nové zástavní právo, výmazu starého zástavního práva z katastru nemovitostí, pak nově 

(podmíněně) vzniklé zástavní právo uplynutím uvedené doby zanikne ex lege, přičemž jak zaniklé 

právo, tak i veškeré související zápisy budou z evidence katastru nemovitostí vymazány ex 

officio.442 

Pro úplnost je třeba uvést, že pro záměnu zástavního práva nesmí být zástavní dlužník ve 

prospěch některého ze stávajících zástavních věřitelů zavázán, že neumožní zápis nového 

 

439 Pozn. aut.: žargonální výraz „refinancování hypotéčního úvěru“ označuje konkurenční praktiku k akvizici nových klientů banky 

– jde o zaplacení hypotéčního úvěru dříve poskytnutého bankou v níž je úvěrovaný stávajícím klientem, z finančních prostředků 

hypotéčního úvěru poskytnutého za zpravidla výhodnějších podmínek konkurenční bankou jejímž klientem se úvěrovaný stává. 

440 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 402-403. 

441 Srov. ust. § 1385 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

442 Tamtéž. Srov. ust. § 1386. 
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zástavního práva namísto starého – pokud je takové omezení zapsáno v katastru nemovitostí, pak 

nelze staré zástavní právo přeměnit v nové.443  

 

  

 

443 Srov. ust. § 1388 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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6. Práva a povinnosti subjektů v zástavně-právním poměru 

S nevyhnutelnou mírou zjednodušení lze v tomto ohledu za obecné východisko smluvního 

způsobu vzniku zástavního práva k nemovité věci přijmout konstatování, že v době trvání 

zajišťovací funkce zástavního práva jsou zájmy zástavního věřitele, jakož i obligačního, resp. 

zástavního dlužníka, zásadně souladné a konsenzuální, determinované sdílenou hospodářskou 

racionalitou sjednaného poměru. Skutečností způsobilou přivodit změnu stavu věci, je dospělost 

dluhu zajištěného zástavním právem.  Důvodem, který nicméně dosavadní stav věci nevyhnutelně 

změní, je aktivace uhrazovací funkce zástavního práva. Tedy, nejpozději zahájením výkonu 

zástavního práva zástavním věřitelem, se zájmy jednotlivých subjektů zástavně-právního poměru 

stávají nesouladné, partikulární a zásadně nikoliv konsensuální. 

V kontextu preference principu smluvní volnosti a v rámci prosazování autonomie vůle 

jako stěžejní zásady občanského práva, přinesla ucelená právní úprava institutu zástavního práva 

ve stávajícím občanském zákoníku množství pozitivních změn. Novelizaci dřívějšího pojetí práv, 

jakož i zavedení práv zcela nových, ale musí na druhé straně odpovídat novelizované pojetí 

dosavadních povinností i zavedení povinností nových, tak aby zákonná úprava garantovala 

dostatečnou a vyváženou míru ochrany všem subjektům zástavně-právních poměrů. 

V případě   smluvního způsobu vzniku zástavního práva k nemovité věci, lze v daném 

ohledu za obecné východisko cum grano salis přijmout, že po dobu trvání zajišťovací funkce 

zástavního práva jsou zájmy zástavního věřitele, jakož i obligačního, resp. zástavního dlužníka, 

zásadně souladné a konsenzuální, determinované sdílenou hospodářskou racionalitou sjednaného 

poměru. Skutečností způsobilou přivodit změnu stavu věci, je dospělost dluhu zajištěného 

zástavním právem.  Nicméně důvodem, který stav věci nevyhnutelně změní, je aktivace 

uhrazovací funkce zástavního práva. Tedy, nejpozději zahájením výkonu zástavního práva 

zástavním věřitelem, se zájmy jednotlivých subjektů zástavně-právního poměru stávají 

nesouladné, partikulární a zásadně nikoliv konsensuální. 

Účelem norem obsažených v příslušném pododdílu právní úpravy zástavního práva 

v občanském zákoníku je tedy jak ochrana neručeného stavu zástavně-právních poměrů, tak i 

předpokladů případného výkonu zástavního práva.  

 

 



101 

 

6.1 Povinnost zdržet se zhoršení zástavy 

Zástavní dlužník je povinen se zdržet všeho, co by vedlo ke zhoršení zástavy na úkor 

zástavního věřitele.444 Při jazykovém výkladu uvedeného základního pravidla, nebude sporu o 

skutečnosti, že zástavnímu dlužníku ukládá non-facere resp. omittere povinnost zasahující jeho 

vlastnictví vyloučením složek ius abutendi a ius dereliquendi. Pro řešení otázky, zda normativní 

zákaz dopadá také na ius utendi a ius disponendi a otázky, zdali norma implicitně zakládá také 

příkaz k určité facere povinnosti, je třeba užít teleologického výkladu. Smyslem normy je 

nepochybně ochrana práva zástavního věřitele, prostřednictvím konzervace hospodářské hodnoty 

zástavy po dobu trvání zástavně-právního poměru, za účelem řádného naplnění uhrazovací funkce 

zástavního práva. Neměnnost hospodářské hodnoty zástavy, a to od okamžiku sjednání zástavního 

práva do okamžiku skončení jeho výkonu, je jakousi konstantou požívající zákonné ochrany, 

přičemž nežádoucím by bylo její snížení, na jejímž zachování má zástavní věřitel legitimní zájem 

i zákonem aprobované právo, jemuž odpovídá zákonná povinnost zástavního dlužníka.445  

Ve vztahu k ius disponendi – je zcela zjevné, že bezúplatné zřízení věcného břemene 

neomezeného doživotního užívání k nemovité věci tvořící zástavu povede k poškození práva 

zástavního věřitele. A přestože v zástavně-právní poměru uvedeného příkladu hypoteticky nebyl 

sjednání zákaz zcizení a zatížení a snížení hospodářské hodnoty zástavy by se reálně projevilo až 

na efektivitě zpeněžení zástavy, tak uvedená právní dispozice dlužníka se zástavou, nemůže obstát, 

jak pro flagrantní porušení zákonné povinnosti jejím adresátem, tak i zřejmě dolózní úmysl 

zástavního dlužníka zachovat ius utendi k zástavě oprávněné osobě i do budoucna. Méně zjevnou 

by se však mohla jevit situace, ve které by zástavní dlužník, s ohledem na své legitimní rozhodnutí 

o změně předmětu podnikání a se zástavou, tvořenou např. komerční budovou, disponoval za 

podmínek přísl. veřejnoprávní úpravy ke změně jejího stávajícího kolaudovaného funkčního účelu 

„ubytovací zařízení hotelového typu“, na nový budoucí účel „sklad-spisovna“. Zjevně dolózní 

úmysl v tomto případě absentuje, žádné právní jednání rovině občansko-právní rovině nebylo 

realizováno, technický stav budovy se nezměnil, ale přesto taková dispozice se zástavou 

nepochybně způsobí in concreto významné snížení hospodářské hodnoty zástavy. 

 

444 Srov. ust. § 1353 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

445 Srov. VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 209-210. 
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Ve vztahu k ius utendi – za příklad lze uvést užívání nemovité věci tvořící zástavu způsobem 

nikoliv obvyklým, při kterém dochází k nadměrnému opotřebení či znehodnocení nemovité věci. 

Při dostatečné intenzitě, resp. v dostatečně dlouhém čase, takové užívání nutně povede ke snížení 

hospodářské hodnoty zástavy. Zjevným příkladem může být situace (odhlédnuto od 

veřejnoprávních konsekvencí), kdy zástava bude tvořena zemědělským pozemkem vysoké bonity, 

přičemž zástavní dlužník jej pronajme recyklační společnosti k využití jako venkovní překladiště 

dosud nezpracované stavební suti a odpadu.  

