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Zástavní právo v souvislosti s insolvenčním řízením 

 

Podle autora zástavní právo představuje v současných ekonomických podmínkách 

významný prostředek zajištění pohledávek věřitelů. Právní podstata a věcně právní znaky ho 

předurčují k jeho výsadní pozici mezi škálou zajišťovacích prostředků (i když porovnání se 

zajišťovacím převodem práva by bylo zajímavé).  

Zástavní právo lze zkoumat jak z hlediska hmotně právního (tj. jeho druhy, vznik, 

obsah), tak i z širšího procesně právního pohledu, tj. procesu vedoucího ke zpeněžení 

zástavního práva a k uspokojení věřitele. Je potěšitelné, že autor zvolil druhou -byť náročnější 

variantu- a neomezil se jen na popis současné právní úpravy obsažené v občanském zákoníku.  

Autor přistupuje ke zkoumání významu zástavního práva v procesu insolvence jako 

celku a jeho dílčích otázek v několika propojených rovinách. 

Autor se na řadě míst vyjadřuje –a srovnává- i právní postavení zajištěného a 

nezajištěného zástavního věřitele. I s použitím statistických údajů uvádí, že uspokojení 

zajištěného věřitele v insolvenčním řízení je mnohonásobně vyšší. Podrobně rozebírá účinky 

zahájení insolvenčního řízení a zabývá se mj. i otázkou možného nařízení výkonu rozhodnutí 

po  zahájení  řízení insolvenčního. Zajímavě podaný je i výklad na str. 63, kde rozebírá pojem 

výtěžku zpeněžení předmětu zajištění; uvádí přitom dva odlišné právní názory Vrchních 

soudů k této věci a s dobrými argumenty se přiklání k právnímu názoru Vrchního soudu 

v Olomouci (str. 69). 

V celé práci autor prokazuje výbornou teoretickou vybavenost, znalost soudní praxe, a 

to i s přihlédnutím k zahraničním úpravám a modelovým řešením. 

  

Připočteme-li k obsahu práce dobrou formulační schopnost autora, pečlivě vedený 

citační aparát, lze jednoznačně doporučit posuzovanou práci k obhajobě. 

K rozpravě doporučuji problematiku další existence zástavního práva a postavení 

zástavního věřitele v případě, že zastavená věc byla zpeněžena ve veřejné dražbě a výtěžek 

prodeje nepokryl pohledávku zástavního věřitele.  

 

Předběžné hodnocení : výborně 
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