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Úvod 

V současné době se česká ekonomika, ale i světová ekonomika vůbec, zotavuje 

z hlubokého propadu způsobeného světovou finanční krizí započatou v roce 2008. 

Získávání důvěry trhu se projevuje v postupném rozvoji obchodování na finančních 

trzích, rostoucí poptávkou společností po financování svých záměrů, ale rovněž růstem 

hypotečního trhu. S ohledem na zkušenosti z minulých let se však zvýšily i požadavky 

věřitelů na zajištění jejich pohledávek. V takovém prostředí roste i význam zástavního 

práva jako jednoho z nejpodstatnějších zajišťovacích instrumentů. 

Důležitost existence institutu zástavního práva spočívá nejen v jeho zajišťovací a 

uhrazovací funkci, nýbrž již v samotné možnosti získání úvěru či jiného způsobu 

financování, které by v případě nezajištění byly nedosažitelné. Zvláštní váhu je pak 

třeba přiznat zástavnímu právu k nemovitým věcem. Oproti jiným zastavitelným věcem 

mají nemovitosti trvalejší charakter, jejich cena výrazně nekolísá a bývá nezanedbatelné 

výše. 

Tato práce chce být zamyšlením nad právní úpravou zástavního práva 

k nemovitým věcem, zejména s ohledem na provedenou rekodifikaci soukromého práva 

v České republice. Zástavní právo k nemovitým věcem není institutem, který by měl 

samostatnou zákonnou úpravu, ale platí pro něj zásadně obecná ustanovení, jednak ta, 

která se týkají všech věcných práv, a jednak ta, která regulují zástavní právo. Vzhledem 

ke specifičnosti zástavního práva k nemovitým věcem na něj na druhé straně dopadá 

velké množství odchylek a výjimek. Vzhledem k tomu má tato práce rovněž postihnout 

tato specifika, a spolu s konkretizací obecných ustanovení dosáhnout uceleného pohledu 

vystihujícího zástavní právo k nemovitým věcem. 

V první kapitole práce bude rozebrán historický základ zástavního práva. 

Zástavní právo bylo významným zajišťovacím prostředkem již v římském právu a od té 

doby prošlo dlouhým vývojem. Při výkladu tedy bude vhodné nastínit, k jakým změnám 

docházelo postupem času. 

Druhá kapitola se bude zabývat institutem zástavního práva k nemovitostem 

v dnešní době. Nejprve bude objasněno, jak současná právní úprava vymezuje pojem 

institutu. Zástavní právo je založeno na určitých zásadách, které jsou spolu s jeho funkcí 
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popsány v navazující části, včetně mnohých výjimek, které narušují zejména plné 

uplatnění některých zásad. 

Vzhledem k zavedení superficiální zásady a nové charakteristice nemovitých 

věcí vůbec, se kapitola 2.3 této práce bude zabývat právě pojmem nemovité věci jako 

předmětu zástavního práva k nemovitým věcem. V kapitole 2.4 bude poté komplexně 

rozebrán způsob, jakým zástavní právo k nemovitostem vzniká. Priorita bude, vzhledem 

k jeho významu v praxi, dána smluvnímu vzniku. 

Bezprostředně na právě zmíněné naváže pojednání o pořadí zástavního práva a 

jeho změnách. Ačkoliv ke změnám v pořadí zástavního práva dochází zejména za jeho 

trvání, bude o této problematice pojednáno v návaznosti na otázku jeho vzniku, a to 

s ohledem na zákonné možnosti, kterými lze pořadí zástavního práva modifikovat při 

jeho vzniku, resp. smluvně ujednat. Práce se bude rovněž zabývat některými právy a 

povinnostmi zástavce a zástavního dlužníka. 

Závěr práce bude věnován možnostem zániku zástavního práva, přičemž pouze 

okrajově budou zmíněny způsoby a postupy, které poskytuje současná právní úprava 

v oblasti realizace zástavního práva. Obsah této práce odpovídá právnímu stavu  

ke dni 1. 11. 2014.  
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1 Historický vývoj zástavního práva 

Zástavní právo jako zajišťovací institut je dnes v České republice upraven 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ 2012“). Jeho 

podobu bezpochyby ovlivnil stovky let trvající vývoj, jímž tento institut prošel.  