V zástavně-právních poměrech k nemovité věci je třeba z analyzované povinnosti 

nezhoršení zástavy k újmě zástavního věřitele vyloučit abstraktní vlivy dopadající per se na 

hospodářskou hodnotu nemovitých věcí (např. vývoj cenové hladiny trhu nemovitostí apod.), 

jakož i potenciální vlivy vis maior skutečností působících proti žádoucímu statu quo hodnoty 

zástavy. Ve výsledku tak množinu nežádoucích vlivů na zhoršení zástavy tvoří skutečnosti, které 

spadají do volní, odpovědnostní, resp. dispoziční sféry zástavního dlužníka. V tomto smyslu je 

nezbytné, mezi normou explicitně vyžadované modality chování, zahrnout také implicitně 

obsaženou modalitu facere chování zástavního dlužníka ve vztahu k péči o nemovitou věc tvořící 

zástavu.446 Zjevným příkladem může být situace, kdy po zjištění závady střešní krytiny, zástavní 

dlužník nezajistí opravu a závadou způsobené zatékání po čase vede ke statickému nosné 

konstrukce budovy. Méně zjevným příkladem bude zástavně-právní poměr, v němž zástavu tvoří 

stavební pozemek se společně vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením, s platností 

na dobu 2 let pod podmínkou zahájení výstavby bytového domu, přičemž zástavní dlužník 

z důvodu nedostatku investičních prostředků stavbu nezahájí, ale ani nepožádá o prodloužení doby 

platnosti udělených veřejnoprávních oprávnění a přivodí tak jejich zánik, přičemž z důvodu změny 

územního plánu širší lokality je ve stejném rozsahu výstavby nelze nově udělit. 

Jak vidno, v obou uvedených příkladech vedlo nekonání zástavního dlužníka k porušení jeho 

zákonné povinnosti „zdržet se všeho co vede ke zhoršení zástavy“ – a contrario povinností 

zástavního dlužníka bylo v daném případě konat. 

Pro vyloučení pochybností je vhodné zdůraznit, že výše uvedené praktické příklady 

pochopitelně nemohou vést k závěru, že povinnost zdržet se zhoršení zástavy by se snad měla 

 

446 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 210. 
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týkat pouze faktického nakládání se zástavou – právě naopak, neboť tato povinnost zástavního 

dlužníka dopadá jak na rovinu jeho faktického nakládání se zástavou, tak na rovinu jeho právních 

dispozic se zástavou. 

V rámci smyslu ochrany práv zástavního věřitele je třeba analyzovanou zákonnou povinnost 

zástavního dlužníka vykládat v širším pojetí, než by mohlo vyplývat jen z jazykového výkladu, a 

tedy s přihlédnutím k teleogickému výkladu, zejména prizmatem účelu regulace – tj. v kontextu 

ochrany hospodářské hodnoty zástavy jako žádoucí konstanty.447 Lze tedy uzavřít, že povinnost 

obsažená v prvé větě ust. § 1353 o.z. představuje korektiv veškerých dispozic zástavního dlužníka 

se zástavou, a to po celou dobu trvání zástavně-právního poměru. 

6.2 Povinnost doplnit jistotu  

Pokud v důsledku dispozice zástavního dlužníka se zástavou, nastane snížení hodnoty 

dostatečné jistoty zástavního věřitele na nedostatečnou, nebo dojde ke snížení hodnoty 

nedostatečné jistoty, pak zástavního dlužníka stíhá povinnost hodnotu jistoty přiměřeně doplnit.448 

Hypotéza této normy se vztahuje k aktivnímu konání zástavního dlužníka, v jehož důsledku se 

sníží hodnoty zástavy a zástavnímu dlužníku je také uložena povinnost i forma nápravy 

nežádoucího stavu. Systematika zařazení úpravy povinnosti doplnit jistotu v rámci oddílu 

věnovaného institutu zástavního práva v občanského zákoníku, může implikovat, že jako zvláštní 

úprava vyloučí v zástavně-právních poměrech vliv obecné úpravy práv a povinností při ztrátě 

jistoty na ceně, obsažené v ust. § 2017 o.z. Nicméně, tak tomu není – v situaci povinnosti doplnit 

jistotu norma vyžaduje jednání subjektu a povinnost nápravy ukládá zástavnímu dlužníku, naproti 

tomu v situaci ztráty jistoty na ceně norma předpokládá objektivní právní skutečnost, nápravu 

nežádoucího stavu ukládá obligačnímu dlužníku a jakož i stanoví případnou sankci ve formě 

 

447 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 210. 

448 Srov. ust. § 1353 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
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akcelerace nezajištěné části dluhu. V zástavně-právních poměrech se tak prosadí obě zmíněná 

ustanovení občanského zákoníku vedle sebe, neboť vzájemně nejsou v poměru speciality.449, 450 

6.3 Právo na pojistné plnění 

V případě pojistné události zasahující pojištěnou zástavu, svědčí právo obdržet pojistné 

plnění ex lege zástavnímu věřiteli a pojišťovna je mu tak z pojistné smlouvy povinna přímo plnit, 

a to za předpokladu, že zástavní věřitel prokáže pojišťovně své zástavní právo váznoucí na zástavě 

nebo bude-li jí tato skutečnost včas oznámena zástavcem nebo zástavním dlužníkem.451 Pokud již 

zástavní věřitel takové pojistné obdržel, pak za předpokladu že není ujednáno jinak, má právo jej 

zadržet a uspokojit se z něj, pokud jeho pohledávka nebude splněna řádně a včas. Případnou 

hyperochu je povinen vydat zástavnímu dlužníku.452 

Pro úplnost je třeba uvést, že stran pojištění zástavy není odpovídající povinnost zástavce, 

resp. zástavního dlužníka ex lege stanovena. Je tedy otázkou nezbytné opatrnosti zástavního 

věřitele, aby povinnost ke sjednání pojistné smlouvy a k udržování její platnosti smluvně založil 

v rámci zástavní smlouvy uzavřené se zástavcem, neboť jak známo vigilantibus iura scripta sunt. 

6.4 Povinnosti související s veřejnoprávní evidencí 

Při změně podstatné skutečnosti zapsané o zástavním právu v rejstříku zástav nebo katastru 

nemovitostí, ukládá občanský zákoník povinnost tomu, jehož se změna týká, bez zbytečného 

odkladu požádat o provedení zápisu změny (nestanoví-li odlišně jiný právní předpis). Nelze-li 

takovou osobu určit, předchází tato povinnost na zástavního věřitele.453  

 

449 RICHTER T. in: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III: Věcná práva (§976-1474): komentář. 1. vydání. Praha: C.H. BECK, 

2013. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 1111. 

450 RICHTER T. in: HULMÁK, M.  a kol. Občanský zákoník V: Závazkové právo. Obecná část (§1721-2054): komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H. BECK, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0. s. 1254-1255. 

