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Úvod 
 

Zástavní právo je institut soukromého práva, jehož účelem je zajištění dluhu pro 

případ, že ho dlužník nesplní řádně a včas. Je-li dluh zajištěn zástavním právem, má 

věřitel oprávnění uspokojit svou pohledávku z výtěžku zpeněžení zástavy, a to přednostně 

před ostatními dlužníkovými věřiteli. Takové oprávnění nicméně věřiteli vznikne až poté, 

co dlužník nesplní svůj zajištěný dluh řádně a včas. 

 Předkládaná diplomová práce vychází z předpokladu, že nejvýrazněji se tento 

význam zřízení zástavního práva objeví v situaci, kdy se dlužník dostane do úpadku a je 

s ním zahájeno insolvenční řízení. Podle mnohých zahraničních, ale i českých publikací 

věnujících se zástavnímu právu či jinému věcněprávnímu zajištění, je možnost, že se 

dlužník dostane do úpadku, právě tím hlavním důvodem pro jeho zřízení.1 Podle T. 

Richtera nemá studium právní úpravy zajištění dluhů (a především pak jeho zajištění 

věcněprávního) dokonce téměř ani smysl, pakliže se člověk zároveň nevěnuje studiu 

právní úpravy úpadku. K realizaci věcněprávního zajištění mimo insolvenční řízení 

dochází totiž jen výjimečně. 2 V situacích, kdy se dlužník nenachází v úpadku, má navíc 

každý z jeho věřitelů možnost dosáhnout uspokojení celé své pohledávky prostřednictvím 

exekučního práva a smysl zajištění tak není tak lehce poznatelný.3 

Hlavním cílem předkládané práce je popsání institutu zástavního práva především 

z hlediska toho, jak se tento právní institut projevuje v insolvenčním řízení, a to v zásadě 

pouze v tom, ve kterém je úpadek dlužníka řešen konkursem.  

                                                           
1 Např. WOOD, By Philip R. Comparative law of security and guarantees. Reprinted. London: Sweet, 1996. 
ISBN 04-215-4320-5. s. 3. Větou „Security rights enhance the probability that a creditor will receive a 
repayment of his loan, particulary in the event of insolvency.“ zahajuje své zdůvodnění existence zajištění 
též Eva Maria Kieniger v úvodu k KIENINGER, Eva-Maria a Michele GRAZIADEI. Security rights in 
movable property in European private law. New York, NY: Cambridge University Press, 2004, xlviii, 777 
p. Cambridge studies in international and comparative law (Cambridge, England: 1996). ISBN 05-218-
3967-X. 
2 RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - základní otázky a obecná 
ustanovení. Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních 
trhů. Praha: C.H. Beck, roč. 2013, 7-8, (Dále také RICHTER, Tomáš, (1), op. cit.) s. 193 a násl. 
3 Nejde-li o situaci, kdy má dlužník pouze jednoho věřitele, ale žádný nebo nedostatečný majetek 
k uspokojení jeho pohledávky. V takovém případě se totiž vůbec nebude jednat o dlužníkův úpadek, avšak 
pohledávku věřitele nepůjde uspokojit ani exekuční cestou. K tomu více viz kapitola 3.1.. 
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Je-li úpadek dlužníka řešen konkursem, insolvenční správce nejprve shromáždí 

veškerý majetek náležející do majetkové podstaty a následně jej v součinnosti se 

zajištěným věřitelem, věřitelskými orgány a insolvenčním soudem zpeněží a z výtěžku 

tím získaného poměrně uspokojí pohledávky dlužníkových věřitelů. Proto bude pro 

konkurs typičtější ta fáze zástavního práva, která spočívá v jeho realizaci, a to daleko více 

především než ta jeho fáze, ve které zástavní právo vzniká. V těch částech práce, jejichž 

tématem je zástavní právo obecně, se tedy zaměřím především na jeho vznik a základní 

podstatu, zatímco v těch částech, kde se práce věnuje zástavnímu právu v insolvenčním 

řízení, se zaměřím především na jeho realizaci. Výkon zástavního práva mimo 

insolvenčního řízení přitom zůstane úplně stranou, jakkoli nový občanský zákoník přináší 

v tomto ohledu mnohdy až revoluční změny. Protože však může zástavní právo vzniknout 

i v insolvenčním řízení, a to i v tom, ve kterém je úpadek dlužníka řešen konkursem, 

pojednám naopak krátce i o podmínkách vzniku zástavního práva v těchto případech.  

 Především z důvodu zjednodušení se v práci věnuji hlavně (nikoli však výhradně) 

zástavnímu právu k věcem nemovitým. Proč se ze všech různých zástavních práv věnuji 

zrovna zástavnímu právu k věcem nemovitým má své opodstatnění. Aby totiž mohlo 

zástavní právo splnit svůj účel, musí strany závazku zvolit takovou zástavu, která bude 

co nejvíce zaručovat, že v případě, že dojde k jeho realizaci, dosáhne zástavní věřitel 

uspokojení svojí pohledávky v co nejvyšším rozsahu. Nemovité věci mají v tomto ohledu 

oproti věcem movitým nejednu výhodu. Ta hlavní z nich spočívá v tom, že nemovité věci 

jsou ze své podstaty zpravidla trvalejší4 a daleko stabilněji tak udržují svoji hodnotu. 

Zástavní právo k nemovitostem je tak ze všech zástavních práv nejúčinnější a v praxi 

proto také nejčastější. 

Na tomto místě považuji dále za vhodné sdělit, že přestože jistá specifika ostatních 

druhů zástavního práva sice úplně stranou nezůstanou a do jisté míry bude pojednáno i o 

nich, v předkládané práci se ze všech druhů zástavního práva zaměřuji především na 

zástavní právo vzniklé na základě smlouvy. 

S počátkem příštího roku nabyde účinnosti nejen nový občanský zákoník, ale mimo 

jiné také zákon č. 294/2013, který je revizní novelou insolvenčního zákona po 5ti letech 

                                                           
4 Nejde-li např. o právo stavby, které je ze své podstaty dočasné. 
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jeho účinnosti. Tato práce tak popisuje zástavní právo a postavení zajištěných věřitelů 

v insolvenčním řízení podle toho, jak je tato problematika upravena v novém občanském 

zákoníku a v insolvenčním zákoně po této jeho novelizaci. V závěru práce, ale i v jejích 

jednotlivých kapitolách, se ke kvalitě nové úpravy vyjádřím. 

Nový občanský zákoník zpřesňuje terminologii mimo jiné i v oblasti, které se tato 

práce věnuje. Dluh tak již například nově nebude označován také jako závazek, ale vždy 

pouze jako dluh. Závazkem se ve smyslu nového občanského zákoníku bude rozumět 

výlučně právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Zástavním právem se nově bude 

zajišťovat dluh, nikoli pohledávka. Tato práce se pokouší toto zpřesnění terminologie 

reflektovat, nicméně protože revizní novela insolvenčního zákona jej nereflektuje vůbec, 

nemůže být ani reflexe v této práci úplná. Insolvenční zákon i po 1. 1. 2014 bude dále 

hovořit o zajištěných pohledávkách a pojmem závazek bude i nadále označovat to, co už 

bude nový občanský zákoník označovat pouze jako dluh. V části týkající se zástavního 

práva v konkursu jsem se tedy rozhodl postupovat takovým způsobem, že tam, kde by 

striktní dodržování terminologie nového občanského zákoníku bylo spíše matoucí, 

používám terminologii insolvenčního zákona, a tam, kde takové nebezpečí nehrozí, 

používám terminologii nového občanského zákoníku. 

Velká část českých publikací věnujících se insolvenčnímu právu jej zkoumá 

především jako právo procesní. Insolvenční zákon však obsahuje nejen normy 

procesněprávní, ale též normy hmotněprávní. Tato práce se tak vyjadřuje nejen k procesní 

stránce insolvenčního řízení, ale též k jeho stránce hmotněprávní. 

První část práce si klade za cíl čtenáři krátce vysvětlit zajištění dluhu obecně a 

vymezuje jej oproti utvrzení dluhu. Druhá část odpovídá na základní otázky existence 

zástavního práva. Jednotlivé její kapitoly se tak věnují základní terminologii a podstatě 

tohoto institutu a tomu, jak zástavní právo vzniká. Třetí část, která je v práci stěžejní, se 

poté věnuje tomu, jak se zástavní právo projevuje v konkursu. Ačkoli se v ní snažím k této 

problematice vyjádřit co nejkomplexněji, mnoho otázek v ní zmiňuji jen letmo. Jako klíč 

k řešení toho, jaké otázky kvůli rozsahu této práce potlačit, a kterým se naopak věnovat 

podrobněji, byl zvolen takový postup, že podrobněji se v ní věnuji těm otázkám, které 

považuji z hlediska specifičnosti postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení za 

nejdůležitější. Obecným otázkám insolvenčního řízení se tak v ní snažím věnovat jen 
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potud, pokud mají nějaký vztah k tématu této práce. Například k procesní stránce 

přihlašování pohledávek zajištěných věřitelů do insolvenčního řízení a jejich 

přezkoumání insolvenčním správcem se věnuji jen okrajově, a to především proto, že tato 

problematika je sama o sobě příliš obsáhlá, než aby bylo možno se jí v této práci věnovat 

více podrobně. V poslední, čtvrté, předkládám statistické údaje o výtěžku zpeněžení 

v insolvenčních řízeních v České republice, ze kterých by mělo jasně vyplynout, že 

zajištění dluhů má v insolvenčním řízení obrovský význam. 

Při zpracování této práce jsem čerpal především z české literatury. Zahraniční 

literatura byla používána jen k zodpovězení některých obecných otázek. 

1. Zajištění dluhu obecně 
 

Pro velkou část závazků je typické, že jedna ze stran je povinna splnit svou povinnost 

dříve než strana druhá. Protože rozdílná doba plnění představuje pro toho, kdo plní svou 

povinnost jako první, poměrně značné riziko, že druhá strana svou povinnost v budoucnu 

nesplní řádně a včas, může první jmenovaný požadovat po druhém poskytnutí určité 

jistoty, prostřednictvím které by svou pohledávku uspokojil v takovém případě i bez jeho 

součinnosti.  

Za typický příklad závazku, ve kterém jedna strana plní dříve než strana druhá a je 

tak v něm často využíván některý ze zajišťovacích instrumentů (a pravděpodobně 

nejčastěji právě zástavní právo5), může sloužit smlouva o úvěru. Úvěrující na základě ní 

poskytne úvěrovanému peněžní prostředky a úvěrovaný se na oplátku zaváže úvěrujícímu 

tyto peněžní prostředky po určité době vrátit a zaplatit mu za to odměnu ve formě úroků. 

Úvěrovaný vstupuje do smluvního vztahu proto, že sám nemá v daném okamžiku 

dostatek peněžních prostředků, které aktuálně potřebuje, zatímco úvěrující má peněžních 

prostředků přebytek a rozhodl se je vstupem do tohoto smluvního vztahu zhodnotit. 

Předpokládá totiž, že úvěrovaný mu později peněžní prostředky vrátí i s úrokem. Jestliže 

úvěrující nebude po úvěrovaném požadovat, aby svůj dluh zajistil, poměrně snadno se 

může stát, že cíle úvěrujícího nebude dosaženo. Úvěrovaný poskytnuté peníze společně 

                                                           
5 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualiz. a 
dopl. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2005, 523 s. ISBN 80-7357-127-7. s. 440. 
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s veškerými svými vlastními prostředky špatně investuje a ve chvíli, kdy by měl peněžní 

prostředky úvěrujícímu vrátit společně s úroky, nebude už mít žádný dostačující majetek, 

ze kterého by mohl úvěrující svou pohledávku uspokojit. V horším případě si ještě 

úvěrovaný v úmyslu zvrátit špatný průběh své investice půjčí peníze od někoho dalšího a 

i ty svým neuváženým investováním ztratí. Úvěrovaný se tak dostane do úpadku, podá 

na sebe insolvenční návrh, na jeho majetek bude prohlášen konkurs a pohledávky obou 

věřitelů budou v takovém insolvenčním řízení uspokojovány poměrně z výtěžku 

zpeněžení majetku, který by nepostačoval ani na uspokojení jediné z nich. Před samotným 

rozvrhem výtěžku zpeněžení na tyto dvě pohledávky bude navíc nejprve nutno uhradit 

pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené a velice snadno se může 

stát, že k rozvrhu mezi nezajištěné věřitele už nezbude vůbec nic. 

Úvěrující z příkladu by mohl snadno předejít situaci, do které se dostal, kdyby po 

druhé straně již dříve požadoval, aby svůj dluh zajistila např. zástavním právem. Tím by 

docílil toho, že k výtěžku zpeněžení zástavy by měl před druhým věřitelem z případu a 

před jakýmkoli jiným dalším věřitelem přednostní právo. Zástavní právo by mu zároveň 

poskytovalo určité nástroje, prostřednictvím kterých by mohl dosáhnout toho, aby zástava 

co nejméně ztrácela na hodnotě. V konkursu by tak byl z výtěžku zpeněžení zástavy 

uspokojován přednostně právě on a to dokonce přednostně před věřiteli s pohledávkami 

za majetkovou podstatou a pohledávkami jim na roveň postavenými.6  

I ve chvíli, kdy by dlužník zástavu prodal, by na ní zástavní právo nadále lpělo, a 

věřitel by jej mohl i tehdy realizovat. Zajištění dluhu by zároveň bylo i ve prospěch 

dlužníka, když věřitelova ochota mu plnění poskytnout by se zvýšila a zpravidla by mu 

ho tak poskytl levněji (v případě úvěru by zpravidla úvěrující požadoval nižší úrok).7 

K zajištění dluhu mohou věřitelé využít jeden ze zajišťovacích instrumentů, které 

český právní řád zná a za určitých podmínek i nějaký jiný druh zajištění, který by sami 

případně vymysleli.8 Nový občanský zákoník, který s největší pravděpodobností nabude 

                                                           
6 § 305 odst. 2 in fine InsZ. 
7 Oboustranné výhodnosti zajišťovací transakce si všimlo už i Římské právo. V Justiniánských institucích 
se v 3.14.4. píše: Pignus utriusque gratia datur, et debitoris, quo magis ei pecunia crederetur, et creditoris, 
quo magis ei in tuto sit creditum. (volně přeloženo: Zástava se odevzdává v zájmu obou stran, jak dlužníka, 
který díky tomu může dříve obdržet úvěr, tak věřitele, jehož pohledávka je tím lépe zajištěna). 
8 Některé z instrumentů vzniklých přímo v praxi jsou v současnosti poměrně hojně využívány. Je jimi 
například finanční leasing. Jejich účel je se všemi výše jmenovanými shodný. Pro účely insolvenčního 
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účinnosti dne 1. 1. 2014, výslovně ze zajišťovacích instrumentů upravuje zástavní právo, 

ručení, finanční záruku, zajišťovací převod práva a dohodu o srážkách ze mzdy nebo 

jiných příjmů. Na rozdíl od ObčZ 1964 již mezi zajišťovací instrumenty nový občanský 

zákoník správně neřadí smluvní pokutu a uznání dluhu, které společně označuje jako 

utvrzení dluhu.  

Ekonomickou podstatou zajištění dluhu je buď vyčlenění určitého aktiva dlužníka 

z dosahu ostatních dlužníkových věřitelů a jeho určení k přednostnímu uspokojení 

věřitele se zajištěnou pohledávkou (toho lze dosáhnout zřízením zástavního práva, 

zajišťovacím převodem práva anebo skrze zadržovací právo), nebo vyčlenění určitého 

aktiva patřícího osobě od dlužníka odlišné k přednostnímu uspokojení pohledávky 

zajištěného věřitele (tam, kde je v případě zástavního práva osobní dlužník odlišný od 

dlužníka zástavního; viz kapitola 2.1), anebo to, že za splnění dluhu dlužníkem se zaručí 

svým majetkem další osoba (ručení a přistoupení k dluhu).9  

Podstata utvrzení dluhu na druhou stranu spočívá v posílení postavení věřitele jiným 

způsobem. Utvrzením dluhu smluvní pokutou dává věřitel dlužníkovi jasně najevo, že na 

splnění dluhu má zvláštní zájem, a proto bude při nesplnění povinnosti po něm požadovat 

smluvenou sankci. Uznání dluhu má ten význam, že zakládá právní domněnku existence 

dluhu (a mimo jiné tak věřiteli umožňuje pohledávku snadněji vymáhat v prodloužené 

promlčecí lhůtě).10 Utvrzení dluhu tedy na rozdíl od zajištění dluhu neumožňuje věřiteli 

uspokojit jeho pohledávku náhradním způsobem ve chvíli, kdy dlužník svůj dluh nesplní 

řádně a včas. Nový občanský zákoník rozlišením mezi zajištěním a utvrzením dluhu 

vyhověl požadavkům mnoha autorů11 i soudní praxe, která je již dávno rozlišovala, a 

právní úpravu terminologicky zpřesnil. 

                                                           

řízení se však nebudou pohledávky věřitelů, kteří takové instrumenty využijí, považovat za zajištěné a nemá 
tak význam se jim v této práci věnovat jakkoli blíže. 
9 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 471 s. ISBN 978-807-3573-294. (Dále 
také RICHTER, Tomáš. (2). op. cit.) 
10 Důvodová zpráva k NOZ. s. 475. 
11 Např. SEDLÁČEK, J. Obligační právo. Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o  
splnění závazků. 2. vydání. Brno: Právník, 1924, s. 110 an. a s. 158, RICHTER, T., (2), op. cit. s. 87 a násl..   
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2. Základní přiblížení zástavního práva mimo insolvenční 
řízení 

 

Jak je zřejmé z titulu této práce, dále v textu bude ze všech zajišťovacích instrumentů 

pojednáno pouze o zástavním právu s tím, že téma bude ještě více zúženo na zástavní 

právo k nemovitostem v konkursu. Než se však začneme podrobněji věnovat tomu, jak 

zástavní právo k nemovitostem v konkursu funguje, je třeba pohovořit o institutu 

zástavního práva v obecné rovině a popsat, v čem tento zajišťovací instrument spočívá.  

Zaměřím se samozřejmě především na ty prvky, které mají svůj význam i v insolvenčním 

řízení, ve kterém je úpadek dlužníka řešen konkursem. Proto se v této části práce věnuji 

mnohem více fázi zástavního práva před jeho realizací, než jeho realizaci samotné. 

Insolvenční právo má pro výkon zástavního práva svá vlastní pravidla a pravidla, která 

se použijí v situaci, kdy se zástavní dlužník v úpadku nenachází, se v něm tak nepoužijí. 

Otázky vzniku zástavního práva mají naopak zásadní význam i pro insolvenční řízení. 

Insolvenční správce musí při přezkoumávání pohledávek přezkoumat mimo jiné i to, zda 

pohledávky věřitelů, kteří je přihlašují jako zajištěné, byly zajištěné platně či nikoli. 

Z toho důvodu nelze vznik zástavního práva pro účely celistvosti práce opominout. 

2.1  Subjekty zástavního práva 
 

V základním schématu vystupují v zástavním právu pouze dva subjekty, které jsou 

totožné se subjekty závazku, v jehož rámci se zástavní právo zřizuje, totiž věřitel a 

dlužník. Taková situace se vyskytne tehdy, když dlužník je dlužníkem zároveň ze závazku 

mezi ním a věřitelem a zároveň z titulu zástavního práva váznoucího na věci, ke které má 

vlastnické právo a která slouží k zajištění jeho dluhu z takového závazku. V případech, 

kdy jako zástava slouží věc, která náleží dlužníkovi ze závazku, bychom si klidně 

vystačili pouze s pojmy věřitel a dlužník, protože bychom v každé jednotlivé situaci 

bezpečně věděli, koho máme v té které chvíli zrovna na mysli. V reálném životě ale 

mohou nastat situace o mnoho složitější, a proto rozlišujeme pojmy věřitel, osobní 

dlužník, zástavní dlužník a zástavce. 

Pojmenování subjektů na straně věřitelské nečiní zpravidla problémy. Přestože zde 

rozlišujeme pojmy zástavní věřitel a obligační věřitel, ve skutečnosti zde vždy, nejde-li o 
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spoluvěřitelství, subjekt pouze jeden. Osoba zástavního věřitele bude totiž ve všech 

případech totožná s osobou věřitele obligačního a rozlišování mezi obligačním a 

zástavním věřitelem má tak spíše teoretický význam.12 Zástavní právo vždy svědčí tomu, 

kdo má za osobním dlužníkem pohledávku.13 To vyplývá z akcesorické povahy 

zástavního práva, o které je pojednáno v kapitole 2.3.3 této práce. Dojde-li k postoupení 

pohledávky, nabude ji postupník včetně jejího zajištění.14 

Na straně dlužnické je pojmosloví komplikovanější, neboť zde mohou figurovat až 

tři různé osoby. Pro dlužníka zajišťovaného dluhu zákon používá buď čistě pojem 

dlužník, nebo pojem osobní dlužník. Teorie o něm někdy také hovoří jako o obligačním 

dlužníku. Postavení osobního dlužníka může v průběhu trvání zástavního práva přejít na 

osobu od něj odlišnou, a to například převzetím dluhu podle § 1888 odst. 1. Může se tomu 

však stát jedině se souhlasem věřitele. 

Zástavcem se v zákoně rozumí ten, kdo k věci zřídil zástavní právo (ten, kdo uzavírá 

zástavní smlouvu). Zástavce se tak logicky v rámci zástavního práva objevuje pouze při 

jeho vzniku. Zpravidla však půjde po osobu totožnou minimálně s osobou zástavního 

dlužníka. 

Za zástavního dlužníka je v zákoně označován vlastník zástavy. Přejde-li vlastnické 

právo k zástavě na jinou osobu, nabude taková osoba společně se zástavou také postavení 

zástavního dlužníka. To je projevem absolutní povahy zástavního práva, které se věnuji 

v kapitole 2.2.1. 

Rozlišování mezi zástavcem a zástavním dlužníkem má velice významný praktický 

dopad. Některá práva a povinnosti totiž zákon nebo povaha věci přiznává pouze zástavci 

nebo naopak pouze zástavnímu dlužníku. Po nabytí účinnosti nového občanského 

zákoníku bude tento význam ještě silnější. Nový občanskoprávní kodex totiž připouští, 

                                                           
12 Zcela vědomě zde opomíjím fakt, že NOZ umožňuje v § 2010 odst. 1, aby bylo zástavní právo (ale i jiné 
zajištění) zřízeno nejen přímo osobnímu dlužníku, ale také jen v jeho prospěch. Takové ustanovení NOZ 
přijal z důvodu usnadnění zajištění syndikovaných úvěrů. Vzhledem k jejich vysoké míře specifičnosti 
nebudou předmětem této práce. 
13 ROUČEK, František a SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Reprint původního vydání. 
Praha: ASPI publishing, 2002, 970 s. Komentáře velkých zákonů československých, Sv. 1. ISBN 80-859-
6360-4. s. 631. 
14 § 1880 odst. 1 NOZ. 
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aby se strany, které zástavní právo zřizují, do jisté míry odchýlily od ustanovení zákona. 

Jakékoli odchylné ujednání, které zákoník výslovně nepřipouští, však nebude mít žádné 

účinky vůči třetím stranám. To obojí vyplývá ze znění § 978 NOZ, podle kterého se lze 

od ustanovení o absolutních majetkových právech odchýlit ujednáním s účinky vůči 

třetím osobám jen tehdy, připouští-li to zákon.15 Porušení povinnosti stanovené takovým 

ujednáním bude mít za následek, že té straně, která žádnou svou povinnost neporušila, 

vznikne vůči druhé straně oprávnění po ní požadovat náhradu škody či zaplacení smluvní 

pokuty. Ujednání, která se odchýlí od zákona v těch případech, kdy to zákon výslovně 

nepřipouští, tedy budou charakteru obligačního a budou jimi vázáni pouze zástavce a 

zástavní věřitel.16 

Stejně jako předchozí kodex, ani nový občanský zákoník bohužel není v rozlišování 

mezi zástavcem a zástavním dlužníkem příliš důsledný. Například tak ve svém § 1359 

odst. 2 stanoví, že zástavní věřitel má vůči zástavci právo na náhradu nutných nákladů 

vynaložených při výkonu zástavního práva. Takové ustanovení však nedává příliš smyslu. 

Správně by bylo, aby náklady zástavního věřitele spojené s výkonem zástavního práva 

nesl zástavní dlužník. Zástavce se totiž může od osoby zástavního dlužníka lišit. Osoba 

zástavního dlužníka se může v průběhu trvání zástavního práva proměnit například tehdy, 

když její dluh převezme se souhlasem věřitele někdo jiný. Zástavcem však i v takovém 

případě zůstane stále ten, kdo zástavní právo zřídil a bude tak odlišnou osobou od toho, 

kdo zástavu v době výkonu zástavního práva vlastní, tj. odlišnou osobou od zástavního 

dlužníka. Zástavce si zachovává své postavení po celou dobu trvání zástavního práva, 

ačkoli fakticky už nemusí mít k zajišťovanému dluhu a k osobě dlužníka žádný vztah. 