1.1 Římské právo 

Český právní systém řadíme mezi kontinentální typy právní kultury, jejichž 

vznik byl ovlivněn mimo jiné římskoprávní tradicí
1
. Již římské právo obsahovalo 

úpravu zástavního práva. Systematické zařazení zástavního práva nebylo z pohledu 

římského práva jednoznačné. Podle toho, zda převážil jeho význam z hlediska 

obligačních vztahů nebo skutečnost, že zástavnímu věřiteli poskytoval oprávnění 

srovnatelná s ostatními věcnými právy, bylo řazeno k obecné úpravě obligačního práva 

nebo naopak k věcným právům. Díky jeho výraznému věcně právnímu rázu jej ale lze 

považovat především za jedno z věcných práv k věci cizí
2
. 

Římské zástavní právo existovalo ve dvou základních podobách
3
, a to tzv. 

zástavní právo ruční a hypotéka. Odlišovala je zejména skutečnost, zda byla věc – 

zástava odevzdána zástavnímu věřiteli. Pro obě formy platilo, že vznikaly v prvé řadě 

právním jednáním, tj. ujednáním mezi zástavcem a zástavním věřitelem. Ruční zástavní 

právo vyžadovalo odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli a z povahy věci se tak jednalo 

o kontrakt reálný. Naproti tomu samotné ujednání postačilo ke vzniku hypotéky, která 

tak vznikala na základě kontraktu konsensuálního. Pro zastavení nemovitosti, které 

nelze z jejich povahy odevzdat zástavnímu věřiteli, tak zástavce vždy užil hypotéky. 

Zpočátku nebyla vyžadována žádná zvláštní forma ujednání, teprve později s dalším 

vývojem bylo zástavní právo zřízené určitou úřední formou zvýhodňováno před 

ostatními zástavními právy při jejich souběhu.  

                                                 

1
 Gerloch, Aleš., Teorie práva. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. str. 104 

2
 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M., Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 203 

3
 I tomuto členění předcházel určitý vývoj, v jehož průběhu existovaly odlišné instituty mající povahu 

věcné záruky 
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Obsah obou podob byl identický, rozdíl však spočíval v době, kdy které 

oprávnění bylo možné uplatnit. Právo zástavu držet, jako jedno ze dvou základních práv 

zástavního věřitele, měl věřitel zajištěný zástavním právem ručním od počátku trvání 

vztahu. O proti tomu u hypotéky toto oprávnění věřitel získal ve chvíli, kdy nebyla 

zajištěná pohledávka zaplacena nebo v případě, že se dlužník stal insolventním. 

Specifikem oprávnění držby zástavy byla na sklonku doby klasické (kolem 3. stol. n. l.) 

možnost držet zástavu i po té, co byla zajištěná pohledávka zaplacena, měl-li věřitel 

vůči dlužníkovi jiné pohledávky. V dalším vývoji se již takováto volnost v nakládání se 

zástavním právem neobjevuje. 

Druhým základním právem věřitele byla možnost zástavu prodat, jež byla 

výrazem uhrazovací funkce zástavního práva. Před samotnou exekucí musela být 

splněna podmínka dospělosti pohledávky, uplynutí předepsané lhůty a skutečnost, že 

dlužník neplnil přes výzvu věřitele.
4
 

Zánik zástavního práva byl v prvé řadě důsledkem jeho akcesorické povahy. Se 

zánikem závazku z hlavního zajištěného vztahu zanikalo i zástavní právo. Dalšími 

možnostmi zániku byla realizace zástavního práva či realizace jiného zástavního práva 

ve výhodnějším pořadí, dále jeho zřeknutí se, zánik zástavy samotné a jako věcné právo 

k věci cizí zanikalo jeho splynutím s právem vlastnickým k dané věci, přičemž ale 

zástavnímu věřiteli římské právo neumožňovalo zástavu koupit. Možností bylo pouze 

tzv. „úřední přiřknutí“.
5
 

1.2 České země 

Již ve 12. století se v českých zemích objevuje institut zástavního práva, nejprve 

ovšem jen jako zástavní právo soudcovské a tzv. zástava zákonná. Z těchto se teprve 

později vyvinulo zástavní právo smluvní, a to jak pro věci movité, tak věci nemovité. 