451 Srov. ust. § 1354 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

452 Tamtéž. Srov. ust. § 1354 odst. 2. 

453 Tamtéž. Srov. ust. § 1358. 
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Započne-li výkon zástavního práva váznoucího na nemovité věci, je zástavní věřitel 

povinen k zajištění zápisu této skutečnosti do katastru nemovitostí, resp. rejstříku zástav.454  

Obdobná informační povinnost stíhá též orgány veřejné moci, které jsou povinny svá 

rozhodnutí týkající se nemovitostí zasílat katastru nemovitostí do 30 dnů ode dne nabytí jejich 

právní moci nebo ode dne jejich vydání.455 

  

 

454 Srov. ust. § 1362 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

455 Srov. ust. § 39 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
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7. Výkon zástavního práva k nemovitým věcem 

Není-li zástavním právem zajištěný dluh řádně a včas splacen, dochází k nástupu uhrazovací 

funkce zástavního práva, prostřednictvím výkonu zástavního práva. Jedná se o zákonem založené 

právo věřitele domoci se, bez nutné nutnosti součinnosti zástavního dlužníka, postupem procesně 

upraveným jak občanským zákoníkem, tak jinými právními předpisy, uspokojení své pohledávky 

za obligačním dlužníkem, zpravidla formou zpeněžení zástavy, jež vede k zániku zástavního práva 

váznoucího na nemovité věci. Jak vidno, uvedené právo zástavního věřitele reflektuje subsidiární 

povahu zástavního práva, neboť k aktivaci jeho uhrazovací funkce může dojít nejdříve po 

splatnosti zajištěného dluhu a současně za předpokladu, že nedojde k řádnému splnění dluhu.456 

Výkon zástavního práva není možné zahájit a vést, pokud se zástavní dlužník nachází v 

úpadkové situaci a ve vztahu k jeho osobě, resp. majetku bylo zahájeno insolvenčního řízení.457 

Přípustné formy výkonu zástavního práva jsou uvedeny v prvním z paragrafů, jímž se 

v rámci úpravy institutu zástavního práva občanským zákoníkem, uvozuje příslušný pododdíl 

věnovaný výkonu zástavního práva. Zástavnímu věřiteli jsou dány tyto možnosti, jak výkon svého 

zástavního práva provést: 

(i) způsobem dle písemné dohody se zástavcem, resp. zástavním dlužníkem; 

(ii) zpeněžením zástavy ve veřejné dražbě; 

(iii) prodejem zástavy dle jiného zákona.458 

Započetí výkonu zástavního práva je zástavní věřitel povinen písemně oznámit zástavnímu 

dlužníku a ve svém oznámení současně sdělit, jak své zástavní právo vykoná. Následně po 

oznámení již zástavní dlužník nesmí, bez souhlasu zástavního věřitele, zástavu zcizit. Započne-li 

výkon zástavního práva váznoucího na nemovité věci, je zástavní věřitel povinen k zajištění zápisu 

této skutečnosti do katastru nemovitostí, resp. rejstříku zástav.459  

 

456 Srov. ust. § 1309 odst. 1, jakož i ust. § 1359 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

457 Srov. ust. § 109 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

458 Srov. ust. § 1359 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

459 Tamtéž. Srov. ust. § 1362-1363. 
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Ke zpeněžení zástavy může zástavní věřitel přistoupit nejdříve po třiceti dnech poté, co došlo 

k oznámení zahájení výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníku, resp. poté, co skutečnost 

zahájení výkonu zástavního práva byla zapsána do katastru nemovitostí, resp. rejstříku zástav – 

rozhodné je, která z uvedených skutečností nastane později. Stanovení doby trvání normou má 

relativně kogentní povahu – ujednání kratší lhůty před oznámením, je stiženo sankcí zdánlivosti.460   

Účelem uvedeného respiria je poskytnutí poslední možnosti k dobrovolné soluci dluhu 

dlužníkem, jakož i možnost uplatnění jeho procesní obrany s využitím obecných právních nástrojů 

(např. zápůrčí žaloby, návrhu vydání předběžného opatření atp.) pro případ neoprávněného 

zahájení privátního způsobu výkonu zástavního práva.461 S přihlédnutím k tomuto účelu, stanoví 

zvláštní právní úprava při zahájení výkonu zástavního práva k nemovité zástavě, v případech 

zajištění pohledávky z úvěru na bydlení, dobu respiria výrazně delší, totiž šestiměsíční (a současně, 

úpravu obsaženou v ust. § 1364 o.z., explicitně vylučuje). Po tuto dobu navíc nesmí zástavní věřitel 

bránit zástavnímu dlužníku v prodeji zástavy za účelem splacení dluhu.462 

Pokud je ujednáno, jak zástavní věřitel zpeněží zástavu, může se kdykoliv po celou dobu 

výkonu svého zástavního práva rozhodnout, že zástavu prodá ve veřejné dražbě nebo zpeněží dle 

jiného zákona, přičemž tuto změnu je povinen včas písemně oznámit zástavnímu dlužníkovi. 463 

Zástavní dlužník je povinen poskytnout potřebnou součinnost a strpět výkon zástavního 

práva. Z výtěžku zpeněžení zástavy se uspokojí pohledávka zástavního věřitele včetně jejího 

příslušenství. Touto úhradou současně nastává zákonný subrogační regres a do práv zástavního 

věřitele vůči osobnímu dlužníku, které mu svědčí z titulu (dříve zajištěného) závazku, nastupuje 

zástavní dlužník.464 

 

460 Srov. ust. § 1364 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

461 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0. s. 297. 

462 Srov. ust. 123 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. 

463 Tamtéž. Srov. ust. § 1365 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

464 Tamtéž. Srov. ust. § 1368, 1937. 
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Pokud výtěžek zpeněžení zástavy nepostačuje k úplnému uspokojení pohledávky zástavního 

věřitele, je osobní dlužník povinen zaplatit rozdíl. Pokud výtěžek zpeněžení zástavy převyšuje 

zajištěnou pohledávku zástavního věřitele, pak hyperocha náleží zástavnímu dlužníku.465 

7.1 Dohoda o způsobu uspokojení ze zástavního práva 

Primárním způsobem výkonu zástavního práva je dohoda o způsobu uspokojení ze 

zástavního práva, přičemž takovou dohodu, obligatorně v písemné formě, může zástavní věřitel se 

zástavním dlužníkem, resp. zástavcem, uzavřít ať již jako součást zástavní smlouvy při vzniku 

zástavního práva, či kdykoliv později v rámci již sjednaného zástavně-právního poměru.  

Avšak, pro některá konkrétní práva a povinnosti upravené dohodou o způsobu uspokojení ze 

zástavního práva, stanoví občanský zákoník podmínky, za kterých mohou být platně ujednána, 

případně je také může zcela vyloučit. Příkladem mohou být např. podmínky platnosti ujednání 

tzv. propadné zástavy atp. jak bylo analyzováno v tématu zakázaných ujednání, dříve v textu této 

práce.466 

Pokud v rámci dohody o výkonu zástavního práva svědčí zástavnímu věřiteli možnost 

prodeje zástavy jiným způsobem než ve veřejné dražbě, ukládá mu zákon současně povinnost 

postupu s odbornou péčí 467 v zájmu svém i zástavního dlužníka, za účelem dosažení takové 

prodejní ceny, za níž lze srovnatelnou věc, za srovnatelných okolností, v daném místě a čase, 

obvykle možno prodat.468 

V podmínkách tzv. privátního způsobu výkonu zástavního práva, by se mohla zdát 

problematickou otázka promlčení, neboť při výkonu zástavního práva v rámci sjednané dohody se 

nejedná o uplatnění práva věřitele u orgánu veřejné moci a běh promlčecí lhůty se nestaví.469 

Úprava právních skutečností v rámci občanského zákoníku však s uvedenou situací počítá, 

přičemž stanoví pravidlo, že k promlčení zástavního práva nemůže dojít dříve než k promlčení 

 

465 Srov. ust. § 1370 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

466 Tamtéž. Srov. ust. § 1315 a § 1359 odst. 1. 

467 Tamtéž. Srov. ust. § 5 odst. 1. 

468 Tamtéž. Srov. ust. § 1365 odst. 1. 

469 Tamtéž. Srov. ust. § 648. 
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pohledávky kterou zajišťuje, když promlčení pohledávky současně nebrání v uspokojení ze 

zástavy.470 

Lze tedy uzavřít, že v případě analyzované formy výkonu zástavního práva dle dohody o 

způsobu uspokojení ze zástavního práva, je ujednání konkrétního způsob(-ů) realizace v zásadě 

volně ponecháno jejím účastníkům, ovšem s nezbytnými korektivy, ať již v podobě obecných 

zásad spravedlnosti a poctivosti jednání v právním styku,471 či těmi, které jsou součástí katalogu 

zakázaných ujednání v rámci právní úpravy institutu zástavního páva, případně dle dalších norem 

občanského zákoníku, zejm. těch, k ochraně slabší strany – např. kontraktace se spotřebitelem, 

institut laesio enormis atp., které byly většinově již komentovány v předchozím textu této práce. 