Náklady zpeněžení zástavy se navíc budou podle § 1368 odst. 1 NOZ hradit z výtěžku 

jejího zpeněžení. Mám tedy za to, že v ustanovení § 1359 odst. 2 NOZ udělal zákonodárce 

chybu, a namísto zástavce měl na mysli zástavního dlužníka. 

 

                                                           
15 VYMAZAL, Lukáš, Zástavní právo (§ 152-§ 172 občanského zákoníku) – podrobný komentář 
k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury, 1. vydání, Praha: Linde Praha, a.s., 2012. (dále také 
VYMAZAL, Lukáš, (1), op. cit.) s. 37. 
16 ČECH, Petr. Jak se změní zástavní právo k nemovitostem. Právní rádce. roč. 2013, č. 3, s. 14-17. 
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2.2  Funkce zástavního práva 
 

České učebnice soukromého práva tradičně rozlišují v souvislosti se zástavním 

právem dvě jeho základní funkce, a to funkci zajišťovací a funkci uhrazovací.17 Jak však 

ukazuje L. Vymazal ve své monografii věnující se institutu zástavního práva18, 

zajišťovací funkci lze dále dělit na dvě její složky – složku subjektivní a složku objektivní. 

Zatímco zajišťovací funkce, ať už její subjektivní nebo objektivní složka, působí mezi 

stranami již od okamžiku vzniku zástavního práva, uhrazovací funkce figuruje až při jeho 

realizaci. 

2.2.1 Uhrazovací funkce zástavního práva 
   

Uhrazovací funkce zástavního práva je velmi dobře zjistitelná už ze samotného 

úvodního ustanovení NOZ v oddíle věnujícím se zástavnímu právu. Ustanovení § 1309 

odst. 1 NOZ definuje zástavní právo jako oprávnění věřitele, nesplní-li dlužník svůj 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. Uhrazovací 

funkce tedy spočívá v tom, že věřiteli je pro případ, že dlužník nesplní svůj dluh řádně 

a včas, dána možnost uspokojení jeho pohledávky jiným způsobem, tj. z výtěžku 

zpeněžení zástavy, a to i bez součinnosti dlužníka.19 

Při zajištění dluhu zástavním právem, je k uspokojení pohledávky věřitele z majetku 

dlužníka nebo třetí osoby (s jejím souhlasem) vyčleněno (ring-fenced) určité aktivum a 

určeno k přednostnímu uspokojení věřitele takové pohledávky z výtěžku jejího zpeněžení 

přednostně před ostatními dlužníkovými věřiteli, kteří k takovému aktivu buď zástavní 

právo zřízené nemají, nebo k němu mají zřízené zástavní právo nebo jiný zajišťovací 

institut s horším pořadím. Zřízení zástavního práva zároveň zástavního věřitele v žádném 

případě nezbavuje možnosti uspokojit svou pohledávku z ostatního majetku zástavního 

dlužníka než pouze ze zástavy.20 Vzhledem k tomuto majetku však zástavní věřitel není 

                                                           
17 Např. v KNAPPOVÁ, Marta, Jiří ŠVESTKA a Jan DVOŘÁK. op. cit., s. 441. 
18 VYMAZAL, Lukáš, (1), op. cit. 
19 Ibid. s. 17. 
20 Výjimku představuje úpadek dlužníka nepodnikatele, který je řešen oddlužením splátkovým kalendářem, 
ve kterém zajištěný věřitel uplatní své právo ze zajištění. V takovém insolvenčním řízení totiž bude 
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v žádném přednostním postavení před ostatními dlužníkovými věřiteli. Tento princip platí 

i v konkursu. 

Nejvýrazněji lze tento účinek (funkci) zástavního práva spatřit právě v okamžiku, kdy 

se dlužník dostane do úpadku a je s ním zahájeno insolvenční řízení. T. Richter21 

v souvislosti s tím hovoří o nejdůležitější podstatě věcněprávního zajištění obecně – 

přednostním účinku zajištění. Ta spočívá v rozdílném postavení zajištěného věřitele 

v insolvenčním řízení oproti věřitelům nezajištěným. Hrozba uspokojení věřitelovy 

pohledávky (subjektivní složka zajišťovacího účinku zástavního práva) je přítomná 

v každém závazku, ať již byl dluh z něho zajištěn či nikoli. Proto se o majetku dlužníka 

obrazně hovoří jako o tzv. všeobecné zástavě. Nesplní-li dlužník svůj dluh řádně a včas, 

má za situace, kdy se takový dlužník nenachází v úpadku, každý z jeho věřitelů (a to jak 

věřitelů zajištěných, tak věřitelů nezajištěných) možnost dosáhnout uspokojení své 

pohledávky skrze klasickou cestu – nalézací řízení a vykonávací řízení. Právě z toho 

důvodu je v insolvenčním zákoně (v § 3 odst. 2 písm. c)) jako jedna z domněnek toho, že 

dlužník není schopen plnit svoje závazky, stanovena situace, kdy není možné dosáhnout 

uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí. Insolvenční řízení však ovládá zásada, podle které v něm mají mít věřitelé 

se zásadně stejným nebo obdobným postavením rovné možnosti (§ 5 písm. b) InsZ – 

zásada pari passu). Nezajištění věřitelé jsou v konkursu uspokojováni z výtěžku 

zpeněžení majetkové podstaty poměrně podle výše jejich zjištěných přihlášených 

pohledávek (§ 306 odst. 3 InsZ). Zajištěný věřitel má oproti nim v insolvenčním řízení 

výhodnější postavení. Podle § 298 odst. 1 InsZ má právo, aby byla jeho pohledávka 

uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, kterou byla zajištěna. Nebude-li jeho pohledávka 

zcela zpeněžena z výtěžku zpeněžení takové věci, bude se ve zbytku považovat za 

pohledávku nezajištěnou a bude tak uspokojována poměrně společně s pohledávkami 

obecných dlužníkových věřitelů. Hlavní podstata zástavního práva tak spočívá v tom, že 

zástavní věřitel má k uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy oproti 

obecným dlužníkovým věřitelům přednostní oprávnění k uspokojení své pohledávky 

z výtěžku zpeněžení zástavy a toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno ani 

                                                           

pohledávka zajištěného věřitele uspokojována pouze z výtěžku zpeněžení zástavy a případná zbylá 
neuhrazená pohledávka se nestane součástí splátkového kalendáře. 
21 RICHTER, Tomáš. (1). op. cit. s. 193 a násl.. 
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v insolvenčním řízení.22 To, ale jak bude ukázáno v kapitolách 3.5, 3.6 a 3.7 nejen to, 

jeho pozici ve srovnání s ostatními dlužníkovými věřiteli značně posiluje. 

2.2.2 Zajišťovací funkce zástavního práva – objektivní složka 
 

Objektivní složka zajišťovací funkce zástavního práva slouží k tomu, aby nedošlo ke 

zmaření jeho funkce uhrazovací. Majetek, který je z ostatního majetku zástavního 

dlužníka vyčleněn za účelem přednostního uspokojení věřitelovy pohledávky, podléhá ze 

zákona ochraně před vlivy, které by potenciálně mohly nepříznivě ovlivnit jeho hodnotu. 

Lze hovořit o tzv. konzervačním účinku zástavního práva. Jakékoli snížení hodnoty 

zástavy by bylo k újmě věřitele, neboť by se s ní zákonitě též snížila jeho jistota, že 

v případě, že osobní dlužník nesplní svůj dluh řádně a včas, uspokojí svoji pohledávku 

právě z výtěžku zpeněžení zástavy. Podle ustanovení § 1353 NOZ se proto musí zástavní 

dlužník zdržet všeho, čím by se zástava zhoršila na úkor zástavního věřitele.  

Konzervační účinek záleží také v tom, že zástavnímu dlužníku je znemožněno (až na 

výjimky, které však nebudou v této práci blíže rozebrány) se zástavou nakládat bez toho, 

že zástavní právo k zástavě zůstane věřiteli zachováno.  

Další možností věřitele, jak zabránit případnému znehodnocení zástavy, je ujednat se 

zástavním dlužníkem zákaz zcizení, dalšího zatížení věci nebo jejího pronajmutí.23 Aby 

však mělo takové ujednání účinek erga omnes a zavazovalo tak i případného dalšího 

nabyvatele zástavy, musí strany takové právo zřídit jako právo věcné.24 

V insolvenčním řízení se objektivní složka zajišťovací funkce projevuje především 

tak, že zajištěný věřitel dostane právo rozhodovat o tom, jak bude zástava v insolvenčním 

řízení spravována (k tomu blíže viz kapitola 3.6) 

 

 

                                                           
22 To platí minimálně v konkursu. V oddlužení je tento princip částečně omezen. 
23 ELIÁŠ, Karel a kol.. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 
zákoníku. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 315 s. ISBN 978-80-7478-013-4. s. 220. 
24 § 1761 a 1309 odst. 2 NOZ. 
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2.2.3 Zajišťovací funkce zástavního práva – subjektivní složka 
 

Jakmile je zástavní právo zřízeno, dlužník je hrozbou jeho realizace motivován 

k tomu, aby svůj dluh splnil řádně a včas. Zástavní právo váznoucí na dlužníkově věci 

totiž znamená pro zástavního dlužníka velice závažný zásah do jeho vlastnického práva. 

Po dobu trvání zástavního práva je dlužník, co se týká disponování se zástavou, značně 

omezen, a to jak zákonnými a případně smluvními omezeními, tak fakticky.25 

V konečném důsledku, především dojde-li k realizaci zástavního práva, může dokonce 

toto omezení spočívat až v úplném zániku vlastnického práva k zástavě.26 Lze se proto 

domnívat, že zástavní dlužník se bude snažit svou povinnost splnit co nejdříve, aby svůj 

majetek zbavil vady spočívající v zástavním právu na něm váznoucím a předešel tak 

negativním vlivům s tím spojeným. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že subjektivní složka zajišťovací funkce zástavního 

práva je přítomná pouze v těch případech, kde je osobní dlužník zároveň zástavním 

dlužníkem. Hrozba výkonu zástavního práva se osobního dlužníka v opačném případě 

zdánlivě netýká, protože majetek, který byl zatížen zástavním právem, nepatří jemu a 

výkon zástavního práva by tak přímo nezasáhl do jeho vlastních majetkových poměrů. 

Subjektivní složka zajišťovací funkce je však přítomna i v takové situaci. 

Z podobných důvodů jako osobní dlužník, který je zároveň zástavním dlužníkem, je 

zástavní dlužník motivován, aby svou věc co nejdříve zbavil zatížení v podobě zástavního 

práva.27 Toho může docílit hned několika způsoby.  

Ještě předtím, než bude zástavní právo k jeho věci vykonáno, má zástavní dlužník 

možnost zástavu zbavit zatížení zástavním právem tak, že věřiteli složí její cenu podle § 

1377 odst. 1 písm. c) NOZ.28 Složením ceny zástavy zástavní právo zanikne a 

zástavnímu věřiteli se dostane do rukou prostředek, ze kterého bude moct svoji 

                                                           
25 Skutečnost, že na zástavě lpí zástavní právo, způsobuje, že vlastník zástavy ji bude jen obtížně 
zpeněžovat. Vzniká-li zástavní právo odevzdáním věci zástavnímu věřiteli, je dalším faktickým omezením 
vlastnického práva zástavního dlužníka k zástavě omezení práva věc držet a užívat. VYMAZAL, Lukáš. 
(1), op. cit., s. 12. 
26 VYMAZAL, Lukáš. Výkon zástavního práva k nemovitostem. Plzeň, 2012, disertační práce, Západočeská 
univerzita v Plzni, Fakulta právnická, (dále také VYMAZAL, Lukáš, (2), op. cit. s. 7. 
27 VYMAZAL, Lukáš. (1), op. cit., s. 15. 
28 Podle druhé věty § 492 odst. 1 NOZ se cena věci určí jako cena obvyklá, není-li ujednáno jinak, nebo 
nestanoví-li jinak zákon. 
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pohledávku uspokojit bez sebemenších problémů. Nebude už muset zástavu jakýmkoli 

způsobem zpeněžovat a k uspokojení své pohledávky použije v případě prodlení osobního 

dlužníka peníze složené zástavním dlužníkem.  

Další možností, jak se může zástavní dlužník zbavit zatížení svojí věci zástavním 

právem, je postup podle § 1936 odst. 1 NOZ.  Toto ustanovení ve spojení s ustanovením 

§ 1937 odst. 1 NOZ zástavnímu dlužníku umožňuje, aby splnil dluh osobního dlužníka i 

bez jeho souhlasu.29 Vzhledem k akcesorické povaze zástavního práva tím zanikne 

zástavní právo společně s pohledávkou. 

V případech uvedených v předchozích dvou odstavcích ani v těch případech, kdy 

skutečně dojde k realizaci zástavního práva, totiž kdy zástava bude zpeněžena a věřitel 

uspokojí svou pohledávku z výsledku jejího zpeněžení, se však osobní dlužník své 

povinnosti splnit dluh nezbaví.  V konečném důsledku totiž může být zasaženo i do jeho 

vlastní majetkové sféry. Zástavnímu dlužníku uhrazením pohledávky vznikne proti 

osobnímu dlužníkovi regresní nárok odpovídající tomu, co za něj zástavní dlužník z 

výtěžku zpeněžení splnil. ObčZ 1964 sice tento nárok výslovně neupravoval, nicméně 

judikatura jej dovodila i tak za pomoci ustanovení o bezdůvodném obohacení. Nejvyšší 

soud se ve svých rozhodnutích z března30 a července31 2009 jasně přiklonil k názoru, že 

není-li pro tento případ mezi zástavním dlužníkem a osobním dlužníkem ujednáno něco 

jiného, vzniká zástavnímu dlužníku, jenž na úhradu zajištěné pohledávky plnil zástavou 

(tím, že byla zpeněžena), regresní nárok svého druhu, který je nutno posuzovat analogicky 

podle ustanovení § 454 a § 458 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (bezdůvodné 

obohacení). Podle Nejvyššího soudu navíc na těchto závěrech ničeho nemění ani to, zda 

zástavní dlužník plnil ze zástavního práva dobrovolně (např. tím, že uhradil zajištěnou 

pohledávku nebo složil hodnotu zástavy) nebo vynuceně (tak, že zástava byla i proti jeho 

vůli zpeněžena a výtěžek zpeněžení vydán zajištěnému věřiteli).32 Nový občanský zákoník 

celý problém ještě více vyjasnil, když regresní nárok zástavního dlužníka vůči osobnímu 

                                                           
29 To představuje odklon od klasického splnění dluhu za jiného, k němuž je za normálních okolností nutný 
souhlas dlužníka. Podle § 1936 odst. 1 NOZ totiž věřitel musí přijmout plnění, ke kterému byl původně 
zavázán dlužník, jen tehdy, když s poskytnutím plnění vyjádří dlužník svůj souhlas. 
30 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1343/2006 ze dne 31. března 2009. 
31 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 2105/2007 ze dne 29. července 2009. 
32 Obě citovaná rozhodnutí se také zabývala otázkou, zda má na vznik takového nároku vliv to, že na 
majetek osobního dlužníka byl prohlášen konkurs a obě se kloní k závěru, že nikoli. 
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dlužníku výslovně upravil, a není ho tak již třeba dovozovat skrze institut bezdůvodného 

obohacení.  

Podle § 1368 odst. 2 NOZ totiž úhradou pohledávky ze zpeněžené zástavy (lépe by 

však bylo z výtěžku jejího zpeněžení) vznikají zástavnímu dlužníku stejná práva, jako by 

dluh splnil sám. Budeme-li poté v tom smyslu číst ustanovení § 1937 odst. 2 NOZ, 

dojdeme k závěru, že splněním dluhu za osobního dlužníka vstupuje zástavní dlužník do 

práv věřitele a má právo, aby mu osobní dlužník vyrovnal, co za něho sám plnil. 

Pohledávka zajištěného věřitele na něj přejde včetně veškerého jejího dalšího 

zajištění33.34 

Pro vznik regresního nároku zástavního dlužníka proti osobnímu dlužníku není ani po 

1. 1. 2014 rozhodující, zda ten pohledávku věřitele, byť i pouze částečně, uspokojil 

z výtěžku zpeněžení zástavy, zda ji sám uspokojil za něho (§ 1936 odst. 1 NOZ), anebo 

zda ji věřitel uspokojil z peněžních prostředku ve výši ceny zástavy, které mu za tím 

účelem zástavní věřitel složil podle § 1377 odst. 1 písm. c) NOZ. Regresní nárok vzniká 

ve všech těchto případech, a NOZ tak v tomto ohledu nepřináší nic revolučního a pouze 

tak výslovným upravením regresního nároku v takovém případě posiluje právní jistotu 

zástavního věřitele, že mu takový nárok v případě uspokojení pohledávky zástavního 

věřitele vznikne.  

Do insolvenčního řízení osobního dlužníka přihlašují zástavní dlužníci tyto regresní 

nároky jako podmíněné pohledávky. I ve chvíli, kdy sami zmeškají lhůtu k přihlášení 

pohledávek, avšak zástavní věřitel svojí pohledávku do takového insolvenčního řízení 

přihlásí, mají takoví dlužníci oprávnění, aby byl jejich regresní nárok v insolvenčním 

řízení uspokojován (§ 183 odst. 3 InsZ; více viz kapitola 3.4) 

Podle Vymazala může být pro osobního dlužníka hrozba toho, že zástavní dlužník 

svůj regresní nárok vůči osobnímu dlužníku uplatní, alespoň nepřímou motivací ke 

                                                           
33  RICHTER, Tomáš. (1), op. cit., s. 193 a násl.. 
34 Více k problematice regresního nároku zástavního dlužníka viz JAVOREK, Leo. Několik poznámek k 
rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR o otázce regresního nároku zástavního dlužníka nebo osoby poskytující 
zajištění v jiné právní formě v případě plnění ze zajištění. Epravo.cz [online]. 2009 [cit. 2013-12-14]. 
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-poznamek-k-rozhodnutim-nejvyssiho-soudu-cr-o-
otazce-regresniho-naroku-zastavniho-dluznika-nebo-osoby-poskytujici-zajisteni-v-jine-pravni-forme-v-
pripade-plneni-ze-zajisteni-58511.html 
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splnění dluhu a subjektivní složka zajišťovací funkce tak podle něj vystupuje i takovém 

případě.35 Obzvláště vzhledem k tomu, že zástavním dlužníkem se v takových případech 

často stává osoba, která je osobnímu dlužníku blízká, lze tento názor považovat za 

správný. Věřiteli navíc může být úplně jedno, kdo jeho pohledávku uspokojí. 

2.3  Základní principy zástavního práva 
 

Nutným předpokladem toho, aby zástavní právo skutečně fungovalo tak, jak by 

fungovat mělo, tj. aby jeho zřízením strany dosáhly cílů popsaných v předchozí kapitole, 

je jeho kvalitní právní úprava. Úprava zástavního práva vychází mimo obecných 

základních zásad občanského práva i ze specifických právních principů, které jí slouží 

nejen jako určitá základní východiska, kterými se zákonodárce řídil při jejím přijímání a 

kterými se musí řídit i při jakékoli její novelizaci (obecné regulativní ideje), ale slouží 

také k její interpretaci a aplikaci.36 Stejně jako by bylo celé soukromé právo nemyslitelné 

bez existence nějakých sjednocujících pravidel (základních zásad)37, byly by i aplikace a 

interpretace ustanovení o zástavním právu nemyslitelné bez existence základních 

principů ovládajících právě tento institut. 

Nelze opominout fakt, že zásady, o kterých bude v této kapitole pojednáno, neplatí 

bezpodmínečně v každém okamžiku existence zástavního práva, natož pak v plné míře 

v každém závazku, ve kterém je zástavní právo zřizováno. Vzhledem k tomu, že úplné 

pojednání o všech aspektech základních principů zástavního práva včetně všech výjimek 

z jejich obecné platnosti, které český právní řád zná, by samo o sobě vydalo na celou 

knihu, omezím následující výklad pouze na jejich základní vymezení. V těch případech, 

ve kterých budu považovat bližší rozbor výjimek z jednotlivých principů pro pochopení 

části práce týkající se přímo zástavního práva k nemovitostem v konkursu za účelné, 

podám podrobnější výklad přímo v příslušné kapitole. 

                                                           
35 VYMAZAL, Lukáš. (1), op. cit., s. 16. 
36 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 343 s. Právnické učebnice (Aleš 
Čeněk). ISBN 978-807-3800-239. s. 34-35 
37 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2013, 429 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 47 a násl.. 
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2.3.1 Absolutní povaha zástavního práva 
 

Nový občanský zákoník upravuje zástavní právo především ve své části třetí 

(absolutní majetková práva), dílu pátém (věcná práva k cizím věcem), oddílu třetím 

(zástavní právo).  

Zařazení zástavního práva mezi práva věcná bývalo v minulosti často terčem kritiky. 

Kritici v ětšinou poukazovali na rozpor mezi obvyklou definicí věcných práv a tím, že 

zástavní právo se nemusí nutně týkat věci. Věcná práva teorie obvykle definuje jako 

pojem označující ta absolutní práva, jejichž předmětem je věc.38 Především v těch 

případech, kdy zástavou byla pohledávka, se zdálo zařazení zástavního práva mezi věcná 

práva problematické. NOZ však přináší novou definici věci, která věc definuje daleko 

šířeji, než tomu tak doposud činila teorie.39 Podle § 489 NOZ je věcí vše, co je rozdílné 

od osoby a slouží potřebě lidí.40 Tím, že novou definicí věci se mezi věci v právním 

smyslu dostala například i práva na plnění (pohledávky), ztrácí do budoucna kritika 

zařazení zástavního práva mezi práva věcná význam.  

Na rozdíl od závazkových práv, která NOZ řadí mezi tzv. relativní majetková práva 

a která mohou zavazovat s některými výjimkami jen kontrahující strany, mají věcná práva 

účinek vůči všem (erga omnes). Jakmile jednou zástavní právo platně vzniklo, tak na 

zástavně lpí, a to až do okamžiku, kdy dojde k jeho realizaci anebo zanikne jiným 

způsobem. Takovou vlastnost mají všechna práva k cizí věci.41 Zástavním právem je 

vázán nikoli pouze zástavní dlužník, který svoji věc jako zástavu určil a zřídil k ní 

zástavní právo (zástavce), ale jakýkoli další nabyvatel takové věci v budoucnu. Především 

právě z toho důvodu je zástavní právo tím v praxi nejužívanějším zajišťovacím 

instrumentem. 

                                                           
38 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. op. cit., s. 309-311. 
39 ObčZ 1964 věc v právním smyslu sám nedefinoval s její definice tak byla ponechána teorii. 
40 Vyjma rozdílnosti od osoby zná NOZ ještě další negativní definice pojmu věc. Věcí podle NOZ nejsou 
ani lidské tělo a jeho části a to ani tehdy, když dojde k jejich oddělení od těla. Na lidské tělo ani jeho části 
se ustanovení o věcech nepoužijí ani přiměřeně (DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela 
a kol., op. cit., s. 373). Věcí v právním smyslu nejsou ani živá zvířata, ačkoli na ně se ustanovení o věcech 
přiměřeně použijí (§ 494). 
41 Ibid., s. 313. 
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Hned úvodní ustanovení NOZ o absolutních majetkových právech absolutní povahu 

těchto práv výslovně zmiňuje. Ustanovení § 976 stanoví, že absolutní majetková práva 

(tj. i zástavní právo) působí vůči každému, nestanoví-li zákon jinak. ObčZ 1964 sice 

neobsahoval ustanovení, které by výslovně prohlásilo účinek erga omnes všech věcných 

práv, ale na druhou stranu výslovně takový účinek zmínil u zástavního práva ve svém § 

164. Tento paragraf stanovil, že zástavní právo působí také vůči každému budoucímu 

nabyvateli zástavy (ať už jí byla věc nebo cokoli jiného).  

Absolutní účinek zástavního práva podtrhuje NOZ také tím, že v ustanovení § 1377 

podává taxativní výčet způsobu zániku zástavního práva. Jinými způsoby, než právě těmi 

vyjmenovanými v tomto ustanovení, zástavní právo zaniknout nemůže. To však platí jen 

tehdy, není-li se zástavním dlužníkem vedeno insolvenční řízení. V insolvenčním řízení 

totiž může zástavní právo zaniknout také podle § 167 odst. 4 InsZ. Podle tohoto 

ustanovení zanikne zástavní právo též zpeněžením zástavy, a to i tehdy, nepodal-li 

zástavní věřitel do takového insolvenčního řízení přihlášku svojí pohledávky. 