Nemovitosti se předmětem zástav staly až později neboť i soukromé vlastnictví 

k nemovitostem vzniklo v pozdější době. Navíc cena nemovitostí původně 

                                                 

4
 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 206, 207 

5
 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 207, 208 
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nedosahovala výše ceny věcí movitých, jelikož každý jich mohl okupovat tolik, na kolik 

stačil.
6
 Zástavní právo vznikalo smlouvou trhovou.  

Zástavní právo ukládalo dlužníkovi povinnost převést držbu zástavy na věřitele a 

v tomto držení jej nerušit. Věřitel měl naopak povinnost, resp. neměl právo věc prodat 

či dále zastavit. Teprve uplynutím sjednané doby, nebo nebyla-li stanovena, do 3 let a 

18 týdnů (což byla promlčecí lhůta) mohl věřitel nakládat s věcí jako s vlastní. 

Z povahy závazku se tedy jednalo o zástavu propadnou.
7
  

Se zavedením zemských desek, a tím i rozvojem právní úpravy týkající se 

nemovitostí, se zástavní právo k nemovitostem rozdělilo na dvě skupiny. Prvá 

vycházela ze systematiky popsané výše, druhá spočívala v zástavě bez držby a časem 

převážila nad prvou. Nejprve se dle Rožmberské knihy zástavní práva k nemovitostem 

zapisovala na tzv. listy, později se pravidlem stal zápis do zemských desek. Věřitel 

„deskový“ pak měl výhodnější postavení proti ostatním věřitelům při realizaci 

zástavního práva. Obnovené zřízení zemské pracovalo s oběma variantami zástavních 

práv k nemovitostem a umožňovalo jak jejich zápis na listy, tak do zemských desek. 

Svoji úpravu zástavního práva s jistými specifiky mělo rovněž městské právo.
8
 

1.3 Všeobecný občanský zákoník 

Všeobecný občanský zákoník nebo také obecný zákoník občanský (dále jen  

„O.Z.O.“) vyhlášený v roce 1811 rozlišoval zástavní právo podobně jako právo římské. 

Převratnou novinku však představovalo zavedení skupiny věcných práv. Zástavní právo 

se s dalšími právy již nepovažovalo za běžnou obligaci mezi stranami, ale nově byly 

vázány na věc, v případě zástavního práva zástavu. Tou mohla být podle § 448 každá 

obchodovatelná, tedy zcizitelná věc. Zástavní právo se vztahovalo na veškeré její části, 

přírůstky, příslušenství a v určitých případech i na plody. Zástava, jejímž předmětem 

byla nemovitost, se označovala jako hypotéka, resp. zástava pozemková. Nezbytný byl 

zápis tohoto práva do pozemkové knihy. Jednalo-li se o zástavu nemovitostí, které 

                                                 

6
 Kapras J., K dějinám českého zástavního práva, Praha: Sborník věd právních a státních, 1903, str. 50 

7
 Kapras J., K dějinám českého zástavního práva, Praha: Sborník věd právních a státních, 1903, str. 51 

8
 Kapras J., K dějinám českého zástavního práva, Praha: Sborník věd právních a státních, 1903, str. 67, 68 
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nebyly zapsány v pozemkových knihách nebo ke stavbám, vznikalo zástavní právo 

podle § 461 O.Z.O. soudním uložením ověřené listiny o zřízení zástavy, při splnění 

dalších náležitostí jako vyčíslení pohledávky či souhlas vlastníka se zastavením. Kromě 

smluvního zřízení zástavního práva znalo O.Z.O. navíc zřízení ze zákona, soudním 

výrokem nebo na základě poslední vůle vlastníka. 