7.2 Zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě 

Jedním ze subsidiárních způsobů výkonu zástavního práva zpeněžení zástavy ve veřejné 

dražbě. Podmínky realizace veřejných dražeb jsou předmětem úpravy zákona č. 26/2000 Sb. o 

veřejných dražbách. Zpeněžení zástavy ve prospěch zástavního věřitele, jemuž svědčí dražební  

titul 472 v podobě vykonatelného soudního rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu ukládajícího 

splnění dluhu473 a který jako navrhovatel dražby uzavřel s koncesovaným dražebníkem474 

písemnou smlouvu, bude provedeno v dražbě nedobrovolné dle části třetí zákona o veřejných 

dražbách.475 Dřívější znění zákona o veřejných dražbách umožňovalo provést zpeněžení nemovité 

věci zatížené zástavním právem i při absenci vykonatelného soudního rozhodnutí či jiného 

exekučního titulu, neboť postačovalo čestné prohlášení zástavního věřitele o existenci jeho splatné 

 

470 Srov. ust. § 615 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

471 Tamtéž. Srov. ust. § 3 odst. 3 a ust. § 6. 

472 Srov. ust. § 36 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. 

473 Formulace „… jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím …“ v ust. § 36 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. 

o veřejných dražbách, vylučuje usnesení soudu o soudním prodeji zástavy vydané dle ust. § 353a a násl. zákona  

č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, z užití pro účely dražebního titulu. Srov. též rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR  

sp. zn. 21 Cdo 1871/2017, ze dne 17. 10. 2017. 

474 Tamtéž. Srov. ust. § 6 odst. 1. 

475 Tamtéž. ust. § 36-61. 



110 

 

pohledávky vůči dlužníku, sepsané ve formě notářského zápisu a předložené k rukám dražebníka, 

nicméně zásahem ústavního soudu byla předmětná zákonná úprava zrušena.476 

Dražba je transparentní forma relativně efektivní tržní soutěže, v níž lze (per se) dosáhnout 

nejvyšší ceny zpeněžované zástavy – při veřejném dražebním jednání moderovaném licitátorem 

dražby a konaném fyzicky (na místě předem určeném dražební vyhláškou), nebo elektronicky 

(v prostředí veřejné datové sítě), se v reálném čase a za podmínek stanovených zákonem, setká 

nabídka předmětu dražby na jedné straně, s nejvyšší poptávkou na straně druhé,477 jíž je nejvyšší 

podání vzešlé z licitační konkurence jednotlivých podání účastníků dražby v jejím průběhu, 

přičemž tomu podání, které není ani po dvojí výzvě licitátora překonáno, je licitátorem udělen 

příklep a ten z účastníků který jej učinil, se stává vydražitelem na nějž k okamžiku příklepu 

přechází vlastnictví věci.478 

Za podmínek stanovených zákonem, zašle po uzavření smlouvy o provedení dražby 

dražebník zástavnímu dlužníku, zástavci, osobnímu věřiteli a dražebním věřitelům, jakož  

i příslušnému katastrálnímu úřadu (za účelem vyznačení poznámky na listu vlastnictví 

nemovitosti), písemné oznámení o dražbě, přičemž jeho doručením, jsou neplatná ta právní jednání 

zástavce, resp. zástavního dlužníka, kterými by byla zástava jako předmět dražby zcizena, 

zatížena, byla by k ní uzavřena nájemní smlouva nebo kterými by došlo ke vzniku nových závazků 

snižující hodnotu předmětu dražby či k omezení možnosti nakládání; uvedené neplatí, pokud 

následně nedojde k vydražení, případně dojde-li ke zmaření dražby a nekoná se opakovaná 

dražba.479 V uvedeném kontextu právní úpravy podmínek veřejných dražeb je zajímavé poukázat 

na specifickou konstrukci možnosti konvalidace právního jednání stiženého sankcí neplatnosti,  

a to v důsledku právních skutečností ležících mimo dispoziční i odpovědnostní sféru zástavce, 

resp. zástavního dlužníka. Doručením oznámení o dražbě počíná se také běh jednoměsíční lhůty, 

ve které může být jako prostředek ochrany práv podána žaloba na nepřípustnost prodeje zástavy, 

nejpozději však tato žaloba může být podána nejpozději sedm dnů přede dnem konání veřejné 

 

476 Nález Ústavního soudu č. 181/2005 Sb. ze dne 8. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o 

veřejných dražbách. 

477 Pozn. aut.: pojmy nabídka a poptávka jsou zde užity ve významu obvyklém pro ekonomii. 

478 Srov. ust. § 47 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. 

479 Tamtéž. Srov. ust. § 40. 
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dražby. Do rozhodnutí ve věci podané žaloby o nepřípustnosti prodeje zástavy nemůže být veřejná 

dražba konána, přičemž ten, kdo by podal uvedenou žalobu neoprávněně, je povinen za zákonem 

stanovených podmínek nahradit vzniklou škodu jak zástavnímu věřiteli, tak dražebníkovi.480 

Je-li předmětem dražby nemovitost, má dražebník obligatorní povinnost zajistit její ocenění 

posudkem znalce.481 Detailní podmínky pro konání veřejné dražby zveřejní dražebník 

prostřednictvím dražební vyhlášky, přičemž její obsah a další náležitosti, jakož i lhůty pro 

doručování, formu doručení a okruh osob kterým se dražební vyhláška doručuje, stanoví zákon. 

V případě nedobrovolné dražby musí být jeden stejnopis dražební vyhlášky opatřen úředně 

ověřeným podpisem navrhovatele dražby (zástavního věřitele) a uložen u dražebníka. Obsah již 

zveřejněné dražební vyhlášky nelze dodatečně měnit, ledaže zákon takovou změnu výslovně 

umožňuje (formou dodatku ke dražební vyhlášce).482 

Jak již bylo uvedeno výše, veřejná dražba je originárním způsobem nabytí vlastnického 

práva. Zákon o veřejných dražbách obsahuje zvláštní hmotně-právní i procesní úpravu týkající se 

práv váznoucích na nemovité věci jako předmětu dražby zejm. co do jejich trvání a zániku, jakož 

i pořadí při uspokojování, a to v podmínkách kdy z výtěžku dražby mohou být uspokojeni všichni 

přihlášení dražební věřitelé, tak i v podmínkách, kdy uspokojení dražebních věřitelů bude 

dosaženo pouze zčásti.483 Pro zánik, nebo trvání zástavních práv váznoucích zástavě, která je 

předmětem veřejné dražby, je rozhodný okamžik jejich vzniku ve vztahu k zástavnímu právu jímž 

je zajištěna nejstarší přihlášená pohledávka. Totiž toto právo, jakož i v uvedeném ohledu všechna 

mladší práva, přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají a dosud nesplatné pohledávky, 

které jsou jimi zajištěny, se k tomuto dni a v rozsahu ve kterém uspokojeny z výtěžku dražby, 

stávají splatnými. U zástavních práv starších, jakož i u pohledávek které zajišťují, je tomu právě 

naopak a nadále působí proti vydražiteli.484  

Dražebník je povinen od konání veřejné nedobrovolné dražby upustit mj. tehdy, bylo-li 

zahájeno insolvenční řízení které se týká osoby a majetku zástavního dlužníka jako vlastníka 