2.3.2 Princip publicity 
 

Aby mohlo mít zástavní právo účinek erga omnes, je třeba, aby měl každý možnost 

se s jeho existenci nějakým snadným způsobem seznámit. T. Richter v knize 

Insolvenční právo vysvětluje princip publicity a zajištění obecně za pomoci připodobnění 

zajištění ke krabici označené visačkou se jménem zajištěného věřitele.42 Ze všeho 

majetku, který patří zástavnímu dlužníku, se do takové krabice dá jen ten majetek, který 

slouží k zajištění dluhu osobního dlužníka. Richter v tomto připodobnění klade důraz na 

význam barevnosti takové krabice s tím, že nejlépe k zamýšlenému účelu bude sloužit ta 

krabice, jejíž barva bude co nejvýraznější. Naopak za nejhorší považuje situaci, ve které 

by byla krabice z čirého skla nebo nějakého jiného čirého materiálu. V takovém případě 

by totiž hrozilo, že věřitelé, kteří budou se zástavním dlužníkem v budoucnu vstupovat 

do smluvních vztahů, dostanou mylnou představu o jeho majetku a smlouvu s ním 

uzavřou, jakkoli by tak při vědomosti o skutečném stavu dlužníkova majetku neučinili. 

Anglicky psaná literatura označuje toto riziko jako fenomén falešného bohatství (false 

                                                           
42 RICHTER, Tomáš. (2), op. cit., s. 74-75. 



19 

 

wealth). Jde o situaci, kdy dlužník sice má v držení majetek určitého rozsahu, ale jen 

malou část z něj pořídil z vlastního kapitálu a většina takového majetku byla pořízena 

z cizích zdrojů.43 

Efektu „vložení do krabice“, totiž publicity zástavního práva, se ve skutečnosti 

dosahuje různými způsoby. Ty se odvíjí od povahy věci, která slouží v tom kterém 

konkrétním vztahu jako zástava, a někdy též od toho, jak e spolu domluví strany 

v zástavní smlouvě. Pro nás nejvýznamnější způsob představuje zápis zástavního práva 

k věci do veřejného seznamu (typicky katastru nemovitostí). Zástavní právo 

k nemovitosti, která podléhá zápisu do katastru nemovitostí, totiž vzniká právě až 

okamžikem zápisu tohoto práva do katastru nemovitostí.44 Z dalších způsobů uvádím 

např. předání zástavy k držení zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě (movité věci), 

označení zástavy (u těch movitých věcí, které nelze odevzdat) a zápis vzniku zástavního 

práva do rejstříku zástav (např. u nemovitostí, které nepodléhají zápisu do katastru 

nemovitostí). 

Je-li publicity zástavního práva dosahováno zapsáním jeho existence do veřejného 

seznamu, je jeho existence všem ostatním dlužníkovým věřitelům poznatelná bez větších 

obtíží (tomu napomáhá i znění § 980 odst. 1 NOZ). Nový občanský zákoník proto 

jednoznačně tento způsob preferuje. V § 2016 NOZ tak pro případy konkurence více 

druhů věcněprávního zajištění stanoví, že nastane-li taková situace, budou první v pořadí 

vždy uspokojovány pohledávky těch věřitelů, jejichž věcněprávní zajištění vzniklo 

registrací (tj. zápisem do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav). Otázku 

vzájemného pořadí zástavních práv vzniklých registrací lze poté zodpovědět za pomocí 

ustanovení § 981 NOZ. Podle něho má totiž věcné právo k věci cizí zapsané do veřejného 

seznamu přednost před věcným právem, které není z veřejného seznamu zjevné. Protože 

rejstřík zástav veřejným seznamem není, je evidentní, že přednost bude mít vždy zástavní 

právo zapsané v katastru nemovitostí nebo jiném veřejném seznamu.45 Časové kritérium, 

podle kterého se pohledávky v případě konkurence zajišťovacích institutů hradí podle 

data jejich vzniku, se uplatní až tehdy, kdy dojde ke konkurenci zajišťovacích institutů, 

                                                           
43 K tomu více např. WOOD, By Philip R. op. cit., s. 4-5 a s. 110. 
44 § 1316 NOZ. 
45 RICHTER, Tomáš. (2), op. cit., s. 193 a násl.. 
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k jejichž vzniku došlo stejným způsobem. Pořadí zástavních práv zůstává zachováno i 

v insolvenčním řízení. 

2.3.3 Akcesorická povaha zástavního práva 
 

Akcesorická povaha zástavního práva spočívá v tom, že existence zástavního práva 

není zásadně možná bez existence dluhu, který zástavní právo zajišťuje, a v tom, že 

zástavní právo zásadně následuje osud pohledávky, která odpovídá dluhu, který 

zajišťuje. Základní vlastnost akcesorické povahy zástavního práva výslovně zmiňuje § 

1376 NOZ, který výslovně stanoví, že zanikne-li zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo. 

Trvání zástavního práva se tedy váže na existenci zajišťovaného dluhu. Je-li jakýmkoli 

způsobem disponováno s pohledávkou, která odpovídá zajištěnému dluhu, disponuje se 

společně s ní automaticky také se zástavním právem.46 

Nový občanský zákoník tento princip poměrně omezuje, když umožňuje, aby 

zástavní právo nadále trvalo i poté, co pohledávka odpovídající zajištěnému dluhu 

zanikne. Například tak umožňuje, aby i po zániku dluhu zajištěného zástavním právem 

k věci zapsané ve veřejném seznamu, trvalo zástavní právo i nadále jako uvolněné a 

vlastník zástavy ho mohl dále použít k zajištění jiného dluhu, 47 nebo aby využil institutu 

záměny zástavního práva48.  Jak bylo ukázáno v kapitole 2.2.3, zástavní právo bude 

nadále trvat také tehdy, když dluh osobního dlužníka za něj splní dlužník zástavní.49 Při 

splnění podmínek podle § 1907 přečká zástavní právo i novaci původně zajišťovaného 

dluhu.  

2.3.4 Subsidiarita zástavního práva 
 

Zástavní věřitel může zpeněžit zástavu a uspokojit se z výtěžku jejího zpeněžení 

teprve tehdy, dostane-li se dlužník se splněním svého dluhu do prodlení. To vyplývá 

                                                           
46 VYMAZAL, Lukáš. (1), op. cit., s. 13. 
47 § 1380 a násl. NOZ. 
48 § 1385 a násl. NOZ. 
49 § 1936 a 1937 NOZ. 
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přímo z úvodního ustanovení o zástavním právu (§ 1309 NOZ), které váže vznik takového 

věřitelova oprávnění až na okamžik, kdy dlužník nesplní dluh řádně a včas.  

Zástavní právo samo o sobě nemá žádnou majetkovou hodnotu. Neslouží 

k rozmnožení majetku zástavního věřitele, ale pouze k zesílení věřitelovy možnosti 

uspokojit jeho pohledávku za dlužníkem.50 

2.3.5 Princip speciality 
 

Zástavní právo musí vždy lpět na konkrétně určené věci a zásadně by mělo též 

zajišťovat konkrétně určený dluh. V rozporu s tímto principem není ani situace, kdy je 

zástavní právo zřízeno k věci hromadné (typicky obchodní závod). I v takovém případě 

lze totiž v každém jednotlivém okamžiku zjistit, co konkrétně obsah zástavy tvoří. 

Proměnlivost obsahu takových zástav vyplývá se samotné jejich podstaty a tento fakt 

žádným způsobem není v rozporu s tím, aby zástavou byla určena konkrétně určená věc. 

Hromadná věc jako celek totiž i přes svou proměnlivost stále zůstává stejnou věcí.51 O 

konkrétních projevech nejen principu speciality hovořím v následujících dvou kapitolách. 

2.4  Dluh zajistitelný zástavním právem – zástavní dluh 
 

Z akcesorické povahy zástavního práva vyplývá, že podmínkou sine qua non jeho 

platného vzniku je existence jeho objektu aktivního (zástavy)52 a objektu pasivního (dluh 

zajištěný zástavním právem).53 Zástavní právo vždy zajišťuje určitý dluh, a to včetně 

jeho příslušenství. Aby zajišťovalo též smluvní pokutu, je třeba tak výslovně sjednat.54 

§ 1311 odst. 1 první věta NOZ v souladu s tím stanoví, že zástavním právem lze zajistit 

dluh o určité výši nebo dluh, jehož výši lze určit kdykoli v době trvání zástavního práva.  

Podle věty druhé stejného ustanovení lze zástavním právem zajistit dluh peněžitý i 

nepeněžitý, podmíněný nebo i takový, který má vzniknout teprve v budoucnu. Zástavního 

práva lze tedy v zásadě použít k zajištění všech druhů dluhů, které již buď vznikly, 

                                                           
50 VYMAZAL, Lukáš. (2), op. cit., s. 12-13 
51 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol., op. cit., . s. 388 
52 K tomu viz kapitola 2.3. 
53 ROUČEK, František a SEDLÁČEK, Jaromír. op. cit., s. 639 a 642. 
54 § 1313 NOZ. 
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jejich vznik je vázán na určitou podmínku (dále jen „podmíněné dluhy“), anebo 

mají v budoucnu teprve vzniknout. Podle tohoto ustanovení musí tedy být zajišťovaný 

dluh vždy dostatečně určitě specifikován (princip speciality) a v každém okamžiku trvání 

zástavního práva musí být možno zjistit, jaká je jeho výše.  

Druhý odstavec stejného paragrafu požadavek určitosti do jisté míry zmírňuje. Podle 

něj lze totiž zástavním právem zajistit i dluhy určitého druhu vznikající dlužníkovi vůči 

zástavnímu věřiteli v určité době nebo i různé dluhy vznikající vůči zástavnímu věřiteli 

z téhož právního důvodu. Nelze-li tedy v době zřízení zástavního práva ještě úplně 

přesně specifikovat zajišťované dluhy, je třeba je určit alespoň druhově ve spojení 

s dobou, ve které budou vznikat. Princip speciality naplní i to, když strany zajišťované 

dluhy určí tak, že tyto budou všechny založeny na stejném právním titulu. V takovém 

případě mohou být tyto dluhy dokonce různého druhu.55 K dostatečné specifikaci 

zajišťovaných dluhů v těchto případech je zapotřebí, aby byla v zástavní smlouvě „určitá 

doba“ vymezena jak jejím počátkem, tak jejím koncem. 

Za součást definice dluhů zajistitelných zástavním právem lze považovat i ustanovení 

§ 1312 odst. 1 NOZ. Na první pohled se sice zdá, že toto ustanovení pouze stanoví, jakým 

způsobem se zástavní právo zřizuje. V části druhé věty za středníkem se ale navíc stanoví, 

že zajišťuje-li se zástavním právem dluh ještě nedospělý nebo více dluhů, postačí ujednat, 

do jaké nejvyšší jistiny se zajištění poskytuje. Protože hypotéza tohoto ustanovení platí 

ohledně většiny zajišťovaných dluhů (a to minimálně v úvěrové praxi)56, lze důvodně za 

obligatorní součást zástavní smlouvy považovat i určení maximální výše zajišťované 

jistiny.  To sice poněkud snižuje využitelnost ustanovení § 1311 odst. 2 NOZ, na druhou 

stranu to ale podstatně zvyšuje informovanost ostatních dlužníkových věřitelů o tom, do 

jaké míry je majetek dlužníka zatížen zástavním právem.57 Nový občanský zákoník se 

tím tak snaží co nejvíce předcházet již zmíněnému fenoménu falešného bohatství. 

Ačkoli to zákon výslovně nezmiňuje, z principu akcesority je zřejmé, že zástavním 

právem nelze zajistit neplatný dluh. Obecný zákoník občanský ve svém § 449 výslovně 

                                                           
55 SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474) komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2013, xv, 1260 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 1070. 
56 Ibid., s. 1071. 
57 RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní 
právo. Obchodněprávní revue. 2013, roč. 2013, č. 9, (dále také RICHTER, Tomáš. (3), op. cit.) s. 241-272. 
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stanovil, že se zástavní právo vždy vztahuje k platné pohledávce (dluhu). Hledí-li se na 

zajišťovaný dluh jako na neplatný od počátku (ex tunc), hledí se stejně tak na zástavní 

právo, které ho zajišťuje (arg. a maiori ad minus). Stejný závěr platí jak pro neplatnost 

absolutní, tak pro neplatnost relativní (dovolá-li se oprávněná osoba neplatnosti).58 

Akcesorita zástavního práva se projeví pouze jednostranně. Zatímco zástavní právo 

nemůže zajišťovat neplatný dluh, samotná pohledávka se nestane neplatnou jen proto, že 

se dodatečně zjistí, že bylo neplatně zřízeno zástavní právo. V takovém případě bude 

neplatné pouze zástavní právo, ale zástavní pohledávka zůstane platná i nadále.   

Zástavním právem lze zajistit dluh odpovídající pohledávce peněžité i 

nepeněžité. Zajištění peněžitého dluhu nečiní žádné problémy, protože jeho výše je 

velice lehko zjistitelná. Za problematičtější můžeme považovat zajištění dluhu 

nepeněžitého. Dluh odpovídající nepeněžité pohledávce lze totiž zajistit jen tehdy, lze-li 

hodnotu (výši) takové pohledávky vyjádřit penězi, které by po prodlení osobního dlužníka 

byly náhradním plněním.59 Při zajištění nepeněžitého dluhu zástavní právo sice zajišťuje 

nepeněžité plnění, avšak ve skutečnosti se vždy vztahuje na jeho peněžní ekvivalent.60 

Výši zajištěné jistoty si mohou strany ujednat v zástavní smlouvě. Pro případ, že tak 

neučiní, stanoví nový občanský zákoník v § 1368 odst. 1 domněnku, že nepeněžitý dluh 

je zajištěn do výše obvyklé ceny pohledávky odpovídající zajištěnému dluhu v době 

vzniku zástavního práva. 

Zákon se od principu akcesority do určité míry odchyluje, když umožňuje zřídit 

zástavní právo k zajištění dluhu, který má teprve vzniknout, tj. dluhu budoucího 

nebo dluhu podmíněného. Příliš důkladné lpění na akcesorické povaze zástavního práva 

by totiž v tomto případě hospodářskému životu spíše škodilo, než přinášelo jakýkoli 

užitek. Ke vzniku zástavního práva zřízeného k zajištění budoucího nebo podmíněného 

dluhu dojde ve stejném okamžiku jako v případech ostatních, a to i přestože zajišťovaná 

                                                           
58 VYMAZAL, Lukáš. (1) op. cit., s. 70. 
59 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. op. cit.s. 443. 
60 VYMAZAL, Lukáš. (1) op. cit., s. 72. 
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pohledávka dosud nevznikla.61 To má zásadní význam pro pořadí takového zástavního 

práva.62  

Částečným projevem principu akcesority je i v případě zajištění budoucích a 

podmíněných dluhů to, že ke zřízení zástavního práva nepostačuje pouhá abstraktní 

možnost vzniku zajišťovaného dluhu. Očekávanost vzniku takového dluhu musí vycházet 

alespoň z nějakého určitého právního základu, protože i takový dluh musí být v zástavní 

smlouvě specifikován nezaměnitelným způsobem.63 Vzhledem ke znění ustanovení § 

1312 odst. 2 věta za středníkem NOZ nepostačí ke zřízení zástavního práva k zajištění 

budoucího nebo podmíněného dluhu pouze jeho kvalitativní vymezení (tj. označení 

věřitele, dlužníka, předmětu plnění a právního titulu), ale též vymezení kvantitativní. 

Strany totiž budou muset určit, do jaké nejvyšší jistiny se zajištění poskytuje.  

Vzhledem k akcesorické povaze zástavního práva je dále trvání zástavního práva 

závislé na tom, zda zajišťovaný dluh vůbec vznikne. Jestliže zajišťovaný dluh nikdy 

nevznikne, nemůže nadále existovat ani zástavní právo.64 Zástavní právo v takovém 

případě zanikne pravděpodobně s účinkem ex nunc v okamžiku, kdy je již ze všech 

okolností zřejmé, že zajišťovaný dluh nevznikne.65  Do doby než zajišťovaný dluh 

vznikne, bude zástavní právo plnit pouze svou zajišťovací funkci, a to navíc pouze jen 

její objektivní složku - funkci konzervační.66 K jeho realizaci a totiž k projevení jeho 

funkce uhrazovací do té doby samozřejmě dojít nemůže. 

Zástavním právem lze zajistit i promlčený dluh, u kterého dosud dlužník nevznesl 

námitku promlčení a neučinil z něj tak dluh naturální. Zástavní právo zajišťující 

promlčený dluh lze i vykonat.67 Promlčecí lhůta zajištěného dluhu a zástavního práva jsou 

na sobě do jisté míry nezávislé, protože se může stát, že zástavní právo se promlčí později, 

                                                           
61 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2939/2004 ze dne 25. 11. 2005 dovodil opak, když 
rozhodl, že v případě zajištění budoucí pohledávky (konkrétně šlo o pohledávku ze smlouvy o úvěru) 
zástavním právem vzniklo zástavní právo až v okamžiku vzniku budoucí pohledávky. Toto rozhodnutí bylo 
však již za účinnosti ObčZ 1964 považováno za překonané (RICHTER, Tomáš. (1) op. cit.). a shodně 
VYMAZAL, Lukáš, (1) op. cit., s. 75).  
62 § 1371 odst. 1 NOZ. 
63 VYMAZAL, Lukáš, op. cit., s. 73-74 
64 Ibid., s. 76-77 
65 BAUDYŠ, P., K přetváření práva soudy aneb den vzniku zástavního práva k nemovitosti. Právní 
rozhledy, 2009, č. 22, str. 823 
66 RICHTER, Tomáš. (3) Op. cit. 
67 PELECH, Josef. Uspokojení ze zástavního práva zajišťujícího promlčený dluh z pohledu principu 
akcesority. Právní rozhledy. 2011, č. 18. 
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než zajištěná pohledávka. Obrácená situace nastat nemůže (viz § 615 odst. 1 NOZ, podle 

kterého se zástavní právo nepromlčí dříve než zajištěná pohledávka). Podle druhé věty § 

615 odst. 1 NOZ nebrání promlčení pohledávky zástavnímu věřiteli v uspokojení ze 

zástavy. Podle odst. 2 stejného paragrafu se zástavní právo k movitosti, kterou má 

zástavní věřitel u sebe, nepromlčí, dokud ji má takový věřitel u sebe. Zástavní právo 

zapsané do veřejného seznamu se promlčí po deseti letech. 

2.5  Předmět zástavního práva – zástava 
 

„K notáři se mnou pojďte, upečeťte tam jen malý zápis – a, pro pouhý žert – 

nezaplatíte-li mně v jistý den, na jistém místě, tu neb onu sumu, jakáž udána v listu – 

pokutou že stát se má úplná libra masa, kterouž si mohu vzít a vyřezat kdekoliv budu chtít 

z vašeho těla.“ 68 

Nový občanský zákoník opouští taxativní výčet předmětů způsobilých stát se 

zástavou a stanoví, že za zástavu lze určit každou věc, s níž lze obchodovat.69 Zároveň, 

jak již bylo uvedeno, vychází nový občanský zákoník z velice širokého pojetí věci, když 

za věc považuje vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.70 Zástavou tedy nově 

může být jakákoli majetková hodnota, kterou může její vlastník převádět na jiného. 

Nešlo-li by zástavu převést na jiného, nemohlo by dojít k jejímu zpeněžení a nemohla by 

tak být naplněna jeho uhrazovací funkce. 

Jako zástavu samozřejmě nelze použít lidské tělo ani jeho části. Ty totiž nejsou věcí 

v právním smyslu.71 Citované ujednání mezi Shylockem a Antoniem z Shakespearovy 

hry Kupec Benátský by tak bylo podle nového občanského zákoníku samozřejmě 

neplatné. Jako zástava nemůže podle nového občanského zákoníku sloužit ani zvíře, které 

citově lpí na svém pánovi. Zřízení zástavního práva k takovému zvířeti by bylo v rozporu 

s jeho povahou jako živého tvora.72 Zástavou nemohou být ani žádné věci vyloučené 

z právního obchodu (res extra commercium), tj. takové věci, které z právního obchodu 

                                                           
68 SHAKESPEARE, William. Kupec benátský: drama v pěti jednáních. Překlad Josef Jiří Kolar. Praha: 
Matice česká, 1959, 95 s. Dramatická díla Williama Shakespeara: sv. 11, č, 4. 
69 § 1310 odst. 1 NOZ. 
70 § 489 NOZ. 
71 § 493 NOZ. 
72 Důvodová zpráva k NOZ s. 120. 
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výslovně vyjímá nějaký zákon odlišný od občanského zákoníku (např. drogy a jiné 

zakázané látky).73 

Za zástavu nelze určit ani entitu, která sama o sobě není věcí v právním smyslu. 

Nelze tak za ní označit pouhou součást věci nebo ideální část věci, pakliže se nejedná o 

právem aprobovaný podíl na věci.74 Je-li tedy zástavce samovlastníkem nějaké věci, 

nemůže jako zástavu určit pouze podíl na ní, protože ten sám o sobě věcí v právním 

smyslu není.75 Soudní praxe sice v této otázce vyslovila názor odlišný76, nicméně ten 

považuje část odborné veřejnosti za špatný.77 Svou kritiku zakládají tito autoři na tom, že 

předmětem právních vztahů obecně mohou být jen věci v právním smyslu. Protože podíly 

na věci ve vlastnictví jediné osoby (a ani součásti věci)78 nejsou věcí v právním smyslu, 

nelze je převádět na jiného, a z logiky věci s nimi tak nelze obchodovat. Dojde-li 

v průběhu trvání zástavního práva k rozdělení zástavy na více samostatných věcí nebo 

přemění-li se ve věc novou, bude zástavní právo váznout na všech takto nově vzniklých 

věcech, a to v celé jeho výši (§§ 1350 a 1351 NOZ).  

Citované ujednání z Kupce Benátského by bylo podle českého právního řádu 

v rozporu i s tím, že strany zástavní smlouvy v ní musejí zástavu dostatečně určitě 

specifikovat. Podle principu speciality totiž zástavní právo vždy spočívá ve vymezení 

konkrétní části majetku zástavního dlužníka za účelem zajištění dluhu osobního dlužníka. 

Takovou věc je tedy třeba určit individuálně a nikoli pouze genericky. 

Na rozdíl od předchozího kodexu umožňuje nový občanský zákoník jako zástavu 

určit i věc, k níž zástavnímu dlužníku vznikne právo teprve v budoucnu (budoucí 

zástavní právo). Půjde nejen o věci, které už existují, jen náleží někomu jinému než 

zástavnímu dlužníku, ale i o věci, které mají v budoucnu teprve vzniknout (tzv. budoucí 

                                                           
73 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. op. cit., s. 380. 
74 VYMAZAL, Lukáš, (1), op. cit., s. 43 
75 „Zástavce nemůže atomizovat své vlastnictví do více spoluvlastnických podílů a učinit zástavou pouze 
jednotlivý podíl postačující svou hodnotou k zajištění pohledávky.“ KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, 
DVOŘÁK, Jan a kol. op. cit., s. 444. 
76 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cdo 1268/2002 ze dne 19. 12. 2002. 
77 VYMAZAL, Lukáš, (1), op. cit., str. 44-45 
78 „V ěc a její součást tvoří jedinou věc v právním smyslu. Součást věci sama není tedy věcí, nýbrž jen právě 
jen částí věci. Právní jednání, ale také práva a povinnosti týkající se věci, se nutně týkají i její součásti. 
Součást věci nikdy nemůže být předmětem právního jednání, ani práva, ani povinnosti.“ v DVOŘÁK, Jan, 
ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. op. cit., s. 381. 
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věc79).80 Bude-li jako zástava určena věc, k níž má zástavnímu dlužníku vlastnické právo 

teprve v budoucnu vzniknout, dojde ke vzniku zástavního práva až v okamžiku, kdy 

zástavní dlužník skutečně toto vlastnické právo nabude.81 V případě věcí, které podléhají 

zápisu do veřejného seznamu, zástavní právo vznikne až okamžikem jeho zápisu do 

takového veřejného seznamu (§ 1341 odst. 2 NOZ). 