Obsah zástavního práva byl oproti dřívější úpravě rozšířen zejména o některá 

oprávnění zástavního věřitele. O.Z.O mu umožňoval podle § 458 požadovat po zástavci 

jinou přiměřenou zástavu, nepostačovala-li původní zástava vinou zástavce nebo vinou 

zastavené věci, která vyšla najevo později, k úhradě pohledávky. V případě dospělosti 

zajištěné pohledávky byl věřitel oprávněn požádat soud o dražbu zástavy. Z úspěšné 

dražby se pohledávka uspokojovala podle reálného výtěžku, tj. byl-li nižší než 

pohledávka, musel dlužník doplatit rozdíl. Vznikla-li hyperocha, se vracela dlužníkovi. 

Ze znění § 466 lze dovodit oprávnění dlužníka převést vlastnictví k zastavené věci. 

Zástavní právo však převodem vlastnictví nezanikalo, ale záleželo na věřiteli, zda 

uplatní nejdříve své osobní právo vůči dlužníkovi, a teprve poté se bude domáhat 

uspokojení z věci zastavené. 

Zánik zástavního práva upravovalo O.Z.O. v § 467 až § 470. Ze způsobů, při 

kterých zajištěná pohledávka trvala dál, počítal § 467 se zánikem samotné zastavené 

věci a vzdáním se zástavního práva věřitelem, § 468 pak s uplynutím sjednané doby či 

zánikem dočasným právem zástavce k zástavě, byl-li o ní věřitel srozuměn nebo 

vyplývala z veřejných knih. Zástavní právo dále obecně zanikalo zaplacením zajištěné 

pohledávky a to ze zákona. Hypotéka však ke svému zániku vyžadovala další úkon a to 

vymazání dluhu z veřejných knih. Po předložení kvitance nebo jiné listiny prokazující 

zánik zajištěné pohledávky tak mohl zástavce požádat o výmaz zástavního práva nebo 

mu zákon v § 469 umožňoval využít toto zástavní právo na jinou pohledávku, která 

ovšem nesměla převyšovat pohledávku původní. 

1.4 Občanský zákoník 1950 

V roce 1950 byl přijat zákon č. 141/1950 Sb. občanský zákoník (dále jen „ObčZ 

1950“), který s účinností od 1. 1. 1959 nahradil téměř 140 let starý O.Z.O.  Zástavní 

právo bylo systematicky zařazeno do části třetí nazvané Věcná práva, a to spolu 
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s právem vlastnickým a věcnými břemeny. Účel a rozsah zástavního práva zůstal 

zachován, zákon navíc výslovně zmiňuje, že zajišťuje nejen pohledávky, ale i jejich 

příslušenství. Požadoval však, aby zajištěné pohledávky byly číselně určené v zástavní 

smlouvě. 

Zástavní právo vznikalo podle § 189 na základě smlouvy, pro kterou se 

vyžadovala písemná forma, tzn. nejen pro věci nemovité jako dříve, ale nově i pro věci 

movité. Kromě zmíněných náležitostí zákoník zakazoval veškerá ujednání, která 

zástavci ukládají více povinností, než připouští zákon, přičemž uváděl příkladný výčet 

takových ujednání. Pro nemovitosti se typicky jednalo o ujednání zakázání dalších 

zatížení či ujednání zástavy propadné. Zákoník rovněž umožňoval vznik zástavního 

práva i z jiného titulu, a to z jiných skutečností, zákonem připuštěných. Pokud se 

jednalo o zástavu věci zapsané v pozemkové nebo železniční knize, vyžadoval se zápis 

dle § 190 odst. 1 zástavního práva do těchto knih. Zápis to byl však pouze deklaratorní a 

zástavní právo již vznikalo uzavřením smlouvy o zastavení nemovitosti. Zástavní 

smlouvy týkající se nemovitostí v těchto knihách nezapsaných se ukládaly u soudu.  