 

480 Tamtéž. Srov. ust. § 46a, 46b zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. 

481 Tamtéž. Srov. ust. § 13. 

482 Tamtéž. Srov. ust. § 43, 44. 

483 Tamtéž. Srov. ust. § 57-60. 

484 Tamtéž. Srov. ust. § 58. 
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předmětu dražby nebo pokud byl nařízen rozhodnutí prodejem předmětu dražby soudem nebo 

orgánu veřejné moci či pokud byl vydán soudním exekutorem exekuční příkaz k prodeji předmětu 

dražby, jakož i v případech, v nichž bylo vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu státní 

správy zakázáno nakládat s předmětem dražby.485 

Po provedení veřejné dražby nedobrovolné jako výkonu zástavního práva, je způsobilým 

prostředkem k soudní ochraně práv subjektů zástavně-právního poměru (tj. osobního dlužníka, 

zástavce, zástavního dlužníka, zástavního věřitele), jakož i dalších osob dle příslušné úpravy 

zákonem o veřejných dražbách, žaloba na určení neplatnosti dražby.486 

7.3 Prodej zástavy podle zvláštního zákona 

Druhým ze subsidiárních způsobů výkonů zástavního práva je prodej zástavy dle zvláštního 

zákona – tzv. soudní prodej zástavy, který je upraven v rámci procesních právních předpisů.487 

Realizuje se ve dvou navazujících fázích – samostatných řízeních. 

První fází je řízení o soudním prodeji zástavy určené k získání exekučního titulu, teprve na 

jehož podkladě bude možné, aby v rámci dalšího řízení došlo k reálnému zpeněžení zástavy.  

Pasivní legitimace dopadá na zástavního dlužníka, aktivní legitimace svědčí zástavnímu věřiteli, 

který se za podmínek upravených zákonem o zvláštních řízeních soudních svým návrhem domáhá, 

aby soud vydal rozhodnutí o soudním prodeji zástavy,488 představující způsobilý titul pro následné 

nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy,489 jenž se provede prodejem zastavené nemovité 

věci. Řízení o soudním prodeji zástavy nelze vést v případě majetku zástavního dlužníka, vůči 

němuž bylo zahájeno insolvenční řízení, neboť za dané situace lze právo na uspokojení ze zajištění 

z majetku takového dlužníka nově nabýt a uplatnit jen za podmínek insolvenčního zákona.490 

 

485 Srov. ust. § 46 odst. 1 písm. f), g), k) zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. 

486 Tamtéž. Srov. ust. § 48. 

487 Srov. ust. § 353a a násl. zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ust. § 338a zákona č. 99/1963 Sb. občanského 

soudního řádu. a ust. § 59 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů. 

488 Srov. ust. § 354 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. 

489 Tamtéž. Srov. ust. § 358 odst. 3. 

490 Srov. ust. § 109 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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V uvedeném případě by tak došlo k zastavení řízení o soudním prodeji zástavy ex officio 

v důsledku nedostatku podmínky řízení, který nelze odstranit.491 

Řízení o soudním prodeji zástavy nemá povahu nalézacího řízení a mj. za předpokladu, že 

zákonem požadované skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí ve věci jsou doloženy listinami 

vydanými státními orgány nebo jimi ověřenými listinami, případně notářem sepsaným veřejnými 

listinami, může být ve věci rozhodnuto bez jednání.492 Zákon pro vydání rozhodnutí o soudním 

prodeji zástavy vyžaduje, aby zástavní věřitel doložil soudu tři klíčové skutečnosti – zajištěnou 

pohledávku, zástavní právo k zástavě a kdo je zástavním dlužníkem.493 Jak vidno, není zde 

prováděno dokazování, neboť k vydání rozhodnutí soudu ve prospěch navrhovatele postačuje 

osvědčení uvedených skutečností, přičemž judikatorní výklad osvědčení jej podává jako stav, kdy 

se soudem ověřované skutečnosti na základě předložených listin jeví jako pravděpodobné.494 Soud 

o návrhu zástavního věřitele rozhodne usnesením. 

Následující fáze, v níže dochází k reálnému uspokojení pohledávky zástavního věřitele 

z výtěžku prodeje zástavy, je výkonem rozhodnutí o soudním prodeji zástavy formou prodeje 

zástavy,495 resp. exekucí prodejem zástavy,496 přičemž ve vztahu k nemovité věci jako zástavě,  se 

v podmínkách obou možných procesních postupů bude jednat o prodej v dražbě.497 

Výkon rozhodnutí, resp. exekuce v dané situaci proběhnou v zásadě stejně, jako by byly 

realizovány u nemovité věci nezatížené zástavním právem. Za zmínku stojí odlišnost tohoto 

vykonávacího řízení, spočívající v právu přihlášky pohledávky a uspokojení se z výtěžku prodeje 

 

491 Srov. ust. § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu. 

492 Srov. ust. § 356 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. 

493 Tamtéž. Srov. ust. § 358. 

494 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1467/2004, ze dne 1. 12. 2004. 

495 Srov. ust. § 338a zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu. 

496 Srov. ust. § 59 odst. 3 a 66 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů. 

497 Srov. ust. § 69 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve 

spojení s ust. § 336b zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu. 
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zástavy svědčícím pouze věřitelům pohledávek zajištěných předmětnou zástavou a věřitelům 

nezajištěným nikoliv.498 

7.4 Výkon daňového zástavního práva 

Závěrem kapitoly věnované výkonu zástavního práva k nemovité věci je pro úplnost nutné 

ve stručnosti zmínit výkon daňového zástavního práva. Právní úprava daňového řádu dává správci 

daně možnost vykonání zástavního práva dle občanského zákoníku, přičemž pro tento výkon se 

přiměřeně užije úprava o provádění daňové exekuce obsažená v daňovém řádu.499 

  

 

498 Srov. ust. § 338a ve spojení s ust. § 336f zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu. 

499 Srov. ust. § 170a odst. 1 a ust. § 194–232 zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu. 
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8. Promlčení zástavního práva k nemovité věci 

Ze znění ust. § 611 stávajícího občanského zákoníku je zřejmé, že zástavní právo, jako právo 

majetkové, podléhá promlčení, nicméně ve světle normativního textu ust. § 609 o.z. je nutné 

konstatovat určitou pojmovou nejasnost – s ohledem na povahu zástavního práva jako zástavního 

prostředku z něj per se povinnost plnění neplyne.500   

Základním principem zakotveným v ust. § 615 stávajícího občanského zákoníku je 

nemožnost promlčení zástavního práva před promlčením zajištěné pohledávky, doplněným o 

normativní pravidlo ve větě druhé téhož ustanovení, jenž stanoví, že případné promlčení 

pohledávky není zástavnímu věřiteli na překážku v uspokojení ze zástavy.  