Zástavou se může stát jak věc movitá, tak věc nemovitá. Nemovitými věcmi jsou 

pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva 

k nim, práva, která za nemovitá zákon výslovně označuje, věci, které podle jiného 

právního předpisu nejsou součástí pozemku, pokud je nelze přenést z místa na míso bez 

porušení jejich podstaty82, a jiné součásti objektivní reality, které za nemovitou věc 

výslovně označuje zákon. Mezi věci nemovité tak nově patří i některá práva, a to 

konkrétně věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým 

určením a taková práva, která za nemovité věci výslovně prohlásí zákon. Movité věci 

zákon definuje negativně, když za ně považuje všechny věci, které nejsou věcmi 

nemovitými, a to ať je jejich povaha hmotná nebo nehmotná.83 

Nový občanský zákoník se ve svém § 506 odst. 1 vrací k zásadě superficies solo 

cedit. Stavby84 tak již nadále nebudou samostatnou věcí nemovitou, ale pouze součástí 

pozemku, na kterém stojí. Jakékoli právní jednání, kterým bude vlastník pozemku 

s pozemkem nakládat, se tak bude automaticky týkat i staveb na něm stojících a všech 

dalších součástí takového pozemku.  

Vlastní-li v současné chvíli nějaká osoba zároveň stavbu i pozemek, na kterém 

taková stavba stojí, stane se taková stavba k 1. 1. 2014 součástí pozemku podle § 3054 

NOZ. V jiných případech zůstanou stavby samostatnými nemovitými věcmi až do 

okamžiku, kdy se vlastnictví stavby a pozemku spojí v jedné osobě. Za účelem usnadnění 

                                                           
79 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. op. cit., s. 381. 
80 Důvodová zpráva k NOZ. 
81 § 1341 odst. 1 NOZ sice výslovně zní: „Má-li se zástavou stát věc, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout 
zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním 
dlužníkem“, ale zcela zřejmě zde došlo k redakční chybě a namísto slova zástavní měl zákonodárce 
v úmyslu použít slovo vlastnické (shodně RICHTER, Tomáš. (3) op. cit.). 
82 Např. vodní dílo podle zákona č. 254/2001 Sb.. 
83 Za movité věci se tak nově budou považovat i např. práva na plnění (pohledávky). 
84 Stavbou se zde rozumí cokoli, co je s pozemkem pevně spojeno a má trvalý charakter. Stavbou tedy 
nejsou myšleny pouze dočasně postavené budovy, které s pozemkem nejsou pevně spojeny základy (např. 
převozitelné dřevěné chatky). Ty nejsou nemovitými věcmi, ale věcmi movitými. 
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toho, aby se tak stávalo co nejčastěji, zákon v § 3056 odst. 1 NOZ přiznává oběma 

vlastníkům předmětných nemovitostí předkupní právo k té nemovité věci, kterou sám 

nevlastní. V těch případech, kde se stavba stane součástí pozemku, na kterém stojí, tedy 

již nově nepůjde zřídit zástavní právo pouze ke stavbě. Zástavní právo půjde platně zřídit 

pouze k pozemku. V takovém případě se však bude vztahovat i na stavbu na něm stojící, 

protože ta bude jeho součástí. 

Podzemní stavby, které budou i nadále samostatnou nemovitou věcí, tj. stavby se 

samostatným účelovým určením, se součástí pozemku nestanou. Jiné podzemní stavby 

naopak součástí pozemku budou, a to i tehdy, když budou zasahovat pod pozemek jiný 

(§ 506 odst. 2 NOZ). 

Součástí pozemku dále budou jiná zařízení, tj. všelijaké technické zásahy do 

pozemku, které nejsou stavbou, vše to, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve 

zdech staveb na něm stojících, a také rostlinstvo na něm vzešlé. Součástí pozemku naopak 

nebudou inženýrské sítě a technická zařízení, která s nimi souvisejí (§ 509 NOZ) a 

v některých případech ani stroje spojené s pozemkem nebo jiná k němu upevněná zařízení 

(§ 508 NOZ) 

Definici samotného pozemku nalezneme v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 

256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabude účinnosti společně 

s novým občanským zákoníkem a který pozemek definuje tak, že se jím rozumí část 

zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, 

územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí 

rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, 

popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.  

Tím, že katastrální zákon stanoví jako jednu z hranic oddělujících od sebe jednotlivé 

pozemky (části zemského povrchu) i hranici rozsahu zástavního práva, umožňuje, aby 

bylo zástavní právo zřízeno i k pouhé části dosavadního pozemku.85 Zřízením zástavního 

práva k pouhé části pozemku se však tato část pozemku stane samostatnou věcí.86 Ač se 

                                                           
85 To umožňoval již zákon č. 344/1992 Sb. po jeho novele účinné od 1. 3. 2009. 
86 VYMAZAL, Lukáš, (1), op. cit., . s. 49. 
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tedy může na první pohled zdát, že v případě pozemků je umožněna výjimka z výše 

zmíněného obecného principu nezastavitelnosti pouhé části věci, nejde o výjimku 

v úplném slova smyslu, neboť zástavou bude v takovémto případě opět celá samostatná 

věc a nikoli pouze její část. 

Nový občanský zákoník navrací do českého právního řádu institut práva stavby. 

Obsahem práva stavby, které je věcným právem k cizí věci, je oprávnění osoby, kterou 

zákon nazývá stavebníkem, mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Taková 

stavba nemusí v době zřízení práva stavby ještě vůbec existovat. Ostatně ani její zánik 

v průběhu trvání práva stavby nevede k zániku práva stavby. Předmětem vlastnictví zde 

totiž není stavba sama o sobě, ale právě právo stavby, totiž oprávnění stavbu na určitém 

pozemku (na jeho povrchu nebo pod jeho povrchem) mít.87 Takové právo může jakožto 

obchodovatelná věc sloužit také jako zástava.88 Oproti mnohým jiným nemovitým věcem, 

které jsou zpravidla trvalé, má však právo stavby jako předmět zástavního práva určitou 

nevýhodu. Právo stavby může být podle § 1244 odst. 1 zřízeno jen jako dočasné, a to 

nejvíce na 99 let. Na druhou stranu, není-li ujednáno jinak, má stavebník při zániku práva 

stavby oprávnění po vlastníkovi pozemku požadovat náhradu ve výši poloviny hodnoty 

stavby v době zániku práva stavby. Zástavní právo v případě zániku zástavy ve formě 

práva stavby nezanikne podle obecného pravidla stanoveného v § 1377 odst. 1 písm. a) 

NOZ, ale přetransformuje se do zástavního práva k pohledávce stavebníka za vlastníkem 

pozemku na takovou náhradu.89 

Nemovitou zástavou může být dále např. jednotka podle § 1159 NOZ, totiž 

prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně s 

ní spojené a neoddělitelné. 

                                                           
87 ELIÁŠ, Karel. Právo stavby. Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo 
a právo finančních trhů. Praha: C.H. Beck, roč. 2012, 10, str. 273 a násl.. 
88 Vyhradí-li si však vlastník pozemku souhlas k zatížení práva stavby, je ke zřízení zástavního práva 
potřeba jeho předchozího souhlasu (§ 1252 odst. 2 NOZ). 
89 § 1256 NOZ. 
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Zákon někdy vyžaduje splnění některých dalších náležitostí, aby se některé věci, 

které obecné náležitosti kladené na zástavu splňují, mohli zástavou skutečně stát.90 Někdy 

takové věci z možnosti použít je jako zástavu výslovně vyjímá.91 

2.6  Rozsah zástavního práva 
 

Nový občanský zákoník ve svém § 1346 dispozitivně92 stanoví, že zástavní právo se 

nevztahuje jen na zástavu včetně všech jejích součástí, ale též na její přírůstky a 

příslušenství. Z plodů a užitků se vztahuje jen na ty neoddělené. 

Příslušenstvím zástavy se rozumí kterákoli vedlejší věc vlastníka zástavy, je-li jejím 

určením, aby se jí užívalo společně se zástavou v rámci jejich společného hospodářského 

určení. Dojde-li k přechodnému odloučení příslušenství od zástavy, nepřestává to být 

příslušenstvím. (§ 510 NOZ). Je-li zástavou pozemek, je příslušenstvím zástavy každá 

vedlejší věc náležející vlastníkovi stavbou zastaveného pozemku (zástavnímu dlužníku), 

je-li jejím účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich trvalého 

hospodářského účelu trvale užívalo. (§ 512 NOZ) Příslušenstvím pozemku tak jsou 

například klíče od domu, který na daném pozemku stojí. 

Zcizí-li zástavní dlužník v průběhu zástavního práva některou věc, která je 

příslušenstvím zástavy, zástavní právo k takové věci nezanikne, ale bude na ní lpět i 

nadále. To judikoval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze srpna 2009.93 Svoje rozhodnutí 

založil především na tom, že pakliže k takové věci jednou zástavní právo platně vzniklo, 

nemohlo dojít k jeho zániku jiným způsobem než ze zákonem vymezených důvodů, které 

ObčZ 1964 vyjmenovává taxativně. Protože na tomto přístupu nový občanský zákoník 

nic nemění, mám za to, že závěry Nejvyššího soudu budou platné i nadále. Stane-li se 

v průběhu trvání zástavního práva příslušenstvím zástavy věc, která do té doby 

příslušenstvím nebyla, postihne zástavní právo i ji.94   

                                                           
90 Např. § 480 odst. 2 písm. c), § 483 odst. 3 písm. c), § 702, § 1208 písm. g), § 1227 odst. 2, § 1408 odst. 
1, § 1679 NOZ nebo § 55 a 56 ZOK. 
91 Např. § 327 odst. 2, § 339 odst. 1 a § 398 odst. 1. 
92 Občanský zákoník z roku 1964 obsahuje obdobné ustanovení, které však je kogentní. 
93 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2366/2008 ze dne 11. 8. 2009. 
94 VYMAZAL, Lukáš, (1), op. cit., s. 58 
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Plodem je podle nového občanského zákoníku to, co věc pravidelně poskytuje ze své 

přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať 

s přičiněním člověka nebo bez něho. Plodem pozemku tak může být například jablko 

vyrostlé na stromě, který je součástí takového pozemku. Pojem užitek na druhou stranu 

neoznačuje to, co věc poskytuje ze své přirozené povahy, ale naopak to, co věc poskytuje 

ze své povahy právní. Proto se někdy také užitek označuje jako právní plod. 95 Užitek 

pozemku může představovat např. pachtovné (odměna za jeho propachtování) nebo 

nájemné (odměna za jeho pronajmutí). 

2.7  Zřízení zástavního práva a jeho vznik 
 

Vznik zástavního práva je ovládán doktrínou titulu a modu.96 Titul představuje právní 

důvod, na jehož základě se zástavní právo zřizuje. Může jím být buď právní jednání 

(zástavní smlouva, dohoda o vypořádání dědictví), rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo 

přímo zákon. Podle toho, na jakém titulu se zástavní právo zakládá, rozlišujeme zástavní 

právo dobrovolné (to které se zakládá na zástavní smlouvě nebo dohodě o vypořádání 

dědictví) a zástavní právo nucené (to které se zakládá na rozhodnutí orgánu veřejné moci 

nebo vzniká přímo ze zákona).97 Modem se rozumí nějaký právem aprobovaný způsob 

(odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, zapsání do veřejného seznamu, 

označení zástavy, zapsání do rejstříku zástav), který následuje po právním titulu nebo 

s ním splývá v jedno, a který způsobí, že zástavní právo skutečně vznikne. 

V případě nuceného zástavního práva splývá titul a mod v jedno. Zástavní právo 

zakládající se na rozhodnutí orgánu veřejné moci totiž vzniká již okamžikem, kdy takové 

rozhodnutí nabyde vykonatelnosti.98  Zástavní právo vznikající ze zákona vzniká již 

okamžikem, kdy nastane takovým zákonem předvídaná skutečnost, se kterou zákon vznik 

zástavního práva spojuje.99  

                                                           
95 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. op. cit., s. 379 
96 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxii, 1459 
s. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. Pojem „vznik zástavního práva“. 
97 VYMAZAL, Lukáš, (1), op. cit., s. 84 
98 § 1342 NOZ 
99 Ibid., s. 88 
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Vznik zástavního práva dobrovolného se na druhou stranu rozpadá do dvou fází. 

Samotné uzavření zástavní smlouvy ještě samo o sobě nevede ke vzniku zástavního 

práva, ale je pouze jeho titulem. Zástavní smlouva má pouze obligační účinek a zavazuje 

tak pouze její strany, totiž zástavce a zástavního věřitele. Aby se vztah mezi stranami stal 

věcněprávním a byl mu propůjčen absolutní účinek, musí k zástavní smlouvě přistoupit 

ještě modus, který mimo jiné zaručí, že bude dosaženo principu publicity. Modus se liší 

podle toho, co slouží jako zástava, ale i podle toho, co si mezi sebou ujednaly strany.100 

Vzhledem k zaměření této práce na zástavní právo k nemovitostem omezím následující 

výklad pouze na to, jak vzniká právě tento druh zástavního práva. 

Modus v případě zástavního práva k nemovitostem spočívá v jeho registraci. Podle 

P. R. Wooda101 má registrace zástavního práva za cíl především předcházet fenoménu 

falešného bohatství a pomoct určit pořadí zástavních práv v případě jejich plurality. 

Registrace také pomáhá naplnit objektivní složku zajišťovací funkce zástavního práva, 

když registrace zástavního práva fakticky ztěžuje zástavnímu dlužníku se zástavou 

nakládat v neprospěch zástavního věřitele. Dalším důvodem je umožnění státní moci 

vykonávat dohled nad vznikem některých druhů zástavních práv.102 Zápisy zástavních 

práv k nemovitostem, ať už do katastru nemovitostí nebo do rejstříku zástav, mají proto 

konstitutivní účinek. 103    

Určí-li strany zástavní smlouvy jako zástavu nemovitost, bude vyžadován rozdílný 

modus podle toho, zda je taková nemovitost evidována v katastru nemovitostí či nikoli. 

Ke vzniku zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí 

dojde okamžikem zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí.104 Zápis do 

katastru nemovitostí se provádí vkladem105, a lze provést jen na základě pravomocného 

rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení.106 Řízení o povolení vkladu se zahajuje 

                                                           
100 Odevzdání věci lze např. nahradit označením věci. (§ 1317 odst. 2) 
101 WOOD, Philip R. op. cit., s. 4-5 a s. 110-111 
102 VYMAZAL, Lukáš, (1) op. cit., s. 99. 
103 To platí jen ohledně dobrovolného zástavního práva. I nucené zástavní právo k takovým nemovitostem 
se do katastru nemovitostí či rejstříku zástav zapíše. Zápis takového práva však nebude mít konstitutivní 
účinek ale pouze účinek deklaratorní (a nepůjde tak o modus v pravém slova smyslu). 
104 § 1316 NOZ. 
105 § 6 a § 11 zákona č. 256/2013 Sb. 
106 § 12 zákona č. 256/2013 Sb. 
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na návrh107 a jeho účastníky jsou zástavce i zástavní věřitel.108 Katastrální úřad v řízení 

zkoumá, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro zápis takového práva. Rozsah 

takového zkoumání se liší podle toho, zda je návrh veřejnou listinou, která je značně 

preferována, či listinou soukromou.109 Rozhodne-li katastrální úřad, že se vklad povoluje, 

provede zároveň zápis do katastru nemovitostí. Právní účinky takového zápisu 

nenastávají okamžikem skutečného zapsání zástavního práva do katastru nemovitostí, ale 

vznikají zpětně ke dni, kdy byl katastrálnímu úřadu doručen návrh na zahájení 

vkladového řízení.110 Zástavní právo bude v katastru nemovitostí evidováno až do chvíle, 

kdy dojde k jeho výmazu. 

Modem, který povede ke vzniku zástavního práva k nemovitostem 

neevidovaným v katastru nemovitostí ani v jinému veřejném seznamu, je zápis 

zástavního práva do rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou.111 Ačkoli modus 

vzniku zástavního práva má zpravidla za svůj hlavní účel naplnění principu publicity, 

v případě zápisu do rejstříku zástav tento princip zcela naplněn není. Rejstřík zástav totiž 

na rozdíl od katastru nemovitostí není a pravděpodobně ani v nejbližší době nebude 

veřejným seznamem, a to přestože navrhovatelé zákona, kterým byl rejstřík zástav do 

českého právního řádu zanesen112, s ním ještě jako s veřejným počítali.113 Ačkoli novela 

notářského řádu, která nabyde účinnosti společně s novým občanským zákoníkem dne 1. 

1. 2014 rejstřík zástav principu veřejnosti značně přiblíží, když nově nebude třeba 

v žádosti o výpis z rejstříku zástav a jiné obdobné písemnosti prokazovat oprávněný 

zájem žadatele,114 o veřejný seznam v úplném významu tohoto pojmu stále nepůjde. Nový 

občanský zákoník jej tudíž neoznačuje jako veřejný seznam, ale konkrétně.115 Protože 

potenciální žadatel o výpis z rejstříku zástav do něj nebude moct ani po 1. 1. 2014 volně 

                                                           
107 Náležitosti takového návrhu jsou stanoveny v § 14 a 15 zákona č. 256/2013 Sb. 
108 § 13 zákona č. 256/2013 Sb. 
109 § 17 zákona č. 256/2013 Sb. 
110 § 10 zákona č. 256/2013 Sb. 
111 § 1319 odst. 2 NOZ. 
112 Zákon č. 317/2001 Sb. 
113 Důvodová zpráva k zákonu č. 317/2001 Sb. 
114 Podle § 35f odst. 1 notářského řádu ve znění, které nabude účinnosti dne 1. 1. 2014, vydá „kterýkoliv 
notář … každému na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá 
věc není evidována jako zástava nebo o tom, že není evidován zákaz zřízení zástavního práva k věci, 
neevidované v Rejstříku zástav jako zástava.“ (srovnej se zněním § 35b odst. 6 a 7 aktuálního znění 
notářského řádu, podle kterého vydá kterýkoli notář obdobné písemnosti jen, osvědčí-li žadatel svůj 
oprávněný zájem, anebo poskytne-li souhlas vlastníka věci). 
115 Důvodová zpráva k § 980 NOZ. 
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nahlížet, bude si před podáním žádosti muset vyjasnit, ohledně jaké konkrétní informace 

bude vyžadovat od notáře potvrzení. Nepřesná žádost může totiž způsobit, že získá 

nepřesné informace.116 

   Nový občanský zákoník stanoví zvláštní požadavky na formu zástavní smlouvy 

pro případ, kdy je za zástavu určena nemovitá věc. § 560 NOZ totiž stanoví obecné 

pravidlo, podle kterého právní jednání, kterým se zřizuje, převádí, mění nebo ruší věcné 

právo k nemovité věci, vyžaduje písemnou formu. Písemná forma však nepostačí 

v případě nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí, protože zástavní 

smlouva v takovém případě musí mít podle § 1314 odst. 2 formu veřejné listiny. Takovou 

veřejnou listinu sepíše podle § 1319 odst. 3 notář a bez zbytečného odkladu poté provede 

také zápis zástavního práva do rejstříku zástav. 

3. Zástavní právo v konkursu 
 

V dosavadním textu jsme se věnovali pouze základnímu přiblížení toho, v čem 

spočívá institut zástavního práva obecně, a zodpovězením otázek, jak může vzniknout 

zástavní právo k nemovitostem, a to navíc pouze za situace, kdy nebylo se zástavní 

dlužníkem zahájeno insolvenční řízení. Zcela jsme do současné chvíle upozadili otázky 

realizace zástavního práva. Otázky výkonu zástavního práva v mimoinsolvenčním období 

zástavního dlužníka nás totiž vzhledem k tématu této práce příliš nezajímají, neboť právní 

normy, které jej upravují, se v insolvenčním řízení, ve kterém je úpadek dlužníka řešen 

konkursem, použijí jen zcela výjimečně. Předmětem této části tedy bude především 

rozbor úpravy výkonu zástavního práva v insolvenčním právu.  

Stranou nezůstane ani zvláštní úprava zřízení zástavního práva v průběhu 

insolvenčního řízení v souvislosti s konkursem. Tomuto tématu se budu věnovat 

v souvislosti s účinky zahájení insolvenčního řízení v kapitole 3.3. 

V této části se také pokusím o základní charakteristiku některých základních pojmů 

insolvenčního řízení, ve kterém je úpadek dlužníka řešen konkursem, které jsou důležité 

                                                           
116 VYMAZAL, Lukáš, (1), op. cit., s. 117. 
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i z hlediska tématu této práce. Některé z těchto pojmů považuji za užitečné vysvětlit již 

na tomto místě. 

Zajištěným věřitelem se pro účely insolvenčního zákona rozumí věřitel, jehož 

pohledávka je zajištěna mj. zástavním právem k majetku, který náleží do majetkové 

podstaty.117 Zajištěným věřitelem tak slovy insolvenčního zákona nebude věřitel, jehož 

pohledávka je zajištěna zástavním právem k majetku, který nenáleží osobnímu dlužníku, 

se kterým je vedeno insolvenční řízení, ale osobě od něj odlišné – zástavnímu dlužníku. 

Zajištěným věřitelem nebude ani ten, jehož pohledávka bude zajištěna jiným 

zajišťovacím instrumentem než některým z těch, které taxativně vyjmenovává § 2 písm. 

g) InsZ.118 

Majetkovou podstatou se podle § 2 písm e) rozumí majetek určený k uspokojení 

dlužníkových věřitelů.119 Majetková podstata vzniká rozdílně podle toho, zda insolvenční 

návrh podává věřitel či dlužník. Podává-li insolvenční návrh dlužník, vzniká majetková 

podstata společně se zahájením insolvenčního řízení.120 V případě věřitelského návrhu 

vzniká majetková podstata až ke dni nabytí účinků rozhodnutí o úpadku či účinků 

předběžného opatření soudu o omezení dlužníka v právu nakládat s majetkovou 

podstatou.121 Do majetkové podstaty patří vše, co dlužníku patřilo v době vzniku 

majetkové podstaty, a vše, co dlužník nabude po jejím vzniku. Do majetkové podstaty 

v konkursu lze nicméně zahrnout pouze takový majetek, který lze zpeněžit, tedy majetek, 

na který lze mimo insolvenční řízení úspěšně vést exekuci.122 Mimo výše uvedené do 

majetkové podstaty patří i některý majetek třetích osob, zejména jde-li o majetek, který 

tyto osoby nabyly na základě neúčinného právního úkonu podle § 235 InsZ.123  

Osobou s dispozičním oprávněním se podle § 2 písm. f) InsZ rozumí osoba, které 

v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně 

                                                           
117 § 2 písm. g) InsZ. 
118 KOTOUČOVÁ, Jana a kol. Zákon o řešení úpadku způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010. 1122 s. ISBN 978-80-7400-320-2. s. 719. 
119 Rozuměj věřitelů, kteří uplatnili své pohledávky v insolvenčním řízení. Zároveň za podmínky, že tyto 
pohledávky nejsou vyloučeny z uspokojení v insolvenčním řízení podle § 170 InsZ a v insolvenčním řízení 
byly zjištěny.  
120 § 205 odst. 1 InsZ. 
121 § 205 odst. 2 InsZ. 
122 RICHTER, Tomáš. (2), op. cit., s. 49. 
123 ŠEVČÍK, Daniel a Jiří ŠEBESTA. Majetková podstata. Bulletin advokacie [online]. 2012 [cit. 2013-12-
13]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/majetkova-podstata 
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všech oprávnění, ze kterých se skládá. Postavení osoby s dispozičním oprávněním má od 

zahájení insolvenčního řízení až do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku sám dlužník. Po 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, je-li v něm jako způsob řešení úpadku určen 

konkurs, přechází postavení osoby s dispozičním oprávněním na insolvenčního správce. 

Konkursem se rozumí takový způsob řešení úpadku insolvenčního dlužníka, ve 

kterém insolvenční správce shromáždí veškerý majetek dlužníka (majetkovou podstatu), 

který následně zpeněží, a z výsledku tohoto zpeněžení podle pravidel insolvenčního 

zákona poměrně uspokojí pohledávky přihlášených věřitelů zjištěné v insolvenčním 

řízení.124 Insolvenční zákon zná ještě pojem nepatrný konkurs, se kterým spojuje určitá 

procesní zjednodušení. Jako nepatrný může insolvenční soud vést konkurs tehdy, když 

jsou splněny náležitosti podle ustanovení § 314 odst. 1 InsZ. 

3.1 Úpadek zástavního dlužníka – co to je a co znamená pro zástavního 
věřitele 

 

Již několikrát bylo zopakováno, že jedním z hlavních důvodů pro zřízení zástavního 

práva k zajištění dluhu může být obava z toho, že se zástavní dlužník někdy v budoucnu 

dostane do úpadku. Díky tomu je také tento důvod v mnohé zahraniční literatuře udáván 

jako první.125 Doposud však nebylo v této práci blíže vysvětleno, v čem vlastně vůbec 

úpadek dlužníka spočívá. 