Občanský zákoník z roku 1950 stanovil podle § 21 zvláštní ochranu 

socialistickým právnickým osobám. Pro ty stanovil § 190 odst. 2. výjimku z výše 

uvedeného deklaratorního charakteru zápisu, kdy zástavní právo k nemovitostem mělo 

účinky proti těmto osobám pouze, bylo-li zapsáno v pozemkové knize, případně 

zástavní listina uložena u soudu a/nebo byla-li smluvní stranou jakákoliv socialistická 

právnická osoba, postačilo uzavření zástavní smlouvy. 

Základním obsahem zástavního práva zůstalo právo věřitele na uspokojení ze 

zástavy, nebyla-li zajištěná pohledávka, která se stala splatnou, uspokojena. Práva 

věřitele rozšiřovalo ustanovení § 196, jenž přineslo povinnost dlužníka v případě, že 

zástava tratí na ceně, zaplatit věřiteli částku, o níž se ponížila cena zástavy. Tuto 

povinnost mohl dlužník nahradit doplněním přiměřeného zajištění. Dlužníkovi pak byla 

například výslovně uložena povinnost zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje na újmu 

věřitele. 

Zánik zástavního práva upravoval ObčZ 1950 velmi stručně, a to pro případy 

zániku pohledávky nebo dále nespecifikované situace (srov. „pomine-li její zajištění“). 
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Věřiteli pro tyto případy vznikala povinnost vystavit dlužníkovi kvitanci, na základě 

které mohl dlužník požádat o výmaz zástavního práva z příslušné knihy nebo o vydání 

zástavní listiny. Pro případy, kdy zástavní právo nebylo takovýmto způsobem zapsáno, 

počítal § 200 s vydáním zástavních smluv dlužníkovi. 

1.5 Občanský zákoník 1964 

Občanský zákoník z roku 1950 byl po svém nepříliš dlouhém trvání nahrazen 

zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ 1964“). Ten umožňoval 

podle § 495 pouze vznik zástavního práva zákonného. V praxi ale zástavní právo 

smluvní bylo nahrazováno omezením převodu nemovitosti sjednávaným mezi 

dlužníkem a věřitelem, přičemž sankcí za porušení tohoto ujednání byla absolutní 

neplatnost daného převodu. Z povahy věci tak lze dovodit výraznou převahu funkce 

zajišťovací nad funkcí uhrazovací, která se projevovala zejména ve výhodnějším 

postavení věřitele při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti. 

1.5.1 Novela ObčZ 1964, zákon č. 509/1991 Sb. 

Návrat smluvního zástavního práva přišel s novelou ObčZ 1964, která byla 

provedena zákonem č. 509/1991 Sb. Byla zrušena dosavadní úprava zástavního práva a 

byla vložena hlava III. nazvaná věcná práva k věcem cizím. Ta zahrnovala úpravu 

věcných břemen, práva zadržovacího a právě práva zástavního, jež byla obsahově 

shodná s úpravou podle ObčZ 1950
9
.  

Vznikalo-li zástavní právo k nemovitostem smlouvou, byla podstatnou 

náležitostí písemná forma. K účinnosti takové smlouvy bylo dle § 151b odst. 2 nezbytné 

ji registrovat na státním notářství a vznik se poté podle odst. 6 měl vyznačit v evidenci 

nemovitostí. Docházelo tak situaci, kdy po určité období zástavní právo k nemovitosti 

již existovalo s veškerými svými účinky, ale pro třetí osoby, které po prokázání 

právního zájmu nahlédli do evidence, bylo nezjistitelné. To mohlo činit problémy např. 

při koupi nemovitosti, kdy kupující nemohl s jistotou ověřit reálné zatížení nemovitosti. 

                                                 

9
 Důvodová zpráva k zákonu č. 509/1991 Sb. 
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 Změnu v tomto ohledu přinesl již od 1. 1. 1993 zákon o katastru nemovitostí  

č. 344/1992 Sb. (dále jen „KatZ“) a další novela ObčZ 1964, totiž zákon  

č. 264/1992 Sb. Evidence nemovitostí byla zrušena a byla nahrazena katastrem 

nemovitostí. Zároveň byl do českého právního řádu navrácen intabulační princip. Zápis 

zástavního práva do katastru nemovitostí, jenž se řídil nově přijatým zákonem  

č. 265/1992 Sb. o zápisech do katastru nemovitostí, měl konstitutivní účinky. 