V případě zástavního práva k nemovité věci nepodléhající evidenci katastru nemovitostí je 

subjektivní promlčecí lhůtě tříletá a objektivní promlčecí lhůta desetiletá.501 U zástavního práva 

k nemovité věci, jež bylo zapsáno do katastru nemovitostí činí promlčecí lhůta deset let ode dne, 

kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.502 Stranám je ponecháno na vůli, ujednat si promlčecí 

lhůtu v kratším, nebo delším trvání, nejméně pak v délce trvání jednoho roku, nejvýše patnácti let, 

přičemž toto uvedené lze sjednat jak mezi zástavním dlužníkem a osobním dlužníkem 

v podmínkách právního poměru k zajišťovanému dluhu, tak mezi zástavním věřitelem a 

dlužníkem zástavním v kontextu podmínek zástavně-právního poměru. Na ochranu zájmu slabší 

strany, které by sjednání kratší nebo delší promlčecí lhůty bylo v neprospěch, je však takové 

ujednání stiženo sankcí zdánlivosti.  

Jak vidno, zajištěná pohledávka a zástavní právo zřízené k jejímu zajištění se promlčují 

v samostatně běžících promlčecích lhůtách, které spolu nicméně do jisté míry souvisí. Rozdílné 

jsou též okolnosti stavení nebo přerušení běhu jejich promlčecích lhůt v situacích jakými jsou  

 

500 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 385. 

501 Srov. ust. § 629 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

502 Tamtéž. Srov. ust. § 631. 
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např. pravomocné rozhodnutí o přiznání práva orgánem veřejné moci, uznání dluhu jakož  

i možnost uznání samotného zástavního práva.503, 504  

Ke stavení běhu promlčecí lhůty zástavního práva dochází okamžikem podání návrhu na 

vydání rozhodnutí o soudním prodeji zástavy, neboť tím dochází k uplatnění práva zástavního 

věřitele u orgánu veřejné moci (za podmínky řádného pokračování v zahájeném řízení). Totéž platí 

i v případě podání návrhu k nařízení samotného výkonu rozhodnutí prodejem zástavy.505 Navíc, 

exekučním titulem zde není rozhodnutí ukládající splnění zajištěného dluhu, tedy daným 

způsobem lze vykonat zástavní právo kterým je zajištěn již promlčený dluh. Naopak, v případě 

veřejné dražby je dražebním titulem exekuční titul, kterým je uloženo splnění zajištěného dluhu, 

tedy je na místě poukázat na kontext běhu promlčecích lhůt zajištěné pohledávky a zástavního 

práva kterým je zajištěna, jakož i pravidla o obsaženého v ust. § 615 odst. 1 o.z. 

Při privátním výkonu zástavního práva však nedochází ke stavení promlčecí lhůty zástavního 

práva, neboť uvedená forma nevyhoví požadavkům kladeným na uplatnění práva zástavního 

věřitele u orgánu veřejné moci dle ust. § 648 o.z. 

Na případy subrogačního regresu dopadá úprava obsažená v ust. § 644 stávajícího 

občanského zákoníku, přičemž právo zástavního dlužníka, který zástavnímu věřiteli splnil dluh, 

se vůči obligačnímu dlužníku, za něhož plnil, nepromlčí dříve než za šest měsíců po splnění jeho 

dluhu. 

Promlčením zástavního práva nedochází k jeho zániku – takový následek promlčení zákon 

nestanoví. Zástavnímu dlužníku pro případ výkonu promlčeného zástavního práva svědčí námitka 

promlčení zástavního práva. Dále je zástavnímu dlužníku dána možnost, aby v případě 

promlčeného zástavního práva docílil jeho výmazu z katastru nemovitostí nebo rejstříku zástav.506  

  

 

503 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 687/2007 ze dne 24. 1. 2008. 

504 Obdobně VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 385. 

505 Srov. ust. § 648 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

506 Tamtéž. Srov. ust. § 618. 
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9. Zánik zástavního práva 

K zániku zástavního práva dochází na základě zákonem předvídaných skutečností, ať již na 

základě těch, které jsou součástí demonstrativního výčtu obsaženého v pododdíle sedmém právní 

úpravy institutu zástavního práva v občanském zákoníku,507 nebo těch, které jsou obsaženy 

v jiných příslušných ustanoveních občanského zákoníku, případně těch právních skutečností, 

předpokládaných úpravou jiných právních předpisů. Hlediskem k rozdělení důvodů vedoucích 

k zániku zástavního práva může být okolnost trvání zajištěného dluhu – tj. zda k zániku zástavního 

práva dochází za situace kdy tento již zanikl, nebo stále trvá.  

9.1 Zánik zástavního práva k nemovité věci zánikem zajištěného dluhu 

Akcesorická povaha zástavního práva se projeví v základním pravidle obsaženém  

v ust. § 1376 o.z., které stanoví, že v případě zániku zajištěného dluhu, zaniká také zástavní právo. 

Nicméně z uvedeného pravidla jsou přípustné některé výjimky, které budou zmíněny dále v textu. 

Zánik zástavního práva nastane okamžikem zániku zajištěného dluhu, přičemž zásadně není 

rozhodné, jakým způsobem došlo k jeho zániku. 

V pořadí tak, jak jsou součástí jednotlivých ustanovení občanského zákoníku jde o 

následující způsoby zániku zajištěného dluhu – soluce dluhu, dissoluční dohoda, započtení, 

zaplacením sjednaného odstupného, jednou z variant splynutí práva a povinnosti v jedné osobě, 

prominutím, výpovědí, následně nastalou nemožností plnění dluhu.508 

V otázce splynutí práva a povinnosti v jedné osobě se ve vztahu k pojednávanému tématu 

jedná o takovou situaci, v níž dojde ke splynutí osoby zástavního věřitele a zástavního dlužníka, 

lhostejno, zda dojde k nabytí zajištěné pohledávky zástavním dlužníkem, který se tak stane jejím 

věřitele, či zda dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité zástavě zástavním věřitelem.  

V uvedeném případě sice zanikne zástavní právo, nicméně dluh dříve tímto zástavním právem 

zajištěný stále trvá.  

Jednou z výše avizovaných výjimek z platnosti pravidla představuje např. situace odstoupení 

od smlouvy, která je právním titulem zajištěného dluhu. Přestože při odstoupení od smlouvy 

 

507 Srov. ust. § 1376 a § 1377 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

508 Tamtéž. Srov. ust. § 1908, 1981, 1982, 1992, 1993, 1995, 1988, 2006. 
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dochází za podmínek stanovených zákonem ke zrušení závazku ex tunc,509 tak v případě že byl 

dluh zajištěn, nedotkne se provedené odstoupení zajištění dluhu,510 přičemž zástavní právo tak 

bude nadále zajišťovat nový dluh odpovídající pohledávce na vypořádání z odstoupené smlouvy 

(smluvní pokuta, úrok z prodlení, případně náhrada škody ex contractu). 

Další výjimky představují změny v obsahu závazků představované instituty narovnání a 

novace.511 Při jejich užití dochází k zániku původní obligace a jejímu nahrazení novým závazkem. 

Platí, že zajištění těch práv, jež jsou předmětem narovnání a novace, se bude vztahovat i na práva 

z nich vzniklá. V případě že zástavní dlužník, resp. zástavce není účastníkem narovnání či novace 

(tj. jde o případy kdy je obligační dlužník rozdílnou osobou), pak rozsah zajištění zavazující 

vlastníka zástavy zůstává nejvýše co do rozsahu původního zajištění a jsou mu zachovány veškeré 

námitky proti pohledávce uplatnitelné před provedením narovnání či novace.512 

9.2 Zánik zástavního práva k nemovité věci při trvání zajišťovaného dluhu 

Jak již bylo zmíněno, k zániku zástavního práva může dojít za současného trvání zajištěného 

dluhu – demonstrativní výčet důvodů je uveden v katalogu obsaženém v ust. § 1377 o.z. V případě 

nemovité zástavy se jedná o zánik zástavy, vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem, 

složení ceny zástavy zástavcem, resp. zástavním dlužníkem zástavnímu věřiteli, uplynutím doby, 

na kterou bylo zástavní právo zřízeno. Obsah jednotlivých skutečností je dostatečně zřejmý a 

relativně nekomplikovaný, není tedy třeba je podrobovat následné analýze.  