Úpadek je podmínka na straně dlužníka, bez které vůbec nelze oprávněně zahájit 

insolvenční řízení. Legální definici úpadku poskytuje § 3 InsZ. Insolvenční zákon 

rozlišuje mezi úpadkem ve formě platební neschopnosti a úpadkem ve formě předlužení.  

O platební neschopnost jde podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona tehdy, když 

dlužník má a) více věřitelů, b) peněžité126 dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti 

a c) tyto dluhy není schopen plnit. To, že dlužník není schopen plnit své peněžité dluhy, 

                                                           
124 § 244 a 283 odst. 1 InsZ. 
125 Např. WOOD, Philip R., op. cit.. Větou „Security rights enhance the probability that a creditor will 
receive a repayment of his loan, particulary in the event of insolvency.“ zahajuje své zdůvodnění existence 
zajištění též Eva Maria Kieniger v úvodu k KIENINGER, Eva-Maria a Michele GRAZIADEI. Op. cit.  
126 Úpadek je finanční stav. Proto jsou pro definici úpadku významné pouze peněžité dluhy dlužníka a 
nikoli dluhy nepeněžité. Neschopnost plnit nepeněžité dluhy sice bude s nejvyšší pravděpodobností také 
vést k úpadku dlužníka, ale půjde-li jen o ně, o úpadku ve formě platební neschopnosti nelze zatím hovořit 
(více viz kapitola 3. v RICHTER, T. (3), op. cit.). 
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musí být dáno objektivně. Nemůže jít o pouhou nevoli dlužníka své dluhy plnit.127 Zákon 

proto stanoví v § 3 odst. 2 čtyři vyvratitelné domněnky, při kterých se má za to, že dlužník 

není schopen plnit své peněžité závazky, a které tak mají za cíl usnadnit insolvenčnímu 

navrhovateli prokázání dlužníkova úpadku. Podle nich se má za to, že dlužník není 

schopen plnit své peněžité dluhy tehdy a) zastavil-li platby podstatné části svých 

peněžitých dluhů, b) neplní-li své peněžité dluhy po dobu delší 3 měsíců po lhůtě jejich 

splatnosti, c) nelze-li dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek 

vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí anebo d) nesplnil-li dlužník povinnost 

předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 insolvenčního zákona128, kterou mu uložil 

insolvenční soud. 

Úpadek ve formě předlužení přichází podle § 3 odst. 3 insolvenčního zákona 

v úvahu pouze u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů. Takové osoby se 

nacházejí v úpadku ve formě předlužení tehdy, když má dlužník více věřitelů a souhrn 

jeho dluhů převyšuje hodnotu jeho majetku, tedy tehdy, když má dlužníkovo jmění 

zápornou hodnotu. Hodnotu dlužníkova jmění je třeba posuzovat na bázi běžícího 

podniku a je tedy třeba při něm přihlédnout též k další správě dlužníkova majetku a 

případně k dalšímu provozování jeho závodu. Vzhledem k vysoké míře spekulativnosti 

takového odhadování hodnoty dlužníkova jmění je praktická využitelnost ustanovení o 

úpadku ve formě předlužení poměrně nízká.129  

Mimo úpadku ve formě platební neschopnosti a úpadku ve formě předlužení zná 

insolvenční zákon též pojem hrozící úpadek. O ten jde podle § 3 odst. 4 insolvenčního 

zákona tehdy, když jde se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že 

dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. 

Z výše uvedených definic si můžeme všimnout jednoho společného prvku všech 

těchto definic. Je vidno, že o úpadku nelze hovořit tehdy, když dlužník má pouze 

jednoho věřitele. V takovém případě totiž není vůbec třeba zahajovat insolvenční řízení 

a uspokojení své pohledávky se může takový jediný věřitel domáhat klasickou cestou – 

nalézací řízení a po něm následující řízení vykonávací. Hlavním důvodem pro existenci 

                                                           
127 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 
2008, 751 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-263. s. 632. 
128 Podle § 104 odst. 1 InsZ jsou těmito seznamy seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců.  
129 RICHTER, T. (2), op. cit., s. 126. 
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insolvenčního práva jako takového je snaha řešit problém společně užívaného zdroje 

(common pool).130 Zvláštní pravidla insolvenčního řízení mají především předcházet 

tomu, aby docházelo ke znehodnocování hodnoty majetkové podstaty v důsledku 

individuálního jednání jednotlivých věřitelů. Jak bude ukázáno v kapitole 3.3, insolvenční 

právo chrání věřitele především před jimi samými.131 

3.2 Zahájení insolvenčního řízení a jeho vliv na zástavní právo 
 

Insolvenční řízení je soudním řízením, které se zahajuje výhradně na návrh. 

Nachází-li se dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti nebo ve formě 

předlužení132, může insolvenční návrh podat dlužník i kterýkoli z jeho věřitelů, který má 

za dlužníkem splatnou pohledávku.133 Panuje-li u dlužníka stav hrozícího úpadku, je 

jediným oprávněným k podání návrhu sám dlužník.134 

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, má 

v některých případech dokonce přímo povinnost na sebe insolvenční návrh podat. 

Obecně jej musí podat vždy bez zbytečného odkladu poté, co se o svém úpadku dozvěděl, 

nebo při vynaložení náležité pečlivosti měl dozvědět. Povinnost podat na sebe insolvenční 

návrh má i v některých případech, kdy je v důsledku nějakého rozhodnutí soudu zjištěno, 

že se v úpadku pravděpodobně nachází. Je tak povinen jej na sebe podat tehdy, když je 

pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce prodejem jeho podniku proto, že 

cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši dluhů náležejících k podniku.135  

Povinnost podat insolvenční návrh mají podle § 99 odst. 2 InsZ i zákonní zástupci 

dlužníka, jeho statutární orgán136 a případně též jeho likvidátor. S nesplněním povinnosti 

                                                           
130 Ibid., s. 131. 
131 United Nations Commission on International Trade Law. Legislative guide on insolvency law. Vienna: 
UNCITRAL. New York: United Nations, 2005. ISBN 92-113-3736-4. s. 83. Dostupné z 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf 
132 Věřitelské insolvenční návrhy pro úpadek ve formě předlužení nejsou v praxi příliš časté. Důvodem je, 
že věřitel má v tomto případě velmi ztíženou svou důkazní povinnost. Na rozdíl od dlužníka má totiž jen 
zřídka přístup k interní dokumentaci, ze které by šel úpadek ve formě předlužení zjistit. 
133 Tedy např. i věřitel s pohledávkou za dlužníkem postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou 
podstatou. K tomu více viz RICHTER, T. (2), op. cit., s. 195-202. 
134 Věřitel dlužníka se o hrozícím úpadku dlužníka ostatně dozví jen velmi obtížně. 
135 § 98 odst. 1 InsZ. 
136 Je-li členů statutárního orgánu více a každý z těchto členů je oprávněn jednat jménem dlužníka 
samostatně, má tuto povinnost každý jednotlivý člen. 
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podat insolvenční návrh spojuje § 99 insolvenčního zákona sankci v podobě povinnosti 

nahradit věřiteli škodu137, která spočívá v rozdílu mezi výší pohledávky zjištěné 

v insolvenčním řízení a částkou, kterou takový věřitel v insolvenčním řízení skutečně 

obdržel.138 

Insolvenční zákon se stanovením povinnosti podat na sebe insolvenční návrh snaží 

docílit toho, aby dlužníci podávali insolvenční návrhy včas. To znamená, aby je podávali 

ve chvíli, kdy ještě v majetkové podstatě zůstává alespoň nějaký majetek, který by bylo 

možné pro účely insolvenčního řízení použít. Insolvenční řízení jsou totiž v České 

republice mnohdy zahajována až v době, kdy dlužníkovi již žádná aktiva nezbývají. Jen 

v roce 2012 bylo z celkem 8091 podaných insolvenčních návrhů 1212 zamítnuto pro 

nedostatek majetku. K ukončením již prohlášených konkursů docházelo v roce 2012 

nejčastěji také právě z důvodu nedostatku majetku. Zatímco po splnění rozvrhového 

usnesení bylo zrušeno jen 254 konkursů, pro nedostatek majetku k uspokojení věřitelů 

jich bylo zrušeno celkem 562.139  

Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému 

soudu.140 K insolvenčnímu rozhodování v 1. stupni jsou podle § 7a InsZ příslušné krajské 

soudy. Insolvenční soud oznámí zahájení insolvenčního řízení vyhláškou, kterou zveřejní 

v insolvenčním rejstříku nejpozději do 2 hodin poté, co k němu dojde insolvenční 

návrh.141  

 

                                                           
137 § 99 odst. 1 InsZ sice výslovně stanoví „odpovědnost za škodu nebo jinou újmu“, ale odpovědnost za 
jinou újmu je v odst. 2 do jisté míry popřena, když ten stanoví, že „Škoda nebo jiná újma podle odstavce 1 
spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a 
částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel.“ Takovou definicí 
však odstavec 2 fakticky i z „jiné újmy“ dělá škodu. 
138 Více k povinnosti podat insolvenční návrh viz ŽIŽLAVSKÝ, Michal. Odpovděnost manažerů za 
opožděné podání insolvenčního návrhu po 1. lednu 2012. Epravo.cz[online]. 2011 [cit. 2013-12-09]. 
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-manazeru-za-opozdene-podani-insolvencniho-
navrhu-po-1-lednu-2012-78975.html 
139 Data pocházejí ze statistik Ministerstva spravedlnosti veřejně dostupných na 
http://cslav.justice.cz/InfoData/servlet/FileServlet?tabulka=ccav_dokument_sestavy&sloupec=obsah_dok
umentu_pdf&where=id_dokumentu=561829&typSloupce=pdf&fileName=null 
140 § 97 odst. 1 InsZ. 
141 § 101 odst. 1 InsZ. 
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3.3 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 
 

S  oznámením zahájení insolvenčního řízení spojuje insolvenční zákon účinky, které 

jsou velice významné i z hlediska tématu této práce. Jedna skupina z těchto účinků má za 

cíl předcházet negativům, které se spojují s vědomím věřitelů o tom, že se jejich dlužník 

nachází v úpadku. Druhá skupina účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení 

brání majetek dlužníka před jednáním dlužníka samotného, tj. před jednáním, kterým by 

jej mohl dlužník zúžit (např. dále zmíněný § 111 InsZ).  

Kdyby zákon takové účinky se zahájením insolvenčního řízení nespojoval, věřitelé 

by se pokusili z dlužníkova majetku ukořistit co nejrychleji, tj. ještě dříve než bude o 

úpadku rozhodnuto soudem, co největší podíl, protože by si byli vědomi toho, že 

dlužníkův majetek nebude postačovat k úhradě všech jeho dluhů.142  Insolvenční řízení 

se však snaží takové jednání omezit, když zavádí princip pari passu143, podle kterého 

v něm mají mít věřitelé se zásadně stejným nebo obdobným postavením rovné možnosti. 

Nároky věřitelů jsou tak v insolvenčním řízení v zásadě uspokojovány poměrně podle 

jejich zjištěné výše. Individuální postup jednotlivých dlužníkových věřitelů za účelem 

uspokojení jejich pohledávek za dlužníkem je tak v insolvenčním řízení nahrazen 

postupem kolektivním.144 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jejichž 

cílem je zabránit destrukci dlužníkova majetku jako celku, se v literatuře souhrnně 

označují jako automatické moratorium (stay).145 

Mimo těchto automatických (obligatorních) účinků se se zahájením insolvenčního 

řízení mohou pojit ještě účinky fakultativní. Jedním z nich je například soudní 

moratorium  podle § 115 a násl. InsZ. V této práci se však těmto účinkům nebudu dále 

věnovat a blíže rozeberu pouze účinky, které se souhrnně nazývají automatické 

moratorium a v souvislosti se vznikem zástavního práva v průběhu insolvenčního řízení 

                                                           
142 Jak tvrdí T. H. Jackson v JACKSON, Thomas H. The logic and limits of bankruptcy law. Washington: 
Beard Books, 1986, viii, 287 s. ISBN 15-879-8114-9., insolvenční řízení jako takové existuje především 
proto, aby se předešlo tomu, co ekonomická teorii označuje jako problém společně užívaného zdroje 
(common pool). 
143 České insolvenční právo však zná obdobně jako mnohé jiné právní úpravy od tohoto principu určité 
odchylky. Preferuje tak některé předinsolvenční pohledávky před jinými – pohledávky postavené na roveň 
pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 InsZ). 
144 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013, s. 10-11. 
145 RICHTER, T. (2), op. cit., s. 209 
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také účinky, které mají za cíl omezit dlužníka v nakládání se svým majetkem tak, že by 

tím snížil jeho hodnotu (§ 111 InsZ). 

Součástí automatického moratoria byly doposavad tři základní účinky, které 

insolvenční zákon vyjmenovává ve svém § 109 odst. 1 písm. a) až c). Poslední novela 

insolvenčního zákona146 k nim pod písmenem d) přidává účinek čtvrtý. Z hlediska této 

práce jsou významné především účinky a) až c), a proto bude blíže pojednáno pouze o 

nich. 

Prvním z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení147 je zákaz 

zahajování nových řízení, podle kterého již po zahájení insolvenčního řízení nelze 

pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty uplatnit žalobou, lze-li je uplatnit 

přihláškou.148 V insolvenčním řízení se předinsolvenční pohledávky až na výjimky149 

uplatňují přihláškou a jinak je uplatnit nelze. To se týká i pohledávek zajištěných 

věřitelů.150 

Druhý účinek, který je součástí automatického moratoria, je pro nás z hlediska tématu 

této práce velice významný. Spočívá totiž v omezení realizace existujícího a nabytí 

nového zajištění, které by se týkalo majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku 

náležejícího do majetkové podstaty jen na případy, které by splňovaly podmínky 

stanovené insolvenčním zákonem. To platí i pro zřízení soudcovského nebo 

exekutorského zástavního práva k nemovitostem.151 Tomu, jak se zajištění (a tedy i 

zástavní právo) v insolvenčním řízení (a především pak v konkursu) realizuje, se budu 

věnovat v kapitolách 3.7 a 3.8. V této kapitole se zaměřím pouze na vznik zástavního 

práva k nemovitostem v průběhu insolvenčního řízení. 

Insolvenční zákon výslovně hovoří o uzavírání nových smluv o zajištění v průběhu 

insolvenčního řízení pouze v souvislosti se zajištěním dluhů z tzv. úvěrového 

                                                           
146 Zákon č. 294/2013 Sb. 
147 Respektive se zveřejněním vyhlášky o jeho zahájení v insolvenčním rejstříku. 
148 § 109 odst. 1 písm. a) InsZ. 
149 Např. již v pozn. č. 138 zmíněné pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. 
150 § 166 InsZ. 
151 § 109 odst. 1 písm. b) InsZ. 
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financování152 v ustanovení § 41 odst. 1 InsZ. Z toho někdy bývá mylně vyvozováno, že 

jiné smlouvy o zajištění než smlouvy zajišťující dluhy z úvěrového financování v průběhu 

insolvenčního řízení uzavřít nejde. Ve skutečnosti má však § 109 odst. 1 písm. b) InsZ 

účel jiný. Po zahájení insolvenčního řízení lze zástavní právo i nadále platně zřídit. 

Insolvenční zákon pouze stanoví na jeho nabytí některé další podmínky a omezuje jeho 

účinky.153  

Hlavní podmínka zřízení nového zajištění v průběhu insolvenčního řízení spočívá 

v tom, že jednání, kterým se zajištění zřizuje, nesmí být v rozporu s omezeními, která na 

osobu s dispozičními oprávněními klade zákon. Zveřejněním informace o zahájení 

insolvenčního řízení dlužníka dochází, jak už bylo řečeno, mj. k omezení dlužníka, co se 

týká jeho oprávnění disponovat se vším, co patří nebo by mohlo patřit do majetkové 

podstaty. Podle ustanovení § 111 odst. 1 InsZ „je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, 

kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou 

podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve 

skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné 

zmenšení.“ Jednání, které by bylo v rozporu s tímto omezením, by bylo podle odstavce 3 

stejného paragrafu vůči věřitelům dlužníka neúčinné, ledaže by si k nim dlužník nebo 

jeho věřitel vyžádal předem souhlas insolvenčního soudu. Neúčinnost právních jednání 

dlužníka se v insolvenčním řízení zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o odpůrčí 

žalobě insolvenčního správce, a to včetně těch, které insolvenční zákon přímo označuje 

za neúčinné.154 

I v případě, že by zástavní právo bylo po zahájení insolvenčního řízení zřízeno 

v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 Ins, by mělo význam pouze v případě, že bude 

způsobem řešení dlužníkova úpadku zvolena reorganizace nebo oddlužení. V konkursu 

se totiž, nepůjde-li o zástavní právo zřízené za účelem zajištění dluhu z úvěrového 

financování podle § 41 odst. 1 InsZ, stávají podle ustanovení § 248 odst. 1 automaticky 

neúčinnými všechna práva na uspokojení ze zajištění, která se týkají majetkové podstaty 

                                                           
152 Úvěrovým financováním je v insolvenčním rejstříku myšleno uzavírání smluv o úvěru a smluv 
obdobných a smluv o dodávek energií a surovin, jsou-li takové smlouvy uzavírány za účelem udržení nebo 
obnovení provozu podniku insolvenčního dlužníka.  
153 PACHL, Lukáš. Vznik zajištění v průběhu insolvenčního řízení. [online]. [cit. 2013-12-11]. Dostupné 
z: http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/vznik-zajisteni-v-prubehu-insolvencniho-rizeni 
154 § 235 odst. 1 InsZ. 
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a která dlužníkovi věřitelé získali až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení. To platí i ohledně soudcovského zástavního práva na nemovitostech 

a exekutorského zástavního práva na nemovitostech.. Dojde-li tedy ke vzniku zástavního 

práva poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nebude možné 

takové zástavní právo až na výjimku zástavního práva zajišťujícího dluh z úvěrového 

financování v konkursu realizovat. 

Zástavní právo zřízené po zahájení insolvenčního řízení by mohlo v konkursu nabýt 

na významu jen tehdy, pokud by došlo ke zrušení konkursu neočekávaným způsobem. 

Zástavní právo zřízené poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

je totiž v konkursu sice neúčinné, nicméně není neplatné. Dojde-li tedy ke zrušení 

konkursu na základě skutečností uvedených v § 308 odst. 1 písm. a) a b) InsZ nebo v § 

308 odst. 2 InsZ, budou moci být realizována i ta zástavní práva, která vznikla až po 

zahájení insolvenčního řízení. 

Přestože tento názor je značně problematický155, mám za to, že v konkursu by mělo 

být účinné i zástavní právo k nemovité věci evidované v katastru nemovitostí, které bylo 

do katastru zapsáno až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, 

přestože návrh na jeho zápis došel katastrálnímu úřadu ještě před zahájením 

insolvenčního řízení. Podle ustanovení § 10 nového katastrálního zákona156 nastávají 

právní účinky zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí k okamžiku, kdy návrh na 

zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Jak bylo řečeno v kapitole 2.7, jedním 

z právních účinků zápisu je i vznik zástavního práva. Jinými slovy, je-li zástavní právo 

do katastru nemovitostí skutečně zapsáno, hledí se na něj, jako by existovalo již 

v okamžiku, kdy katastrálnímu úřadu došel návrh na jeho zápis. Protože tedy takové 

zástavní právo vzniklo zpětně ještě předtím, než nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení, nebude se na něj ustanovení § 248 odst. 2 InsZ aplikovat, a takové 

zástavní právo bude účinné i v konkursu. 

Ohledně uplatnění pohledávky zástavního věřitele z takového zástavního práva do 

insolvenčního řízení panuje určitá nejistota. Dokud totiž nebude vklad zástavního práva 

                                                           
155 K tomu více viz RICHTER, T. (2), op. cit., s. 213-218. 
156 A obdobně podle § 2 odst. 3 dosavadního zákona o č. 256/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, který upravoval právní účinky vkladu zástavního práva do katastru 
nemovitostí doposavad. 
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do katastru nemovitostí skutečně proveden, nemůže si být zástavní věřitel jist, zda 

zástavní právo skutečně vznikne (ač zpětně ke dni podání návrhu na jeho zápis do katastru 

nemovitostí), a nemůže tak dost dobře vědět, s jakým pořadím má svoji pohledávku za 

dlužníkem do insolvenčního řízení přihlásit. Vzhledem k tomu, že v mnohých případech 

rozhodování o vývoji insolvenčního řízení, o kterých bude pojednáno v kapitole 3.5, 

hlasují zajištění a nezajištění věřitelé v oddělených skupinách, se může stát, že přihlásí-li 

zástavní věřitel do insolvenčního řízení svoji pohledávku ve špatném pořadí, ovlivní 

průběh insolvenčního řízení způsobem, kterým by ho správně smět ovlivnit neměl.157 

Jako poslední zde zmíním účinek stanovený v § 109 odst. 1 písm. c) InsZ. Podle 

tohoto ustanovení lze i po zahájení insolvenčního řízení nařídit výkon rozhodnutí 

nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví insolvenčního dlužníka, 

jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty. Takový výkon rozhodnutí 

nebo exekuci však nelze provést. Výjimka platí ohledně výkonu rozhodnutí a exekuci 

ohledně pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených. 

Takové výkony rozhodnutí či exekuce lze nařídit i provést. České právo tedy ani po 

poslední novele insolvenčního zákona neopouští často kritizovanou konstrukci 

paralelního vedení exekučního a insolvenčního řízení.158 Novela insolvenčního zákona ji 

opouští pouze v souvislosti s konkursem, kdy již nové výkony rozhodnutí ani exekuce 

nepůjde ani nařizovat.159 

Z našeho pohledu je tento účinek významný především proto, že zcela jasně stanoví, 

že po zahájení insolvenčního řízení nemůže zástavní věřitel dosáhnout zpeněžení zástavy 

ani exekuční cestou. Zástava může být po zahájení insolvenčního řízení zpeněžována jen 

v rámci insolvenčního řízení pomocí postupů, které k tomu poskytuje insolvenční právo. 

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení trvají po dobu celého 

insolvenčního řízení. To bezpodmínečně platí v těch řízeních, ve kterých je způsobem 

řešení dlužníkova úpadku konkurs. 

                                                           
157 RICHTER, T. (2), op. cit., s. 216-217. 
158 Ibid., s. 216-217. 
159 § 140e InsZ. 
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3.4 Uplatňování pohledávek souvisejících se zástavním právem v 
insolvenčním řízení 

 

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, v insolvenčním řízení se předinsolvenční 

pohledávky uplatňují přihláškou pohledávky a jinak je až na výjimky uplatnit nelze. 

To platí i ohledně pohledávek zástavního věřitele za zástavním dlužníkem. Do 

insolvenčního řízení se přihlašují pohledávky peněžité i nepeněžité, splatné i nesplatné, 

nepodmíněné i vázané na podmínku, vykonatelné i nevykonatelné. V zásadě tak může jít 

o všechny pohledávky odpovídající dluhům zajistitelným zástavním právem, které byly 

zmíněny v kapitole 2.4. Pohledávky, které by odpovídaly některým z druhů 

vyjmenovaných v § 170 InsZ, však v insolvenčním řízení nelze uspokojit. Podle tohoto 

ustanovení se v insolvenčním řízení neuspokojují úroky, úroky z prodlení a poplatek 

z prodlení, které sice vznikly před rozhodnutím o úpadku, ale přirostly k pohledávce až 

v době po tomto rozhodnutí, anebo které se staly splatné až po takovém rozhodnutí 

(písmena a) a b). Uspokojit nelze ani pohledávky z darovacích smluv, až na výjimky ani 

mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, smluvní pokuty, pokud právo na jejich 

uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku a náklady účastníků insolvenčního řízení, 

které jim vznikají účastí v insolvenčním řízení (písmena c) až f)).160 

Ač například v reorganizaci může činit přihlašování nesplatných pohledávek určité 

problémy161, v konkursu žádné problémy nečiní. Podle § 250 InsZ totiž prohlášením 

konkursu dojde ex lege k jejich zesplatnění.  

Jako podmíněné se do insolvenčního řízení přihlašují jen ty pohledávky, jejichž 

vznik je vázán na splnění určité podmínky. Pohledávky, které jsou podmíněny 

rozvazovací podmínkou, se v insolvenčním řízení chovají jako pohledávky nepodmíněné 

až do chvíle, kdy je rozvazovací podmínka naplněna.162  

                                                           
160 Více k pohledávkám vyloučeným z uspokojení v insolvenčním řízení viz ŘEHÁČEK, Oldřich a VRBA, 
Milan. Pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení. Právní rozhledy. 2013, roč. 2013, č. 3. 
161 RICHTER, T. (2), op. cit., s. 235 
162 Ibid., s. 235 
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Je-li zástavní právo zřízeno k zajištění budoucí pohledávky a taková pohledávka 

ještě nevznikla, nelze takové zástavní právo do insolvenčního řízení vůbec přihlásit.163 

Vznikne-li však taková budoucí pohledávka v průběhu insolvenčního řízení, tj. dojde-li 

v jeho průběhu naplnění podmínka, na kterou byl vznik pohledávky vázán, bude se jednat 

o pohledávku za majetkovou podstatou. V souladu s výkladem podaným v kapitolách 2.4 

a 3.3 mám za to, že i zástavní právo zřízené k zajištění budoucí pohledávky by mělo být 

v konkursu účinné, neboť vzniklo ještě před zahájením insolvenčního řízení. Společně se 

samotnou pohledávkou by se takové zástavní právo uplatňovalo nikoli přihláškou, ale 

přímo vůči osobě s dispozičními oprávněními. K uplatňování pohledávek za majetkovou 

podstatou se stručně vyjádřím dále v této kapitole. 

Přihlášky pohledávek je možné podávat k insolvenčnímu soudu od zahájení 

insolvenčního řízení164 až do lhůty kterou k tomu určí insolvenční soud v rozhodnutí o 

úpadku, které vydá na základě toho, že podle § 136 odst. 1 InsZ zjistí, že se dlužník 

nachází v úpadku. Lhůta, kterou soud k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku 

určí, bude od 1. 1. 2014 vždy 2 měsíční165. K tématu přihlašování pohledávek do 

insolvenčního řízení obecně a jejich přezkoumávání existuje poměrně rozsáhlá 

literatura.166 Vzhledem k této skutečnosti a k omezenému rozsahu této práce se nebudu 

v této práci více k tomuto procesu vyjadřovat. 

Je-li insolvenční řízení vedeno s osobním dlužníkem, který je zároveň totožnou 

osobou jako zástavní dlužník, přihlašuje zástavní věřitel svoji pohledávku do 

insolvenčního řízení jako zajištěnou pohledávku podle § 166 věty první InsZ. Takový 

zástavní věřitel se v insolvenčním řízení považuje za zajištěného věřitele ve výši podle 

rozsahu zajištění jeho pohledávky. Ve zbývající části se věřitel považuje za věřitele 

s nezajištěnou pohledávkou.167 Bude-li však v průběhu insolvenčního řízení vypracován 

                                                           
163 GIESE, Ernst. Zajištění závazků v České republice. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, xxi, 
356 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 80-717-9658-1. Str. 37 
164 Je-li insolvenčním navrhovatelem dlužníkovým věřitelem, musí přihlášku svojí pohledávky přiložit 
přímo k insolvenčnímu návrhu.  
165 S výjimkou oddlužení, kde bude lhůta podle § 136 odst. 3 InsZ 30 denní. 
166 Z mnohých např. SIGMUND, Adam. Přihlašování pohledávek do insolvence - doma i v 
zahraničí. Bulletin advokacie. 2011, č. 12, s. 33-35. nebo JANDUS, Milan. Přihlašování pohledávek a 
jejich přezkoumání v insolvenčním řízení. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/257439/pravf_m/Diplomova_prace.pdf. Diplomová práce. Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity. Vedoucí práce JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. 
167 § 167 odst. 1 InsZ 
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znalecký posudek na hodnotu zástavy168, ze kterého vyplyne, že hodnota zástavy 

nedosahuje výše zajištěné pohledávky, bude se i podle mimoinsolvenčního práva 

zajištěná pohledávka ve výši převyšující hodnotu zástavy považovat v insolvenčním 

řízení za pohledávku nezajištěnou.169 Situaci ohledně výše zajištění může ještě více 

zkomplikovat, když ke stejné zástavě uplatňuje v insolvenčním řízení nějaké zajišťovací 

právo více zajištěných věřitelů.170 

Jako zajištěnou může přihlásit svoji pohledávku zástavní dlužník také do 

insolvenčního řízení vedeného se zástavním dlužníkem odlišným od dlužníka 

osobního. V takovém případě ji zástavní věřitel přihlašuje podle § 166 věty druhé InsZ, 

což znamená, že takový věřitel se za věřitele v insolvenčním řízení považuje pouze 

v rozsahu zajištění přihlášené pohledávky. Význam toho bude více zřejmý z kapitoly 3.5, 

3.6 a 3.7. 

V případech, kdy se do úpadku dostane osobní dlužník odlišný od dlužníka 

zástavního, nebude zástavní věřitel moct do insolvenčního řízení přihlásit svoji 

pohledávku jako zajištěnou, neboť zástava nebude náležet do majetkové podstaty.171 

Takový věřitel bude muset do insolvenčního řízení svoji pohledávku přihlásit jako 

nezajištěnou. Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení osobního dlužníka jako 

nezajištěné jej ale žádným způsobem nezbaví možnosti požadovat uspokojení svojí 

pohledávky z titulu zástavního práva po zástavním dlužníkovi mimo insolvenční řízení. 

To výslovně insolvenční zákon zmiňuje v § 183 odst. 1. 

Jak bylo řečeno již v kapitole 2.2.3, je-li insolvenční řízení vedeno s osobním 

dlužníkem odlišným od dlužníka zástavního, může do něj zástavní dlužník přihlásit 

svoji pohledávku odpovídající jeho regresnímu nároku.172 To platí i tehdy, kdy takový 

regresní nárok ještě nevznikl, totiž tehdy, kdy zástavní dlužník sám pohledávku 

zástavního věřitele ještě žádným způsobem neuspokojil. V takovém případě bude 

                                                           
168 Znalecký posudek bude ohledně zástavy v insolvenčním řízení podle ustanovení § 219 odst. 4 InsZ 
vypracován vždy. 
169 § 167 odst. 4 InsZ 
170 K tomu více viz PACHL, Lukáš. Co se skrývá pod pojmem hodnota zajištění v § 167 odst. 2  
insolvenčního zákona? Konkursní noviny. Brno: COOPER PRESS, s.r.o., 2010, č. 19, vydáno  
19. 9. 2010 [cit. 12-12-11]. Dostupné z http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2464. 
171 HOROVÁ, Helena a SOMOL, Karel. Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení. Bulletin 
advokacie. 2012, č. 9. s. 24. 
172 Viz kapitola 2.2.3. 
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zástavní dlužník svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlašovat jako podmíněnou 

podle § 183 odst. 3 InsZ, ve které bude podmínka jejího vzniku spočívat v tom, že někdy 

v budoucnu uspokojí pohledávku zástavního věřitele za osobního dlužníka. Přihlásí-li se 

do insolvenčního řízení zástavní věřitel, nemusí již zástavní dlužník sám přihlášku 

pohledávky do insolvenčního řízení podávat. Podle § 183 odst. 3 poslední věty InsZ ve 

spojení s § 18 InsZ totiž ve chvíli, kdy zástavní dlužník vyrovná dluh osobního 

dlužníka173, přestává být zástavní věřitel v rozsahu tohoto uspokojení způsobilým být 

účastníkem insolvenčního řízení a na jeho místo do něj vstoupí zástavní dlužník. To platí 

bez zřetele k tomu, zda ten svoji pohledávku přihlásil či nikoli. Proces, kterým ukončení 

účasti zástavního věřitele proběhne a kterým namísto něj vstoupí do insolvenčního řízení 

zástavní dlužník, nově upravuje ustanovení § 184 InsZ. Až do doby, kdy bude pohledávku 

uplatňovat v insolvenčním řízení přímo zástavní věřitel, se podmíněná pohledávka 

zástavního dlužníka za osobním dlužníkem nezařazuje podle § 191 odst. 1 InsZ na 

přezkumné jednání.174  

Vznikne-li zástavní právo v průběhu insolvenčního řízení k zajištění dluhu 

odpovídajícímu pohledávce z úvěrového financování podle § 41 odst. 1 InsZ a 

vzniklo-li ještě před rozhodnutím o úpadku, uplatňuje zástavní věřitel pohledávku jako 

pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 1 písm. f) InsZ. Vznikla-li 

pohledávka až po něm, uplatní ji zástavní věřitel jako pohledávku za majetkovou 

podstatou podle § 168 odst. 2 písm. f) InsZ. Pohledávky za majetkovou podstatou se 

v insolvenčním řízení uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními podle § 

203 odst. 1 InsZ. Dále v práci již nebude těmto pohledávkám věnován další prostor. 

I v jiném případě než pouze u pohledávek za majetkovou podstatou se může stát, že 

zástavní věřitel se stane v insolvenčním řízení zajištěným věřitelem až poté, co 

uplyne lhůta určená k podávání přihlášek pohledávek v rozhodnutí o úpadku. 

Dojde-li k soupisu zástavy do majetkové podstaty dlužníka až po marném uplynutí lhůty 

k podávání přihlášek, je podle rozhodnutí Nejvyššího soudu z března 2012175 potřeba 

věřitele, který se do insolvenčního řízení přihlásil jako nezajištěný, přestože na věci nově 

                                                           
173 A to jakýmkoli ze způsobů uvedených v kapitole 2.2.3. 
174 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Jak se změní postavení zajištěných věřitelů po novele insolvenčního zákona 
provedené zák. č. 294/2013 Sb. Konkursní noviny. 2013, č. 10, s. 17-18. 
175 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSCR 32/2011 ze dne 28. 3. 2012 
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sepsané do majetkové podstaty vázne závada v podobě jeho zástavního práva, vyzvat 

„aby v (procesní) lhůtě k tomu určené sdělil, zda uplatňuje právo na uspokojení ze 

zajištění a poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít insolvenční soud za 

to, že právo na uspokojení pohledávky ze zajištění neuplatnil. Takovou výzvu je povinen 

vydat insolvenční soud.“ Nejvyšší soud v odůvodnění rozhodnutí argumentoval 

především absolutní povahou zástavního práva176, která má být dodržena i v těch 

případech, kdy novým nabyvatelem zástavy je insolvenční dlužník. Z toho důvodu mám 

za to, že závěry Nejvyššího soudu by se měly uplatnit nejen na případy, kdy je do 

majetkové podstaty nově sepsána zástava, na které vázne zástavní právo již přihlášeného 

věřitele, ale i na případy, kdy je do ní sepsána zástava, na níž vázne zástavní právo věřitele 

dosud do insolvenčního řízení nepřihlášeného. Stejný názor ostatně vyjádřil též Vrchní 

soud v Praze v srpnu 2011.177 

3.5 Rozhodování zajištěných věřitelů o průběhu insolvenčního řízení 
 

Vzhledem ke specifické povaze insolvenčního řízení mají zásadní vliv na jeho 

průběh nejen insolvenční soud a insolvenční správce, ale též dlužníkovi přihlášení 

věřitelé. Insolvenční řízení jako takové se ostatně vede především v jejich zájmu. 

Věřitelům je tak v rámci něho dán poměrně rozsáhlý prostor pro ovlivnění toho, jakým 

způsobem se bude insolvenční řízení ubírat. Přihlášení věřitelé v něm nevykonávají pouze 

dozor nad činností insolvenčního správce, ale v mnoha případech buď sami rozhodují, 

nebo se alespoň rozhodování účastní. Věřitelé vykonávají tato svoje práva především 

prostřednictvím přímého hlasování na schůzi věřitelů a skrze zastoupení věřitelským 

výborem (případně zástupcem věřitelů). 

3.1.1 Složení a rozhodovací působnost schůze věřitelů 
 

Všichni věřitelé, kteří do insolvenčního řízení přihlásili své pohledávky178, tvoří 

společně vrcholný věřitelský orgán – schůzi věřitelů. Věřitelé, kteří přihlásí v řádné lhůtě 

                                                           
176 Viz kapitola 2.3.1. 
177 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 663/2011-P226-10 1. 8. 2011 ze dne 
178 Hlasovací právo na schůzi věřitelů nemají ti věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují do insolvenčního 
řízení jinak, ani ti věřitelé, jejichž pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. 
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do insolvenčního řízení své pohledávky a tyto jejich pohledávky nebudou insolvenčním 

správcem popřeny, mají právo hlasovat na schůzi věřitelů bez dalšího. Ostatní věřitelé na 

ní mohou hlasovat jen tehdy, usnese-li se na tom sama schůze věřitelů179 nebo rozhodne-

li tak insolvenční soud.180  

Do působnosti schůze věřitelů obligatorně patří volba věřitelského výboru a jeho 

náhradníků, případně volba zástupce věřitelů.181 Schůze věřitelů dále vždy rozhoduje o 

odvolání a volbě insolvenčního správce182, volbě mezi konkursem a reorganizací183 a o 

volbě mezi oddlužením plněním splátkového kalendáře nebo oddlužením zpeněžením 

majetkové podstaty.  Vyjma toho si může schůze věřitelů též k rozhodování vyhradit 

cokoli, co by jinak patřilo do působnosti věřitelského výboru nebo zástupce 

věřitelů.184 

Schůze věřitelů je ve svém rozhodování v zásadě autonomní. Princip autonomie je 

však částečně narušen tím, že v případě, že by usnesení jí přijaté odporovalo společnému 

zájmu věřitelů, může ho insolvenční soud zrušit podle ustanovení § 54 odst. 1 InsZ.185 

Podle § 2 písm. j) InsZ je společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich 

jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně 

spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku. Podle věty za středníkem tím 

není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů. 

Jakékoli kolektivní rozhodování trpí problémem individuální racionální apatie. 

Ten spočívá v tom, že má-li osoba pouze minimální podíl na celkovém počtu hlasů, bude 

pravděpodobně očekávat, že i kdyby vynaložila náklady na seznámení se s problémem, o 

němž má být rozhodováno, a hlasování se zúčastnila, nebude schopna výsledek hlasování 

jakkoli ovlivnit.186 Některá kolektivní rozhodování k tomu navíc trpí problémem 

racionální apatie všeobecné. Ta je přítomná v těch rozhodováních, ve kterých se 

nevyplatí hlasování účastnit nikomu. V insolvenčním řízení bude přítomná tehdy, když 

                                                           
179 Věřitelé, o jejichž hlasovací právo půjde, nebudou podle § 53 InsZ o jejich hlasovacím právu hlasovat. 
180 § 51 InsZ. 
181 § 46 odst. 2 věta první InsZ. 
182 § 29 InsZ. 
183 § 150 InsZ. 
184 § 46 odst. 2 věta druhá InsZ. 
185 ORBESOVÁ, Bronislava. Věřitelé z pohledu jejich rozhodovací působnosti v insolvenčním 
řízení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 29. 
186 RICHTER, Tomáš. (2), op. cit., s. 49 
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majetková podstata bude takového rozsahu, že žádný z přihlášených věřitelů nemůže 

očekávat, že na něj připadne více, než představují náklady spojené s jeho účastí na 

hlasování.187 

Insolvenční zákon se snaží důsledky těchto problémů mírnit tak, že do působnosti 

schůze věřitelů řadí obligatorně pouze rozhodování o těch nejdůležitějších otázkách 

průběhu insolvenčního řízení (které jsou uvedeny v druhém odstavci této kapitoly) a tím, 

že pro většinu jejího rozhodování nestanoví žádné kvórum. § 49 odst. 1 InsZ totiž stanoví, 

že nestanoví-li zákon jinak, vyžaduje se k platnosti usnesení schůze věřitelů prostá většina 

přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek. 

Zástavní věřitel, který přihlásí svoji pohledávku do insolvenčního řízení zástavního 

dlužníka odlišného od dlužníka osobního, bude mít hlasovací právo pouze v rozsahu 

zajištění takové pohledávky. Bude-li později po rozhodnutí o úpadku znaleckým 

posudkem zjištěno, že zástava má hodnotu ještě nižší, sníží se věřitelova účast 

v insolvenčním řízení jen na tuto hodnotu. Společně s ní se sníží i rozsah věřitelova 

hlasovacího práva. To vyplývá ze znění ustanovení § 167 odst. 3 InsZ. 

Schůze věřitelů mnohdy hlasuje ve dvou oddělených skupinách. Jednu z nich 

tvoří věřitelé nezajištění, druhou z nich věřitelé zajištění. Jako nejvýraznější příklad 

tohoto rozdělení nám může posloužit hlasování schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku 

podle § 151 InsZ. Podle tohoto ustanovení vyžaduje přijetí takového usnesení188, aby pro 

něj hlasovala buď nejméně polovina všech přítomných věřitelů odděleně v obou 

skupinách, anebo alespoň 90 % všech přítomných věřitelů společně. Pro případ, že by se 

schůze věřitelů účastnili jen věřitelé z jedné ze zmíněných skupin, stanoví § 151 odst. 2 

InsZ, že v takovém případě postačí k přijetí usnesení alespoň polovina hlasů všech 

věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení ke dni předcházejícímu dni konání schůze 

věřitelů. Takové pravidlo insolvenční zákon stanoví především pro ty případy, ve kterých 

je zajištěný věřitel absolutně majoritním věřitelem. V takových případech lze totiž 

očekávat, že apatie věřitelů oproti jiným případům ještě více vzroste. 

                                                           
187 Ibid., s. 143 
188 Zda bude úpadek řešen konkursem či reorganizací. 



52 

 

Insolvenční zákon poněkud překvapivě neřeší, v jakém rozsahu bude v jednotlivých 

skupinách vykonávat své hlasovací právo zástavní věřitel (a obecně jakýkoli zajištěný 

věřitel) v době od rozhodnutí o úpadku do okamžiku vypracování znaleckého posudku 

ohledně zástavy podle § 219 odst. 4 InsZ. Protože jakákoli speciální úprava chybí, mám 

za to, že zajištěný věřitel má až do vypracování takového znaleckého posudku své 

hlasovací právo ve skupině zajištěných věřitelů vykonávat v tom rozsahu, v jakém 

vyplývá zajištění dluhu z titulu, na jehož základě zástavní právo vzniklo, nebo respektive 

v tom rozsahu, v jakém toto své zástavní právo do insolvenčního řízení uplatní. Ve 

zbývající části pohledávky je nezajištěným věřitelem a v její výši také vykonává své 

hlasovací právo ve skupině věřitelů nezajištěných. Po vypracování znaleckého posudku 

ohledně hodnoty zástavy, ze kterého by vyplynulo, že hodnota zástavy je nižší než 

věřitelova pohledávka, následně vykonává své hlasovací právo ve skupině zajištěných 

věřitelů jen do hodnoty zástavy zjištěné takovým znaleckým posudkem.189 Budou-li na 

stejné zástavě lpět zajišťovací práva i jiných přihlášených věřitelů, budou se tito 

v případě, že by zástava nedosahovala ani výše pohledávky věřitele prvního v pořadí, 

považovat za nezajištěné v celém rozsahu.190 To se netýká pouze hlasovacího práva 

takových věřitelů, ale například i jejich možnosti udělovat insolvenčnímu správci pokyny 

ohledně správy a zpeněžení zástavy. K tomu se blíže vyjádřím v kapitolách 3.6 a 3.7. 

3.1.2 Složení a rozhodovací působnost věřitelského výboru  
 

Vzhledem k již zmíněným problémům s apatií věřitelů v insolvenčním řízení a 

s ohledem na značné náklady, které by vznikaly, kdyby se veškeré rozhodování věřitelů 

odehrávalo na úrovni schůze věřitelů, se v insolvenčním řízení zřizuje věřitelský orgán, 

na který se velká část působnosti věřitelů deleguje.  

Přihlásí-li se do insolvenčního řízení více než 50 věřitelů, zřizuje se povinně 

věřitelský výbor.191 Ten musí mít minimálně 3 členy a nejvíce 7 členů. Počet členů a 

                                                           
189 Takového zástavního věřitele, který přihlásí svoji pohledávku v dobré víře, která se vztahuje i na výši 
jejího zajištění, nepotká v tomto případě ani účinek stanovený v § 179 odst. 1 InsZ. Takový účinek se totiž 
nevztahuje na věřitele, u nichž rozhodnutí soudu o výši zajištění záleželo na znaleckém posudku. 
190 § 167 odst. 3 InsZ. 
191 § 56 odst. 1 InsZ. 
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počet náhradníků těchto členů přitom určuje schůze věřitelů.192 Schůze věřitelů zároveň, 

jak už bylo řečeno, volí členy věřitelského výboru.  

Zajímavé z pohledu tématu této práce je, že insolvenční zákon klade určité 

požadavky na to, jakými členy má být věřitelský výbor obsazen. Dvě základní 

skupiny věřitelů totiž mohou mít často protichůdné zájmy. Insolvenční zákon se snaží 

předejít tomu, aby jeden ze zájmů ve věřitelském výboru převážil. Hlavním posláním 

věřitelského výboru je totiž ochrana společného zájmu.193 Podle § 57 odst. 1 InsZ v něm 

tak mají být zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé s tím, že členů navržených 

nezajištěnými věřiteli musí být vždy nejméně tolik, kolik členů navržených zajištěnými 

věřiteli.194 Členy a náhradníky navržené nezajištěnými věřiteli volí a odvolávají svými 

hlasy nezajištění věřitelé. Členy a náhradníky navržené zajištěnými věřiteli zase věřitelé 

zajištění.195 

Do působnosti věřitelského výboru patří podle § 46 odst. 3 InsZ vše, co nepatří do 

působnosti schůze věřitelů. 

V těch případech, kde zákon nestanoví věřitelský výbor jako orgán povinný, se může 

schůze věřitelů rozhodnout, že jeho působnost bude vykonávat pouze zástupce věřitelů, 

kterého zároveň za tím účelem společně s jeho náhradníkem zvolí.196 

3.6 Správa zástavy v konkursu 
 

Po vzniku majetkové podstaty lze zástavu a majetkovou podstatu obecně 

spravovat jen v souladu s insolvenčním zákonem. Co se správou rozumí, uvádí 

insolvenční zákon ve svém § 230. Podle něj jde v souladu s usnesením Nejvyššího soudu 

týkajícím se ještě zákona o konkursu a vyrovnání197 mj. o činnosti a právní jednání 

směřující k tomu, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení, aby byla využívána v souladu 

se svým určením a aby se rozmnožila, lze-li to rozumně očekávat. Jakákoli správa musí 

                                                           
192 § 56 odst. 2 InsZ. 
193 RICHTER, Tomáš. (2), op. cit., s. 144-145. 
194 To neplatí, jestliže nezajištění věřitelé své členy nenavrhnou nebo jimi navržené osoby s tímto návrhem 
nesouhlasí anebo nejsou zvoleny z jiných důvodů. 
195 § 57 odst. 2 InsZ. 
196 § 68 InsZ. 
197 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 197/2003 ze dne 30. 6 2004. 
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být prováděna především tak, aby nebyly porušovány základní zásady, na kterých je 

insolvenční řízení vystavěno, a které jsou obsaženy v § 5 InsZ.198 Správu zástavy a celé 

majetkové podstaty vykonává v insolvenčním řízení ten, kdo má v tom kterém okamžiku 

zrovna postavení osoby s dispozičním oprávněním. 

Zástavní věřitel má v insolvenčním řízení velice silný nástroj, pomocí kterého může 

ovlivnit, jak bude zástava spravována. Konzervační účinek zástavního práva popsaný 

v kapitole 2.2.2 se tak především v konkursu projeví naplno. Zástavní věřitel je v něm 

totiž tím, kdo rozhoduje o tom, jak bude se zástavou nakládáno. Osoba s dispozičními 

oprávněními je totiž podle ustanovená § 230 odst. 2, co se týká správy zástavy, 

vázána pokyny zajištěného (tedy i zástavního) věřitele směřujícími k řádné správě.  