Snad jen pro úplnost ve vztahu ke složení ceny zástavy je třeba poznamenat, že byť je toto 

jednání koncipováno jako jednostranné, určitá míra součinnosti ze strany zástavního věřitele bude 

nezbytná, jakož i skutečnost, že problematickou se v praxi může ukázat rozdílnost názoru 

zainteresovaných subjektů na výši ceny zástavy (v dikci zákona se jedná o cenu obvyklou).513 

Podle okolností pak v naznačeném ohledu může být jednodušší nebo výhodnější, aby zástavce, 

resp. zástavní dlužník, namísto složení obvyklé ceny rovnou splnil dluh za obligačního dlužníka, 

 

509 Srov. ust. § 2004 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

510 Tamtéž. Srov. ust. § 2005 odst. 2 in fine. 

511 Tamtéž. Srov. ust. § 1902 a 1903 a násl. 

512 Tamtéž. Srov. ust. § 1907. 

513 Tamtéž. Srov. ust. § 492 odst. 1. 
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když navíc kromě důsledku vyvázání zástavy nastane subrogační regres do práv zástavního 

věřitele vůči obligačnímu dlužníku, jak bylo dříve již zmíněno. 

Další možností zániku zástavního práva za současného trvání zajištěného dluhu je situace 

změny v osobě dlužníka v důsledku převzetí dluhu. V případě převzetí zajištěného dluhu, trvá 

zajištění dluhu poskytnuté třetí osobou pouze tehdy, pokud třetí osoba se změnou v osobě 

obligačního dlužníka souhlasí.514 

9.3 Zánik zástavního práva k nemovité věci dle zvláštních právních předpisů 

Zánik zástavního práva může nastat za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy, 

přičemž takových možností je mnoho. V dané souvislosti lze citovat L. Vymazala: 

„Zvláštní úprava zániku zástavního práva je obsažena například v § 6 zák. č. 184/2006 Sb. 

o vyvlastnění, § 337h odst. 14 a § 338e odst. 2 o.s.ř., § 58 odst. zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných 

dražbách, § 283 odst. 5 a § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona , § 170 odst. 5 

zák. č. 280/2009 Sb. daňového řádu, § 305 odst. 4 zák. č. 13/1993 Sb. celního zákona, § 41 odst. 

1 zák. č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, § 62 

odst. 3 katastrálního zákona atd.“ 515 

 

  

 

514 Srov. ust. § 1890 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

515 VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-996-0, s. 385. 
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10. Závěr a zhodnocení míry dosažení vytyčených záměrů práce 

Autor této práce se v jejím rámci snažil podat zevrubný rozbor klíčových aspektů institutu 

zástavního práva, jakož i současné právní úpravy dané problematiky. Vzhledem k objemu 

pojednávané matérie byla hlavní pozornost soustředěna na problematiku zástavního práva 

k nemovité věci a její právní úpravu v občanském zákoníku, v omezené míře pak i na úpravu 

souvisejícími právními předpisy. V základních rysech byla v textu průběžně také související 

problematika z oblasti veřejnoprávní evidence nemovitých věcí a práv k nim, zejména pak ve 

vztahu ke katastru nemovitostí. Nicméně s ohledem na rozsah práce a s přihlédnutím k objemu 

zmíněného, převážně veřejnoprávního tématu, nebyly jednotlivé dotčené aspekty nadále v textu 

detailně analyzovány. Vytyčený záměr této práce totiž na uvedený přístup neaspiroval, a přestože 

jde o problematiku často s hlavním tématem práce úzce související, tak k dosažení hlavního cíle, 

jakož i pro ověření souvisejících hypotéz se stávající šíře záběru i míra detailu pojednání 

veřejnoprávních souvislostí ukázaly jako zcela vyhovující. 

Tedy, lze konstatovat, že hlavní záměr této práce spočívající v detailní analýze klíčových 

aspektů institutu zástavního práva a jejich souvislostí v současné právní úpravě je možno 

považovat za splněný. 

Spolu s hlavním záměrem byly za účelem ověření vytyčeny čtyři hypotézy, přičemž ze 

zjištění podávaných v textu této práce lze v souhrnu konstatovat následující: 

1. První hypotézu, jejímž ohniskem je v první řadě teze o roli zástavního práva, jakožto 

silného nástroje ochrany práv věřitele v závazkových právních poměrech, jakož i teze, 

že stávající právní úprava institutu zástavního práva odpovídá potřebám kontinuálně 

rostoucího významu dluhového financování a jeho zajištění v hospodářské praxi, lze 

považovat za ověřenou a potvrzenou. Z výkladu podaného v textu této práce jednoznačně 

vyplývá, že v zástavně-právních poměrech je zákonem garantována dostatečná míra 

právní jistoty jako fundamentu věřitelského postavení, zejm. co do ochrany věřitelských 

práv i věřitelova legitimního očekávání, a to bez ohledu na skutečnost, zda se v konkrétní 

věci projevila doposud jen zajišťovací funkce zástavního práva nebo, zda se s ohledem 

na konkrétní poměry ve věci, již aktivovala také funkce uhrazovací v rámci výkonu 

zástavního práva. Současně, občanskoprávní rekodifikace přinesla v podobě norem 

stávajícího občanského zákoníku širokou paletu tradičních i nových právních nástrojů, 

které se uplatní v kontextu moderního úvěrového financování a jeho zajištění, přičemž 
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variabilita aplikačních možností, daná zejména akcentem principu smluvní volnosti  

v občanskoprávních poměrech (přestože v podmínkách kogentní právní úpravy věcných 

práv), je v daném ohledu významným a kladně působícím faktorem. 

 

2. Druhou hypotézu, směřující obdobně formulovanou tezi jako v předešlém případě, 

tentokrát ale k osobě a právům obligačního a zástavního dlužníka, za účelem zajištění 

skutečné (materiální) rovnosti stran zástavně-právních poměrů, lze mít za ověřenou  

a s některými výhradami také potvrzenou. Stávající právní úprava občanským 

zákoníkem na jedné straně posílila postavení zástavního věřitele, na druhé straně mu 

zejm. za účelem ochrany práv osobního a zástavního dlužníka také ukládá konkrétní 

povinnosti. Naopak osobnímu i zástavnímu dlužníku jsou přiznána některá práva, která 

je chrání před případným zneužitím v pozici slabší strany, resp. v obecné rovině jsou pak 

chráněna zejm. práva vlastníka zástavy. Jak podává výklad v textu této práce, 

v uvedeném významu se tak například jedná o výčet ujednání pro úpravu práv  

a povinností v zástavně-právních poměrech zakázaných, případně jde o informační 

povinnost zástavního věřitele, jakož i o rozsah a kvalitu nezbytné péče zástavního 

věřitele k ochraně práv vlastníka zástavy při výkonu zástavního práva. Příkladem 

zmíněné výhrady potvrzujícího závěru u hodnocené hypotézy je pak např. absence 

právního nástroje zástavního dlužníka, jako vlastníka zástavy, k případné korekci 

možného negativního vlivu ujednání zástavních věřitelů o pořadí zástav váznoucích na 

nemovité věci. 