Poslední novela insolvenčního zákona výrazně oproti jeho dosavadnímu znění 

zjednodušuje udělování těchto závazných pokynů pro případ, že by na stejném 

majetku lpělo zajišťovací právo více zajištěných věřitelů. Dosud museli v takovém 

případě zajištění věřitelé dávat osobě s dispozičními oprávněními pokyny všichni 

společně. Novela insolvenčního zákona posiluje při udělování pokynů princip priority 

věřitele se zajišťovacím právem prvním pořadím.199  Podle nového znění § 230 odst. 2 

InsZ totiž v takovém případě uděluje pokyny jen ten věřitel, který se uspokojuje z výtěžku 

zpeněžení předmětu zajištění jako první. Takový věřitel musí k pokynu připojit též 

písemný souhlas ostatních zajištěných věřitelů, jejichž pohledávka je zajištěna stejným 

majetkem. Neučiní-li tak, osoba s dispozičním oprávněním o tom informuje insolvenční 

soud, který na základě toho nařídí jednání, na kterém rozhodne o tom, zda pokyny věřitele 

schvaluje nebo ne. Na takovém jednání se projednávají pouze námitky ostatních 

zajištěných věřitelů, které podají k insolvenčnímu soudu nejpozději do 7 dnů od 

zveřejnění pokynů v insolvenčním rejstříku. Na jednání se předvolává insolvenční 

správce, dlužník a zajištění věřitelé.200  Na základě takového jednání následně insolvenční 

soud rozhodne buď tak, že pokyn schvaluje, upraví ho s ohledem na projednané námitky, 

anebo ho neschválí a vyzve zajištěného věřitele k udělení pokynu nového.201 V situaci, 

kdy zajištěný věřitel první v pořadí pokyny neudělí vůbec, má toto právo věřitel, který je 

                                                           
198 KOTOUČOVÁ, Jana a kol. op. cit. 
199 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., s. 98. 
200 § 230 odst. 4 InsZ. 
201 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Op. cit. s. 17-18. 
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v pořadí druhý, ale až poté, co insolvenční soud poskytne prvnímu v pořadí dodatečnou 

lhůtu k tomu, aby případně mohl své pokyny udělit. Neudělí-li je ani věřitel, který je 

druhý v pořadí, udělí pokyny insolvenční soud a zároveň s tím rozhodne o nákladech 

spojených s jejich provedením.202 

Podle výslovného znění zákona může osoba s dispozičními oprávněními odmítnout 

pokyny zajištěného věřitele jedině tehdy, nesměřují-li k řádné správě. Lze však mít za 

to, že by měla odmítnout i takové pokyny, které by byly v rozporu se základními zásadami 

insolvenčního řízení. V každém případě, odmítne-li pokyny, musí neprodleně požádat 

insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci jeho dohlédací činnosti. Již udělený pokyn 

může zajištěný věřitel sám také změnit nebo zrušit.203 

V souvislosti s udílením pokynů zajištěných věřitelů vedoucích k řádné správě 

předmětu zajištění a v souvislosti s tím, že takové pokyny musejí být podle ustanovení § 

230 odst. 4 doplněny souhlasným stanoviskem ostatních zajištěných věřitelů, kteří mají 

ke stejnému majetku také zajišťovací práva, je vhodné znovu upozornit na změnu 

ustanovení § 167 odst. 3 InsZ. Podle jeho nového znění totiž, jak již bylo řečeno, je-li 

podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku 

hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka co do takto 

zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou. Potud zůstává znění stejné jako dosud. 

Novela k němu však přidává větu za středníkem, která zní: pohledávky dalších zajištěných 

věřitelů s pozdějším pořadím se v takovém případě považují za nezajištěné v plném 

rozsahu. Podle věty první se postupuje, dokud nedojde ke zpeněžení zajištění. Budeme-li 

tedy ustanovení § 230 odst. 4 InsZ číst v tomto smyslu, dojdeme k závěru, že vyplyne-li 

ze znaleckého posudku vypracovaného po rozhodnutí o úpadku, že předmět 

zajištění bude postačovat maximálně na úhradu zajištěného věřitele, který je 

vzhledem k němu první v pořadí, nebude třeba souhlasné stanovisko ostatních 

zajištěných věřitelů k pokynu třeba připojovat. Ti totiž budou nadále považováni za 

věřitele nezajištěné. 

                                                           
202 § 230 odst. 2 InsZ. 
203 HÁSOVÁ, Jiřina, MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, xviii, 262 
s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-459-9. s. 175. 
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V souvislosti s pokyny zajištěného věřitele nelze zapomenout na ustanovení § 230 

odst. 3 InsZ, podle kterého nese náklady spojené s provedením jeho pokynu zajištěný 

věřitel ze svého. Finanční prostředky potřebné k provedení pokynu zajištěného věřitele, 

by měl zajištěný věřitel insolvenčnímu správci poskytnout ještě před jeho provedením. Je 

totiž třeba počítat i s tím, že se předmět zajištění nepodaří zpeněžit tak, aby výtěžek z toho 

získaný pokryl takové náklady. Neposkytne-li zajištěný věřitel insolvenčnímu správci 

finanční prostředky potřebné k provedení jeho pokynu předem, měl by insolvenční 

správce pokyn odmítnout.204 V případě, že tak neučiní, a pokyn provede i bez toho, aby 

mu zajištěný věřitel poskytl potřebné finanční prostředky, se takové náklady podle § 298 

odst. 6 InsZ odečtou od výtěžku zpeněžení. 

Při posuzování toho, zda lze určitou činnost či právní jednání podřadit pod pojem 

správa zástavy v insolvenčním řízení (či správa majetkové podstaty obecně), je třeba 

pamatovat na to, že ustanovení § 230 odst. 1 udává výčet pouze demonstrativní. Osoba 

s dispozičními oprávněními má nejen uchovat, co tu je, a zabránit poškození nebo zničení 

toho, nýbrž také rozvážně s tím hospodařit a vytěžit z toho poctivým hospodařením, co se 

dá vytěžit, tedy nakládat s každou věcí způsobem odpovídajícím jejímu hospodářskému 

určení.205 

Osoba s dispozičním oprávněním tak může například dát v rámci řádné správy 

zástavu do nájmu. Nájemní smlouvu by však pravděpodobně měla uzavřít takovým 

způsobem, aby nájem nemovitost příliš do budoucna nezatížil a nesnížil tak její prodejní 

cenu. Nelze totiž zapomínat na to, že hlavním účelem konkursu by mělo být co 

nejrychlejší zpeněžení majetkové podstaty a uspokojení věřitelů z výtěžku takového 

zpeněžení. Slovenský zákon o kokurze a reštrukturalizácii206 dokonce za tím účelem 

stanoví podmínky, za jejichž splnění tak může osoba s dispozičními oprávněními učinit. 

§ 86 odst. 3 slovenského konkursního zákona pro takové případy stanoví, že nájemné 

                                                           
204 ŠEBESTA, Jiří. Insolvenční poradna: Jaké náležitosti musí mít pokyn zajištěného věřitele směřující ke 
správě a zpeněžení majetku sloužícího k zajištění jeho pohledávky, který uděluje insolvenčnímu 
správci?. Konkursní noviny [online]. 2011 [cit. 2013-12-14]. Dostupné z: http://www.konkursni-
noviny.cz/clanek/insolvencni-poradna-2 
205 ŠTAJGR, F. Konkursní právo. Praha: Všehrd, 1947. s. 480. 
206 Zákon č. 7/2005 Zb. 
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musí být sjednáno alespoň ve výši v místě a čase obvyklé a výpovědní lhůta nesmí být 

delší než 1 měsíc. 

Výnos, který osoba s dispozičním oprávněním z nájmu do majetkové podstaty získá 

(zaplacené nájemné), může následně uložit na účet vedený u banky, kde se budou takové 

peněžní prostředky úročit. Uložení peněžních prostředků na účet u banky obecně Nejvyšší 

soud považuje za příklad řádné správy [konkursní] podstaty.207  

Za řádnou správu by se naopak pravděpodobně nemělo považovat, když by osoba 

s dispozičním oprávněním bez pokynu zajištěného věřitele usilovala o získání pozemku, 

který by byl odlišnou nemovitou věcí od stavby na něm stojící, která by patřila do 

majetkové podstaty. Jakkoli se totiž zdá taková investice na první pohled výhodná (cena 

nemovité věci patřící do majetkové podstaty tím výrazně vzroste), ani taková investice se 

nemusí vyplatit.208 Za správu nemovitosti lze naopak jistě považovat například její 

pojištění či ostrahu.  

3.7 Zpeněžení zástavy v konkursu 
 

§ 283 InsZ stanoví pravidlo, podle kterého lze ke zpeněžení majetkové podstaty 

obecně přikročit teprve poté, co nabude právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu. 

Nekonala-li se však do té doby ještě první schůze věřitelů, lze ke zpeněžení přistoupit až 

poté, co se konat bude. Podle poslední věty tohoto ustanovení lze ke zpeněžení přistoupit 

dříve jedině tehdy, jde-li o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením, 

anebo tehdy, když insolvenční soud udělí osobě s dispozičním oprávněním k dřívějšímu 

zpeněžení výjimku.  

 Důvodem, proč lze začít majetkovou podstatu zpeněžovat až po konání první schůze 

věřitelů, je již zmíněné oprávnění schůze věřitelů si podle § 46 odst. 2 InsZ do své 

působnosti atrahovat rozhodování i o tom, co by jinak připadalo k rozhodnutí 

                                                           
207 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1696/2005 ze dne 20.12.2007. 
208 PODAŘILOVÁ, Lucie. Majetková podstata jako základní právní institut insolvenčního práva. Brno, 
2011. Rigorózní práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. s. 175. 
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věřitelskému výboru. Schůze věřitelů může navíc insolvenčnímu správci doporučovat, 

jak má při zpeněžení majetkové podstaty postupovat209.210 

O způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhoduje podle § 286 odst. 2 InsZ 

insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. Podle § 293 odst. 1 je insolvenční 

správce při zpeněžování hodnot určených k zajištění pohledávek zajištěných věřitelů 

vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení. Úprava pro ty případy, kdy 

taková hodnota slouží jako předmět zajištění více zajištěným věřitelům, je obdobná 

úpravě pokynů zajištěných věřitelů směřujících k řádné správě, tj. insolvenční správce je 

v takovém případě vázán pokyny zajištěného věřitele.211 Na úpravu řešení konfliktů 

vznikajících při udílení pokynů směřujících k řádné správě § 293 odst. 2 InsZ přímo 

odkazuje a výslovně stanoví, že ty se použijí obdobně. Insolvenční správce může 

v případě zpeněžování zástavy (a obecně jakéhokoli předmětu zajištění) pokyny 

zajištěného věřitele odmítnout vždy tehdy, když má za to, že ji lze zpeněžit výhodněji. 

V takovém případě musí o zpeněžení nechat rozhodnout insolvenční soud.212 

O nákladech spojených s provedením pokynu zajištěného věřitele směřujícího 

ke zpeněžení předmětu zajištění platí obdobně to, co bylo v předchozí kapitole řečeno 

k nákladům spojeným s provedením pokynu zajištěného věřitele směřujícího k řádné 

správě, tj. zajištěný věřitel je nese ze svého. 

Poslední novela insolvenčního zákona reaguje na v praxi často řešenou otázku, zda 

je i po udělení pokynu zajištěného věřitele směřujícího ke zpeněžení předmětu zajištění 

třeba, aby si insolvenční správce vyžádal též souhlas věřitelského výboru213 a případně 

též insolvenčního soudu214.215 Podstata problému spočívala v tom, zda je norma obsažená 

v § 293 InsZ speciální k normě obsažené v § 287 odst. 2 InsZ, nebo zda ji pouze 

doplňuje.216 Novela mění znění ustanovení § 293 odst. 2 InsZ tak, že staví na jisto, že 

v případě zpeněžování hodnoty určené k zajištění pohledávky některého ze zajištěných 

                                                           
209 § 153 odst. 2 InsZ a § 282 odst. 1 InsZ  
210 RICHTER, Tomáš. (2), op. cit., s. 363 
211 Viz kapitola 3.6. 
212 § 293 odst. 1 poslední věta InsZ 
213 § 286 odst. 2 InsZ, § 287 odst. 2 
214 § 289 odst. 1 
215 Důvodová zpráva k zákonu č. 274/2013 Sb., s. 22  
216 HOROVÁ, Helena a SOMOL, Karel. Op. cit. 
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věřitelů postačí pokyn zajištěného věřitele. Souhlasu věřitelského výboru ani 

insolvenčního soudu už třeba nebude.217 To platí ohledně všech způsobů zpeněžování, u 

nichž insolvenční zákon jinak souhlas věřitelského výboru a případně též souhlas 

insolvenčního soudu vyžaduje.  

§ 286 odst. 1 připouští jako způsoby zpeněžení majetku v konkursu zpeněžení ve 

veřejné dražbě, soudní prodej podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu 

rozhodnutí a prodej mimo dražbu.  

Ke zpeněžení nemovitostí jakožto majetku, ohledně kterého neexistují mezi 

potenciálními kupujícími podstatné informační asymetrie, je nejčastěji jako způsob 

zpeněžení voleno jejich zpeněžení ve veřejné dražbě.218 Veřejné dražby se i v konkursu 

provádějí podle zákona o veřejných dražbách.219 Dražby se konají jako dražby 

dobrovolné, v nichž má insolvenční správce postavení vlastníka dražené věci.220 Není-li 

zde pokynu zajištěného věřitele podle § 293 odst. 1 InsZ, platí ohledně zpeněžování 

hodnot určených k zajištění pohledávky některého z přihlášených věřitelů ve veřejné 

dražbě, že smlouva o jejím provedení se stane účinnou až dnem, kdy ji schválí věřitelský 

výbor. V případě, že zajištěný věřitel insolvenčnímu správci pokyn směřující ke 

zpeněžení udělí, není souhlasu věřitelského výboru třeba.221 

Ohledně některých nemovitých věcí se může jako vhodnější jevit jejich prodej 

mimo dražbu podle § 289 InsZ. Zatímco prodej mimo dražbu může obecně ohledně 

majetku náležejícího do majetkové podstaty insolvenční správce provést jen se souhlasem 

věřitelského výboru a insolvenčního soudu, k prodeji zástavy (a jakéhokoli jiného 

předmětu zajištění) postačí opět pouze pokyn zajištěného věřitele. Zatímco tedy ohledně 

prodeje jiného majetku mimo dražbu může podmínky takového prodeje stanovovat 

soud222, v případě prodeje hodnot určených k zajištění pohledávek zajištěných věřitelů 

určuje tyto podmínky zajištěný věřitel, který je vzhledem ke zpeněžované hodnotě první 

                                                           
217 Na základě dosavadní právní úpravy došel k opačnému závěru ve svém rozhodnutí ze dne 12. 3. 2012, 
sp. zn. 1 VSPH 194/2012-B-36, Vrchní soud v Praze. 
218 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 471 s. ISBN 978-807-3573-294. s. 
364 
219 Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách 
220 § 17 odst. 4 ZVD. 
221 § 293 odst. 2 InsZ. 
222 § 289 odst. 1 InsZ. 
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v pořadí. Těmito podmínkami může být například to, jakým způsobem má insolvenční 

správce oslovovat potenciální kupce (soukromé výběrové řízení nebo veřejná obchodní 

soutěž, oslovování pomocí inzerátu zveřejněných na internetu, zveřejnění inzerátu ve 

dvou celostátních periodicích) nebo stanovení minimální ceny, za kterou smí insolvenční 

správce takový majetek zpeněžit. V případě, že prodej bude prováděn prostřednictvím 

realitní kanceláře, rozhoduje zajištěný věřitel i o tom, která z realitních kanceláří bude 

zájemce shánět. 

Soudní prodej podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu 

rozhodnutí se v praxi k prodeji nemovitostí v insolvenčním řízení příliš nepoužívá, a 

proto se mu nebudu v této práci nijak blíže věnovat. 

K prodeji zástavy může v insolvenčním řízení dojít i tak, že insolvenční správce 

prodá obchodní závod insolvenčního dlužníka jedinou smlouvou podle § 290 InsZ, 

nebo tak že prodá jedinou smlouvou celou majetkovou podstatu podle § 292 InsZ. 

K takovému prodeji bude pravděpodobně potřebovat nejen pokyn (souhlas) zajištěného 

věřitele, ale též souhlas věřitelského výboru a insolvenčního soudu.  

Zpeněžením zástavy v insolvenčním řízení zaniknou veškerá zajišťovací práva, která 

na ní váznou, a to i taková, která nebyla předmětem insolvenčního řízení.223 Jde-li o 

zástavu, která je zapsaná ve veřejném seznamu (katastr nemovitostí) nebo neveřejném 

seznamu (rejstřík zástav), který osvědčuje vlastnictví nebo jiné věcné právo ke zpeněžené 

zástavě, vydá insolvenční správce podle § 167 odst. 5 a § 300 InsZ nabyvateli zástavy 

neprodleně potvrzení o zániku veškerého zajištění na něm váznoucím.  

3.8 Uspokojení pohledávky zástavního věřitele v konkursu 
 

Jakmile dojde v konkursu ke zpeněžení zástavy, nezbývá než uspokojit pohledávku 

zástavního věřitele. Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů upravuje insolvenční 

zákon především ve svém § 298. Ten nás hned ve svém prvním odstavci ubezpečuje o 

tom, že nám již známý princip platný už v předinsolvenčním období, podle kterého je 

zástavní věřitel v případě, že dlužník nesplní svůj dluh řádně a včas, oprávněn uspokojit 

                                                           
223 § 167 odst. 4 InsZ. 
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se z výtěžku zpeněžení zástavy224, platí i v konkursu. Zajištění věřitelé mají totiž podle 

tohoto ustanovení právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, 

práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty225, jimiž byla zajištěna. Oproti 

pohledávkám nezajištěných věřitelů, které se uspokojují až po právní moci rozvrhového 

usnesení, se pohledávky zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění 

uspokojují kdykoli v průběhu konkursu.226 

Od výtěžku zpeněžení se ještě před jeho vydáním zástavnímu věřiteli odečtou 

náklady spojené se správou zástavy a s jejím zpeněžením a na náklady představující 

odměnu insolvenčního správce.227 Náklady spojené se zpeněžením lze od výtěžku 

zpeněžení odečíst maximálně do výše 5 % výtěžku. Náklady spojené se správou 

maximálně do výše 4 %. Výši odměny insolvenčního správce určené z výtěžku zpeněžení 

připadajícího na zajištěného věřitele upravuje § 2 vyhlášky ministerstva spravedlnosti o 

odměně insolvenčního správce228. Podle něj se odměna určí jako podíl z částky určené k 

vydání zajištěnému věřiteli. Přitom, je-li taková částka v rozsahu 0-1 mil. Kč, tvoří tento 

podíl 9 % a s tím jak se částka zvyšuje, postupně stupňovitě podíl z každé další částky 

klesá až na 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč. Společně s odměnou je potřeba z výtěžku 

zpeněžení odečíst také příslušnou daň z přidané hodnoty.229 Podíl zajištěného věřitele na 

výtěžku zpeněžení lze o výše uvedené náklady snižovat jen tehdy, kdy zůstatek výtěžku 

zpeněžení nedosáhne po provedeném odpočtu výše pohledávky zajištěného věřitele.230 

Zpeněžil-li  insolvenční správce předmět zajištění na základě pokynu zajištěného 

věřitele podle § 293 InsZ a zajištěný věřitel již splnil svoji povinnost podle § 230 odst. 3 

InsZ, tj. zajištěný věřitel již insolvenčnímu správci uhradil náklady spojené s provedením 

jeho pokynu, náklady spojené se správou předmětu zajištění ani náklady spojené se 

zpeněžením se od výtěžku zpeněžení zástavy podle § 293 odst. 6 neodečítají.  

                                                           
224 § 1309 odst. 1 NOZ. 
225 Podle NOZ jsou všechny tyto hodnoty věcmi v právním smyslu. 
226 § 305 odst. 1 InsZ. 
227 § 298 odst. 2 InsZ. 
228 Vyhláška č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o 
odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 
229 Usnesení Vrchního soudu v Praze 3 sp. zn. VSPH 834/2010-B-39 ze dne 20. 10. 2010. 
230 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 2 VSPH 594/2009-B ze dne 20.10.2009. 
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T. Richter poukazuje na absurdní závěr, který z výslovného znění § 293 odst. 6 

vyvěrá.231 Na základě jeho čistě textového výkladu dojdeme totiž k tomu, že v případě, 

že ke zpeněžení dojde na základě pokynu zajištěného věřitele a zajištěný věřitel již splnil 

svou povinnost podle § 230 odst. 3 InsZ, nelze již od výtěžku zpeněžení odečíst ani částku 

připadající na odměnu insolvenčního správce.  Zajištěný věřitel se tak může podle tohoto 

výkladu lehce zbavit hrazení odměny insolvenčního správce, když insolvenčnímu správci 

udělí pokyn směřující ke zpeněžení předmětu zajištění. Insolvenční zákon zde tak zjevně 

obsahuje chybu. Její odstranění soudním výkladem, je značně problematické, protože by 

muselo jít o výklad contra legem.232 Je poněkud překvapující, že chybu neodstraňuje ani 

poslední novela insolvenčního zákona.233  

Bude-li zástava zpeněžena postupem podle § 290 InsZ (jako součást závodu) 

nebo podle § 292 InsZ (jako součást majetkové podstaty) bude podíl zajištěného 

věřitele na výtěžku takového zpeněžení odpovídat poměru mezi cenou zjištěnou 

znaleckým posudkem vypracovaným podle § 219 odst. 4 InsZ na ocenění podniku nebo 

celé majetkové podstaty a cenou, kterou takový znalecký posudek přizná zástavě.234 

Přitom platí, že k jeho přihlášené pohledávce se přičte případný úrok podle § 171 odst. 1 

a 2 InsZ. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení totiž, byl-li sjednán úrok, zajištěná 

pohledávka se úročí v rozsahu zajištění ode dne následujícího po dni rozhodnutí o 

způsobu řešení úpadku úrokovou sazbou dohodnutou před tím, než se dlužník dostal do 

prodlení; to neplatí, jde-li o úrok z prodlení. Za částku, která se úročí (jistinu), je třeba 

považovat nám již známou hodnotu zajištění zjištěnou znaleckým posudkem 

vypracovaným podle § 219 odst. 4 InsZ. Úrok přestane přirůstat v den, který bude 

předcházet výplatě výtěžku zpeněžení takovému věřiteli.235 Pohledávka se také neúročí 

po dobu, po kterou je zajištěný věřitel v prodlení se splněním povinnosti podle § 157 odst. 

1. 

                                                           
231 RICHTER, Tomáš. (2), op. cit., s. 372-373. 
232 Podle mých informací nebyla tato problematika zatím posuzována ani vrchními soudy ani Nejvyšším 
soudem. 
233 Jakkoli se jí podařilo odstranit obdobný problém vzhledem k nákladům spojeným s provedením pokynu 
zajištěného věřitele směřujícího ke zpeněžení předmětu zajištění. 
234 RICHTER, Tomáš. (2), op. cit., s. 372. 
235 Ibid. 
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Insolvenční zákon nikde výslovně neupravuje, co všechno se rozumí výtěžkem 

zpeněžení předmětu zajištění. Co vše tak k výtěžku zpeněžení zástavy patří, musíme 

zjišťovat nepřímo prostřednictvím ustanovení, která se výtěžku zpeněžení věnují. 

Konkrétně nás bude zajímat, zda lze výtěžek zpeněžení považovat vše, co je uvedeno v § 

1346 odst. 1 NOZ, podle kterého se zástavní právo, neurčí-li zástavní smlouva jinak, 

vztahuje na zástavu, na její přírůstek i příslušenství a na neoddělené plody a užitky 

zástavy. Bude-li tedy zástavou nemovitá věc, bude nás například zajímat, zda k výtěžku 

zpeněžení patří případné nájemné získané z jejího pronajmutí.  

Jak bylo řečeno v kapitole 3.6, pronájem nemovitosti je třeba pro účely insolvenčního 

zákona považovat za jeho správu, jejímž účelem je snaha, aby se rozmnožila majetková 

podstata. Správu majetku, který je předmětem zajištění pohledávky zajištěného věřitele, 

lze provádět jen takovým způsobem, se kterým souhlasí zajištěný věřitel. Ten je, jak bylo 

ukázáno, povinen nést náklady správy takové nemovitosti (tj. hradí pojištění nemovitosti, 

ostrahu, údržbu apod.). Za té situace by mu měl také náležet výnos, který by z takové 

správy vznikal (nájemné).236 Judikatura vrchních soudů se v této otázce rozchází. Zatímco 

podle Vrchního soudu v Olomouci nájemné k výtěžku zpeněžení zástavy za dobu od 

prohlášení konkursu do jejího zpeněžení patří237, podle Vrchního soudu v Praze je tomu 

naopak.238 Vrchní soud v Praze v odůvodnění uvádí, že aby se zástavní právo vztahovalo 

též na nájemné, musely by tak strany výslovně ujednat, respektive zřídit zástavní právo 

přímo k budoucím pohledávkám z nájemného. Z důvodů podaných výše považuji za 

správný názor Vrchního soudu v Olomouci, který ostatně své rozhodnutí zdůvodnil 

stejně. Dalším důvodem pro přiznání nájemného zajištěnému věřiteli je, jak bylo ukázáno 

v kapitole 2.6, že zástavní právo se nevztahuje pouze na zástavu, ale též na její přírůstek 

a příslušenství. Přitom platí, že z plodů a užitků (kterým nájemné je), se vztahuje pouze 

na ty, které od zástavy nejsou oddělené. Nájemné, které plyne do majetkové podstaty 

z nájmu trvajícího v průběhu konkursu, se od zástavy odděluje až v průběhu konkursu, a 

zástavní právo by tak mělo postihovat i to.  Nejvyšší soud se k otázce podle mých 

informací dosud nevyjádřil. 

                                                           
236 PACHL, Lukáš. Příjem z pronájmu nemovitostí sloužících k zajištění pohledávky. Konkursní 
noviny [online]. [cit. 2013-12-14]. Dostupné z: http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/prijem-z-
pronajmu-nemovitosti-slouzicich-k-zajisteni-pohledavky 
237 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. sp. zn. 2 VSOL 327/2012-B-72 ze dne 26. července 2012. 
238 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 VSPH 142/2012-B-338 ze dne 3. října 2012. 
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K výtěžku zpeněžení zástavy náleží též úroky, které k němu přirostly poté, co 

insolvenční správce uložil výtěžek zpeněžení zástavy na bankovní účet.239 

Zástavní věřitel bude v rámci insolvenčního řízení uspokojován z výtěžku zpeněžení 

zástavy i tehdy, když k jejímu zpeněžení dojde ještě před zahájením insolvenčního řízení. 

Výtěžek zpeněžení v takovém případě musí insolvenční správce sepsat do majetkové 

podstaty a zástavního věřitele z něj uspokojit podle pravidel insolvenčního zákona. 

Zástavnímu věřiteli k výtěžku zůstane zachováno právo na přednostní uspokojení. 

Náklady spojené se správou a zpeněžením zástavy nebudou v takových případech 

hrazeny insolvenčnímu správci, ale tomu, kdo zástavu zpeněžoval.240 

Pro uspokojení zajištěného věřitele nemá žádný význam, na jakou cenu byl předmět 

zajištění odhadnut znaleckým posudkem vypracovaným podle § 167 odst. 4 InsZ. 

Význam tohoto ocenění spočívá především ve stanovení hlasovacího práva zajištěného 

věřitele a ve stanovení toho, kdo je oprávněn insolvenčnímu správci udílet pokyny podle 

§ 230 a § 293 InsZ. Pro uspokojení je rozhodné pouze to, jaká je výše výtěžku zpeněžení 

předmětu zajištění po odečtení položek, které se od něj podle insolvenčního zákona 

odčítají. V případě, že takto upravený výtěžek nedosahuje ani výše pohledávky 

zajištěného věřitele, musí být celý po odečtu povinných položek použit k uspokojení 

věřitelovy pohledávky.241 

Podle § 204 odst. 1 InsZ uplatňují zajištění věřitelé, kteří mají právo, aby jejich 

pohledávka byla uspokojena v průběhu insolvenčního řízení, její uspokojení vůči 

insolvenčnímu správci. Podle § 298 odst. 2 InsZ jim poté insolvenční správce výtěžek 

zpeněžení vydá až poté, co mu k tomu udělí souhlas insolvenční soud. Proti návrhu na 

vydání výtěžku mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne 

zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku. Jsou-li nějaké námitky včas podány, nařídí 

insolvenční soud do 30 dní jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu vyhoví nebo 

ne.242 Insolvenční správce, zajištěný věřitel, dlužník a osoby, které podaly proti návrhu 

námitky, se mohou proti rozhodnutí insolvenčního soudu odvolat.243 

                                                           
239 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1696/2005 ze dne 20. 12. 2007. 
240 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn.1 VSOL 815/2011-B-36 ze dne 3. 3. 2012. 
241 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 VSPH 1078/2010-B-1164 ze dne 17. 6.2011. 
242 § 298 odst. 3 InsZ. 
243 § 298 odst. 7 InsZ. 
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Pakliže zástava slouží jako předmět zajištění více zajištěných věřitelů, uspokojí se 

pohledávky takových věřitelů v pořadí určeném podle časového kritéria, kterým je doba 

vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění jejich pohledávek.244 Zajištění 

věřitelé mají zároveň, jak v souladu s judikaturou Vrchního soudu v Praze245 nově najisto 

stanoví § 167 odst. 1 InsZ, právo dohodnout se na pořadí jiném. 

Nebude-li takovýmto způsobem zcela uspokojena pohledávka zástavního věřitele, 

který ji přihlásí do insolvenčního řízení vedeného s osobním dlužníkem, který je osobou 

totožnou s osobou dlužníka zástavního, bude se ve zbytku pohledávka považovat za 

nezajištěnou a bude tak uspokojována společně s ostatními nezajištěnými pohledávkami 

v rozvrhu. Vydáním výtěžku zpeněžení zástavy zástavnímu věřiteli, který ji přihlásí do 

insolvenčního řízení vedeného se zástavním dlužníkem odlišným od dlužníka osobního, 

účast zástavního věřitele v insolvenčním řízení končí. 

4. Statistika uspokojení pohledávek v insolvenčních řízeních 
v České republice 
 

V České republice bohužel neexistují žádné oficiální veřejně dostupné údaje o tom, 

kolik činí výtěžnost konkursů a insolvenčních řízení vůbec. Za takové údaje jsou 

veřejností často považovány ty, které každoročně vychází v reportech Doing business 

vydávaných pod hlavičkou Světové banky.246 Budeme-li ale zkoumat metodiku, kterou 

Světová banka ke zkoumání používá247, zjistíme, že účelem takového zkoumání není v 

podání ucelených statistických údajů o výtěžnosti insolvenčních řízení, ale pouze srovnat 

vhodnost právních úprav insolvenčních řízení v jednotlivých zkoumaných státech a na 

tom základě jim poskytnout hodnocení.  

                                                           
244 § 167 odst. 1 InsZ. 
245 Např. Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 59 CmI 9/2009 ze dne 30. 11. 2011. 
246 Doing business 2014: smarter regulations for small and medium-size enterprises. Washington: World 
Bank. ISBN 978-0-8213-9984-5. [online]. 2013 [cit. 2013-12-13]. Dostupné z: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB14-Full-Report.pdf 
247 Resolving insolvency methodology. World Bank and International Finance corporation. [online]. [cit. 
2013-12-13]. Dostupné z http://www.doingbusiness.org/methodology/resolving-insolvency#recoveryRate 
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Světová banka neprovádí svůj výzkum tak, že by sbírala statistické údaje, které by 

následně analyzovala, ale vytváří jakýsi modelový případ insolvenční společnosti, který 

nechá ten který zrovna zkoumaný právní řád vyřešit. Základní data pro svůj výzkum sbírá 

Světová banka skrze dotazníky, které vyplňují insolvenční praktici (soudci i správci) 

působící v daném státě. Takto získaná data následně ověřuje prostřednictví studia právní 

úpravy insolvenčního řízení v tom kterém státě, ale i prostřednictvím informací, které 

státní instituce daného státu o insolvenčních řízeních zveřejňují. 

V modelovém případu Světové banky je dlužníkem společnost s ručením omezeným 

(nebo obdobná společnost podle jiného právního řádu) operující v ekonomicky 

nejvýznamnějším městě daného státu. Společníci takové společnosti jsou výhradně 

občané daného státu a více než polovinu podílů v takové společnosti drží jeden společník, 

který je zároveň nejvyšším představitelem jejího statutárního orgánu. Modelová 

společnost má nemovitost v centru města, ve které provozuje hotel, zaměstnává více než 

201 lidí a služby a zboží odebírá minimálně od 50 dodavatelů. V modelovém případě 

Světové banky si navíc taková společnost nechala poskytnout úvěr od banky se splatností 

10 let a tento úvěr zajistila zástavním právem k té nemovitosti, ve které provozuje hotel. 

Až do posledního měsíce před zahájením insolvenčního řízení splnila všechny své dluhy 

a tržní cena hodnoty jejího závodu je minimálně 200.000 USD.  

Jak vidíme, omezující kritéria, která Světová banka pro výzkum zvolila, jsou taková, 

že v České republice by je naplnilo jen minimum skutečně vedených insolvenčních řízení. 

Jak je tedy vidno, nejde Světové babce ani až tak o výzkum, který by měl za cíl poskytnout 

přesné statistické údaje, ale spíše o zhodnocení právní úpravy a celkového společenského 

prostředí, které insolvenční řízení ovlivňuje. Výsledkem je spíše odhad než nějaká 

empiricky změřená hodnota, a to navíc jen odhad toho, jak by proběhl modelový případ 

v daném státě. Každý stát dostává na základě tohoto odhadu každoročně jakousi 

„známku“ insolvenční návratnosti (recovery rate) vyjádřenou v centech na dolar, která 

vyjadřuje to, kolik by podle ní v průměru věřitelé modelové společnosti dostaly, kdyby 

takové insolvenční řízení v daném státě skutečně proběhlo.  
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V letošním roce dostala Česká republika hodnocení insolvenční návratnosti 65 centů 

na dolar248 a umístila se na 29. místě ze všech zkoumaných států. Od roku 2004, kdy 

Česká republika dostala hodnocení 15,4 centů na dolar, tak výtěžnost takových 

insolvenčních řízení v České republice několikanásobně vzrostla. Největší vliv na tom 

přitom pravděpodobně mělo to, že v roce 2008 nabyl účinnosti insolvenční zákon. Růst 

našeho hodnocení se přitom stále nezastavuje, když oproti loňskému roku jsme se 

posunuli téměř o 9 centů na dolar. Vzhledem k omezenému záběru takového výzkumu 

nám však data poskytovaná Světovou bankou ohledně statistiky výtěžnosti insolvenčních 

řízení v České republice mnoho neřeknou. 

Jedinými skutečně statistickými údaji ohledně výtěžnosti insolvenčních řízení 

v České republice jsou ty, které jsou sbírány v rámci výzkumného projektu 

Technologické agentury České republiky s názvem Vývoj transakčních nákladů českých 

ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou 

v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a 

vytvoření modelu finanční křehkosti rodin.249 V rámci tohoto projektu bylo zjištěno, že 

v insolvenčních řízeních v České republice zahájených v rozmezí od 1. ledna 2008 do 

začátku října 2012 s obchodními společnostmi nebo fyzickými osobami-podnikateli byla 

výtěžnost insolvenčních řízení velice nízká.250 Zatímco nezajištění věřitelé byly ve 

zkoumaných insolvenčních řízení uspokojeni v průměru z 1,26 %, uspokojení zajištěných 

věřitelů představovalo v průměru 24,96 %.251  

Nutné je dodat, že ve skutečnosti jsou tato čísla ještě nižší, neboť v nich není 

započítáno to, že ve mnoho (téměř 2/3) insolvenčních řízení ani nedojde do svého konce. 

Jak bylo ukázáno v kapitole 3.2, nejčastěji se to v České republice stává z důvodu 

nedostatku majetku k provedení konkursu. To se změní jen důsledným vyžadováním 

povinnosti podat na sebe insolvenční návrh včas, která byla také v kapitole 3.2 stručně 

                                                           
248 To znamená, že v takových případech by bylo v České republice uspokojení věřitelů průměrně 65 %. 
249 Projekt je u TAČR veden pod evidenčním číslem TD 010093. 
250 Hodí se dodat, že ve všech zkoumaných insolvenčních řízeních byl úpade řešen konkursem. 
251 SCHÖNFELD, Jaroslav, Luboš SMRČKA a Tomáš MALÝ. Insolvenční řízení v České republice: 
skutečný výnos věřitelů je velmi nízký. In: KISLINGEROVÁ, Eva a Jaroslav ŠPIČKA. Insolvence 2013 - 
konec jedné etapy, začátek další?: sborník z mezinárodní vědecké konference: 18.4.2013, Praha. Praha: 
Oeconomica, 2013, s. 89-103. ISBN 978-80-245-1927-2. Dostupné z: 
http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-konference/druha-konference-2013/sbornik-2013-
final.pdf 
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popsána. V případě jejího nesplnění je třeba důsledně uplatňovat nejen sankce 

soukromoprávní, ale též sankce trestněprávní, které se s touto povinností váží. Výnosnost 

insolvenčních řízení by mohl změnit i ZOK, který nabyde účinnosti také 1. 1. 2014 a který 

zavede poměrně rozsáhlou odpovědnost managementu za úpadek obchodních korporací. 

Přestože uspokojení zajištěných ani nezajištěných věřitelů není v České republice ani 

trochu uspokojivé, lze ze statistických údajů vyčíst, že zajištění dluhů (třeba i zástavním 

právem) není v insolvenčním řízení vůbec bez významu. Uspokojení zajištěných věřitelů 

v insolvenčním řízení je totiž v průměru téměř 20 krát vyšší než věřitelů nezajištěných. 

Závěr  
 

V úvodu této práce jsem čtenáři přislíbil, že v ní bude zástavní právo zkoumáno 

především optikou insolvenčního řízení, ve kterém je úpadek dlužníka řešen konkursem. 

Proto bylo nejprve rozebráno, v čem spočívá jeho základní podstata a jak vzniká, a 

následně byl podán výklad k tomu, jak se projevuje v konkursu. Práce se snažila být 

v tomto ohledu co nejkomplexnější, nicméně vzhledem k jejímu omezenému rozsahu 

nebylo možné se všem aspektům věnovat úplně dopodrobna. I tak z podaného výkladu 

zástavní právo vzešlo jako mocný nástroj, pomocí kterého lze dosáhnout toho, že 

pohledávka zástavního věřitele bude alespoň částečně uspokojena i tehdy, když je 

s dlužníkem zahájeno insolvenční řízení a na jeho majetek prohlášen konkurs.  

Ač může věřitel k zajištění dlužníkova dluhu využít instituty zajištění osobního (např. 

ručení třetí osoby) i zajištění věcněprávního (např. právě i zástavní právo), výhodnějším 

typem zajištění dlužníkova dluhu se z hlediska možného úpadku dlužníka jeví zajištění 

věcněprávní. Zřízení zástavního práva dává věřiteli do rukou velice silný nástroj, pomocí 

kterého může ovlivňovat, v jaké míře bude uspokojen tehdy, když dlužník nesplní svůj 

dluh řádně a včas. Již v zástavní smlouvě si může zástavní věřitel vymínit nejrůznější 

ustanovení, pomocí kterých svoji pozici upevní. Dostane-li se takový dlužník do úpadku 

a bude-li s ním zahájeno insolvenční řízení, ve kterém bude jeho úpadek řešen konkursem, 
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se tento nástroj zástavního dlužníka žádným způsobem neomezí, ale naopak se spíše 

posílí.252 

Zástavní věřitel má v insolvenčním řízení postavení zajištěného věřitele. Takové 

postavení nemají všichni věřitelé, kteří k zajištění dlužníkových dluhů využili některý ze 

zajišťovacích instrumentů, ale jen ti, kteří využili některý ze zajišťovacích instrumentů, 

které pro tyto účely taxativně vyjmenovává § 2 písm. g) InsZ. Zástavní právo má tak mezi 

zajišťovacími instrumenty velice silné postavení a i z toho důvodu je v praxi zřejmě tím 

nejpoužívanějším. 

Síla postavení zajištěného věřitele v konkursu spočívá pro zástavního věřitele 

nejenom v tom, že dostane přednostní právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení 

zástavy253, ale také v tom, že se ještě více zesílí jeho možnost ovlivnit, kolik bude takový 

výtěžek představovat. Zástavní věřitel totiž může v konkursu insolvenčnímu správci 

udělovat závazné pokyny, jak má se zástavou nakládat. Tyto pokyny mohou 

insolvenčnímu správci nejen přikázat, jak má zástavu spravovat (zda ji má pronajmout, u 

jaké pojišťovny ji pojistit, jakou zvolit společnost k vykonávání její ostrahy apod.), ale 

též určit, jak ji má insolvenční správce zpeněžit. Pokyny směřující ke zpeněžení zástavy 

se nemusejí týkat jen toho, zda bude za způsob zpeněžení zástavy vybráno zpeněžení ve 

veřejné dražbě, prodejem mimo dražbu, nebo soudním prodejem. Jejich obsahem mohou 

být i velice konkrétní pokyny směřující k tomu, jak má insolvenční správce ten který 

způsob zpeněžení provést. Zástavní věřitel tak může například vybrat osobu dražebníka, 

závazně insolvenčnímu správci přikázat, aby prodej inzeroval třeba ve třech celostátních 

periodicích, anebo třeba určit minimální cenu, za kterou má insolvenční správce zástavu 

prodat. 

V této práci jsem se přiklonil ke značně diskutabilnímu názoru, že součástí výtěžku 

zpeněžení zástavy by neměla být jen cena obdržená při prodeji zástavy, ale měly by k 

němu patřit i případné užitky a plody, které by k zástavě přirostly v době po prohlášení 

konkursu (například nájemné z pronájmu). Zástavní právo se totiž vztahuje právě i na 

užitky a plody, které k zástavě náleží, vyjma těch, které od ní byly odděleny.254 Nájemné, 

                                                           
252 Především § 62 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích) 
253 Takové právo by měl zástavní věřitel i mimo insolvenční řízení. 
254 Viz kapitola 2.6. 
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jakožto užitek zástavy, který plyne do majetkové podstaty z nájmu trvajícího v průběhu 

konkursu, se od zástavy odděluje až v průběhu konkursu, který lze již vnímat jako 

realizaci zástavního práva. Zástavní věřitel navíc nese náklady správy a je mu dána 

možnost rozhodovat v insolvenčním řízení o tom, zda insolvenční správce věc pronajme 

či nikoli. Za situace, kdy zástavní věřitel nese náklady správy, by nebylo spravedlivé mu 

nepřiznat její výnosy. 

Dále bylo ukázáno, že jakmile zástavnímu věřiteli jednou vznikne zástavní právo 

k zástavě, tak na zástavě takové právo díky jeho absolutní povaze lpí i v případě, že se 

například prodejem zástavy změní osoba zástavního dlužníka.255 V situacích, kdy takto 

dojde k tomu, že postavení zástavního dlužníka a osobního dlužníka již nebude splývat 

v jedné osobě, ale i v těch situacích, kdy osoba zástavního dlužníka a dlužníka osobního 

byla rozdílná od samého počátku trvání zástavního práva, bude moct zástavní věřitel 

přihlásit svoji pohledávku do případných insolvenčních řízení obou z těchto osob. Bude-

li insolvenční řízení vedeno pouze s jednou z těchto osob, bude mít zástavní věřitel 

možnost pohledávku uplatňovat nejen v insolvenčním řízení takové osoby, ale také 

mimoinsolvenčním postupem proti té osobě, se kterou se insolvenční řízení vést nebude. 

Zástavní právo bude moct takový věřitel nicméně vždy uplatňovat jen proti zástavnímu 

dlužníku. Uhradí-li zástavní dlužník pohledávku zástavního věřitele namísto osobního 

dlužníka, bude moct regresní nárok takto mu vzniklý uplatňovat i v insolvenčním řízení 

vedeném s osobním dlužníkem, a to bez ohledu na to, zda mu takový nárok vznikne již 

před zahájením takového insolvenčního řízení, nebo až po něm. 

V konkursu vedeném na majetek zástavního dlužníka odlišného od dlužníka 

osobního se zástavní věřitel účastní jen z titulu zástavního práva. Poté, co obdrží 

v konkursu výtěžek zpeněžení zástavy, jeho účast v insolvenčním řízení končí. 

Insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem, který je zároveň dlužníkem osobním i 

zástavním, se zástavní věřitel na druhou stranu účastní nejen z titulu zástavního práva, ale 

i z titulu obligačního, totiž z titulu pohledávky, která odpovídá zástavním právem 

zajištěnému dluhu. Poté, co takový věřitel obdrží výtěžek zpeněžení zástavy, jeho účast 

v insolvenčním řízení skončí jedině tehdy, když tím dojde k úplnému uspokojení jeho 

pohledávky. Nebude-li však pohledávka uspokojena z výtěžku zpeněžení zástavy v celém 

                                                           
255 Výjimky z tohoto principu nebyly v práci rozebrány. 
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rozsahu, bude se nadále insolvenčního řízení účastnit jako věřitel nezajištěný a společně 

s ostatními nezajištěnými věřiteli bude uspokojován ve výši své zbývající pohledávky 

v rozvrhu.256 

Právní úprava zástavního práva v konkursu se v této práci ukázala jako vyhovující, 

když v souladu s doporučeními mezinárodních institucí zástavní právo žádným způsobem 

neomezuje, ale spíše jej posiluje. Poslední novela insolvenčního zákona tento závěr ještě 

více upevní. Zástavní právo bude po 1. 1. 2014 posíleno mimo jiné tím, že stranám bude 

umožněno si svá vzájemná práva a povinnosti do velké míry upravit tak, jak jim bude 

samotným vyhovovat. Nový občanský zákoník totiž posiluje princip smluvní volnosti i 

v oblasti zástavního práva. Novelizovaná právní úprava zajištěných věřitelů 

v insolvenčním řízení nejen vyřeší mnoho nejasností, které ohledně aktuální právní 

úpravy panují, ale změní i mnoho z toho, co v současné chvíli nefunguje tak, jak by to 

fungovat mělo (například zjednoduší proces udílení pokynů zajištěných věřitelů 

insolvenčnímu správci). Obecně lze tedy změny právní úpravy zástavního práva a jeho 

pozice v insolvenčním řízení, které nás čekají s počátkem příštího roku, vnímat pozitivně 

a lze tedy očekávat, že průměrné uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení v České 

republice, k němuž byly poskytnuty statistické údaje v poslední kapitole této práce, bude 

minimálně v případě uspokojení zajištěných věřitelů růst.257 Český právní řád k tomu jistě 

poskytuje prostředky a bude záležet na insolvenčních správcích a zástavních věřitelích 

samotných, zda jich dokáží využít. 

  

                                                           
256 Částka, kterou z rozvrhu obdrží, se vypočte jako násobek výše zbývající části jeho pohledávky a poměru 
mezi celkovou výší všech pohledávek uspokojovaných v rozvrhu a výtěžkem zpeněžení majetkové podstaty 
připadajícím k rozvrhu. 
257 Na tomto místě se hodí připomenout, že výtěžek zpeněžení obecně není ovlivněn pouze procesní 

úpravou insolvenčního řízení. Jak bylo ukázáno v kapitole 3.2 a zopakováno v kapitole 4, zcela zásadní 

vliv na něj má to, jak včas bude insolvenční návrh podán. 
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Abstrakt 
 

Diplomová práce na téma Zástavní právo v souvislosti s insolvenčním řízením si 

klade za cíl popsat institut zástavního práva optikou insolvenčního řízení. Vychází 

z předpokladu, že důvody pro zřízení zástavního práva k zajištění dluhu se projeví 

především tehdy, když se dlužník dostane do úpadku a je s ním zahájeno insolvenční 

řízení. Ze všech způsobů řešení úpadku insolvenčního dlužníka, které český právní řád 

zná, se práce především z důvodu omezeného rozsahu věnuje pouze konkursu a ze všech 

druhů zástavního práva je největší důraz kladen na zástavní právo k věcem nemovitým. 

Práce se kromě úvodu a závěru dělí do čtyř částí. První z nich má za cíl čtenáři 

osvětlit, v čem spočívá zajištění dluhu obecně. Druhá část se věnuje základním otázkám 

zástavního práva mimo insolvenční řízení. Je v ní čtenáři osvětlena zásadní podstata 

zástavního práva a proces jeho vzniku. Třetí část, která je v práci stěžení, se poté věnuje 

tomu, jak se zástavní právo projevuje v insolvenčním řízení, ve kterém je úpadek dlužníka 

řešen konkursem. Ze všech otázek insolvenčního řízení se snaží odpovídat pouze ty, které 

jsou významné z hlediska postavení zástavního věřitele v konkursu. Čtvrtá část již pouze 

čtenáři předkládá statistické údaje týkající se míry uspokojení věřitelů v insolvenčních 

řízeních zahájených v České republice v období od roku 2008 do roku 2012. 
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Abstract 
 

The thesis titled `Security interest in relation to insolvency proceedings´ aims to 

describe the legal institute of lien through its manifestation in insolvency proceedings. It 

is built on the assumption that the fundamental value of securing a payment of a debt 

using lien manifests primarily in a scenario when the debtor becomes insolvent and the 

insolvency proceedings are initiated. Out of all the methods of resolving insolvency 

present in the Czech legal system this thesis only deals with bankruptcy and it focuses on 

the lien granted over real estate. 

Apart from the Introduction and the Conclusion, the thesis is divided into 4 chapters. 

The first chapter aims to give a general introduction into the law regarding security 

interests.  The second chapter is dedicated to the fundamental principles of law relating 

to liens outside of the insolvency proceedings. It describes process of granting of a lien 

and its purpose. The third, essential chapter deals with the execution of a lien in the 

insolvency proceedings resolving bankruptcy. The main focus is put on the legal position 

of lienor in the bankruptcy proceedings. The fourh, final chapter presents statistics dealing 

with insolvency proceedings recovery rate in the Czech Republic during the period of 

2008-2012. 
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