 

3. Třetí hypotézu, týkající se absence negativního vlivu příslušných přechodných 

ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k zástavním právům k nemovitým věcem 

vzniklým před nabytím účinnosti zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, lze mít za 

ověřenou a potvrzenou. Vztahy mezi dřívější občansko-právní úpravou a právní pravou 

stávajícím občanským zákoníkem jsou, v kontextu zástavních práv vzniklých přede 

dnem 1. 1. 2014, uspokojivě řešeny přechodnými ustanoveními pozitivní právní úpravy, 

navíc s možností podřízení nové právní úpravě. 

 

4. Také hypotézu čtvrtou, jejímž základem je teze, že významné legislativní změny 

zavedené rekodifikací tuzemského občanského práva do problematiky zástavně-

právních poměrů byly současně, v dostatečné míře i koncepční jednotě a nezbytných 
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souvislostech, promítnuty také do souvisejících právních předpisů, lze mít za ověřenou 

a převážně potvrzenou, nicméně s několika výhradami různého stupně intenzity. Text 

této práce průběžně na přetrvávající problémy upozorňuje a v některých případech se též 

v rovině úvah de lege ferenda snaží o nástin tendence možného řešení. Jedná se zejména 

o některé aspekty v oblasti výkonu zástavního práva upraveného veřejnoprávními 

předpisy – při výkonu rozhodnutí, resp. exekuci prodejem zástavy. V některých ohledech 

nekoncepční a roztříštěná právní úprava různého pojetí stanovení pořadí zástavních práv 

a věřitelských tříd, jakož i kategorie preferenčně uspokojovaných pohledávek, jsou jen 

některé z příkladů výše uvedeného. Nezbývá tedy než doufat, že snaha o vyšší míru 

vnitřní jednoty právního řádu i zaměření na koncepční soulad a provázanost novelizace 

v rámci dlouholetého projektu rekodifikace civilního procesu, by snad v budoucnu 

mohly výrazně přispět k nižší míře ingerence do hmotněprávní roviny zástavně-právních 

poměrů. 
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Abstrakt 

Zástavní právo k nemovitým věcem 

Cílem práce je podat zevrubný rozbor klíčových aspektů institutu zástavního práva, jakož  

i současné právní úpravy dané problematiky. Díky zaměření na specifický předmět zástavy,  

tj. nemovité věci, s přihlédnutím k jejich relativně trvalejšímu charakteru ve srovnání s většinou 

jiných zastavitelných věcí, stejně jako díky obecně delší době trvání právních poměrů vzešlých 

z právních jednání při užití zástavního práva k nemovitým věcem, není pominuta též problematika 

intertemporálních norem upravujících vztah účinné právní úpravy stávajícím občanským 

zákoníkem s právní úpravou obsaženou v derogovaném zákoně č. 40/1964 Sb. občanském 

zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2013. Takto vymezenou perspektivu zpracování uvedeného 

tématu v rovině de lege lata, doplňuje dále text práce některými průběžnými úvahami de lege 

ferenda v rámci závěrů plynoucích z prováděné analýzy. 

Přestože z podstaty vymezeného tématu se jedná o teoretické pojednání, nerezignuje záměr 

práce na možné praktické přínosy, přičemž autor důsledně dbá na argumentaci a ověření klíčových 

hypotéz, jakož i na průběžnou verifikaci pracovních tezí, které jsou v některých případech 

tematicky nastoleny dle konkrétních kapitol textu. V souvislosti s vysokou mírou  

společensko-hospodářského významu institutu zástavního práva, jsou v některých částech práce 

zapracovány dílčí poznatky ekonomické teorie, jakožto vědního oboru s právní vědou a 

praktickým užitím jejích poznatků ve společenských interakcích, v některých ohledech relativně 

úzce souvisejícím. Struktura práce a členění jednotlivých kapitol jsou navrženy tak, aby ve 

výsledném celku bylo možnost ověřit následující klíčové hypotézy:  

 

1. Zástavní právo k nemovitým věcem představuje silný nástroj ochrany práv věřitele 

v závazkových právních poměrech, když současná právní úprava odpovídá potřebám 

kontinuálně rostoucímu významu moderního úvěrového financování a jeho zajištění 

v hospodářské praxi; 

 

2. Stávající právní úprava zástavního práva k nemovitým věcem současně poskytuje 

ochranu oprávněným zájmům obligačního i zástavního dlužníka a ve vznikajících 

právních poměrech tak zaručuje skutečnou (materiální) rovnost stran; 
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3. Intertemporální normy obsažené v současné právní úpravě zástavního práva 

k nemovitým věcem nemají negativní vliv na zástavní práva k nemovitým věcem vzniklá 

před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku; 

 

4. Významné legislativní změny zavedené rekodifikací tuzemského občanského práva do 

problematiky zástavně-právních poměrů byly současně, v dostatečné míře i koncepční 

jednotě a nezbytných souvislostech, promítnuty také do souvisejících právních předpisů. 

 

Klíčová slova: Zástavní právo 

   Hypotéka 

   Zástava 

   Občanský zákoník 

   Smlouva 
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Abstract 

Interest in Real Estate 

The aim of this thesis is to provide a thorough analysis od key aspets of the institute of 

Security Interest in Real Estate, as well as current legislation of this issue. Thanks to the focus on 

a specific subject of the pledge, i.e. the real estate, given its relatively more permanent nature 

compared to most other things, as well as the generally longer duration of legal relationships 

arising from legal proceedings in the application of the institute of Security Interest in Real Estate, 

the topic which cannot be overlooked consist of intertemporal norms governing the relationship of 

the effective legal regulation by the current Civil Code and legal regulation contained in the 

derogated Act No. 40/1964 Coll. of the Civil Code as amended until 31 December 2013. The 

perspective of the elaboration of the mentioned topic in the level of de lege lata, thus defined, is 

supplemented by the text of the thesis with some ongoing considerations de lege ferenda within 

the conclusions resulting from the analysis. 

Although the essence of general topic of this thesis is a theoretical dissertation, the intention 

of the text does not resign to possible practical benefits, while the author consistently pays attention 

to argumentation and verification of key hypotheses, as well as ongoing verification of work 

theses, which in some cases are thematically established according to specific chapters of the text. 

In connection with the high degree of socio-economic importance of the institute of the institute 

of Security Interest in Real Estate, in some parts of this thesis are incorporated partial knowledge 

of economic theory, as a scientific field with legal science and practical use of its knowledge in 

social interactions, in some respects relatively closely related. The structure of the work and the 

division of individual chapters are designed so that in the final unit it is possible to verify the 

following key hypotheses: 

1. A Mortgage is a powerful tool for protecting the rights of the creditor in the legal context 

of mortgage agreements, when the current legislation meets the needs of the constantly 

growing importance of modern credit financing and its securing in economic practice; 

 

2. The current legal regulation of the Mortgage simultaneously provides protection for the 

legitimate interests of the loan debtor and the mortgage debtor and thus guarantees real 

equality of the parties in the emerging legal relations; 
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3. Intertemporal norms contained in the current legal regulation Security Interest in Real 

Estate do not have a negative effect on Mortgage commitmens created before the entry 

into force of Act No. 89/2012 Coll. the Civil Code; 

 

4. Significant legislative changes introduced by the recodification of domestic civil law into 

the issue of pledge-legal conditions were at the same time, to a sufficient extent also 

conceptual unity and the necessary context, also reflected in the related legal regulations 

of other laws. 

 

Key words:  Security interest of real estate 

   Mortgage 

   Pledge 

   Civil code 

   Contract 