Pouze okrajově se zástavního práva dotklo přijetí zákona č. 165/1998 Sb., jímž 

byl novelizován § 151f odst. 1 ObčZ 1964. Nově se formulovalo oprávnění věřitele, 

pokud zajištěná pohledávka nebyla řádně a včas splněna. Zástavní věřitel mohl 

v takovém případě soudu navrhnout prodej zástavy. Dříve se věřitel mohl domáhat 

pouze uspokojení ze zástavy. 

V roce 2000 byl přijat zákon o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. a v souvislosti 

s ním byl zákonem č. 27/2000 Sb. doplněn § 151f o odst. 3 ObčZ 1964. Zástavnímu 

věřiteli bylo umožněno, aby po předchozím písemném upozornění dlužníka a zástavce, 

zpeněžil nemovitost za splnění podmínek daných zákonem o veřejných dražbách. 

1.5.2 Novela ObčZ 1964, zákon č. 367/2000 Sb. 

Zásadnější vliv na institut zástavního práva měla jiná novela ObčZ 1964, a to 

zákon č. 367/2000 Sb. Celá stávající úprava zástavního práva v hlavě třetí ObčZ 1964 

byla nahrazena novou úpravou. Vedle hlavy třetí byla zařazena „hlava třetí A“ 

pojmenovaná „Zástavní a zadržovací právo“. Zástavní právo tak bylo vyjmuto ze 

systematického zařazení jako jednoho věcných práv k věcem cizím a bylo těmto 

postaveno na roveň. Změny zástavního práva se týkaly zejména předmětu zástavního 

práva. Bylo výslovně stanoveno, co může být předmětem zástavy. Vznik zástavního 

práva k nemovitostem, z jakéhokoliv titulu, byl podle § 157 odst. 1 ObčZ 1964 i nadále 

podmíněn zápisem do katastru nemovitostí, ovšem nyní s dovětkem „nestanoví-li zákon 

jinak“. Taková výjimka byla stanovena hned v odstavci druhém, jejíž obsah se týkal 

nemovitostí nezapsaných v katastru nemovitostí. 
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Podle KatZ se do katastru nemovitostí nezapisovaly tzv. drobné stavby.
10

 

Zástavní právo k nim vznikalo okamžikem účinnosti zástavní smlouvy. Absencí 

evidence těchto nemovitostí a na nich váznoucích věcných práv způsobovala opět 

právní nejistotu při nakládání s nimi, zejména při zcizování, kdy třetí strana neměla 

objektivní možnost tato zatížení zjistit.  

Po 1. 1. 2001 byla realizace zástavního práva podle § 165 prováděna 

zpeněžením zástavy a uspokojení se zástavního věřitele z výtěžku. Ke zpeněžení mohlo 

dojít na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy. 

Návrh na soudní prodej zástavy byl již zaveden zákonem č. 165/1998 Sb., ale 

způsoboval spíše aplikační těžkosti
11

, a teprve zákon č. 367/2000 Sb. přinesl 

odpovídající řešení zavedením zvláštního řízení o soudním prodeji zástavy podle 

občanského soudního řádu. 

Dále byla zákonem č. 367/2000 Sb. výslovně zakotvena zakázaná ujednání, 

jejichž případné sjednání bylo stiženo sankcí neplatnosti. Mezi tyto patřilo např. 

sjednání propadné zástavy nebo ujednání zakazující další zatížení nemovitosti zástavní 

právem jinému zástavnímu věřiteli. Způsoby zániku zástavního práva zůstaly 

zachovány, pouze u vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem došlo ke změně. 

Nadále již nebyla vyžadována forma notářského zápisu. 

V následujícím období zůstala úprava zástavního práva prakticky nezměněna, a 

to až do 31. 12. 2013. V roce 2012 byl přijat ObčZ 2012, jako jeden ze stěžejních 

zákonů proběhnuvší rekodifikace soukromého práva a právního systému České 

republiky vůbec.  

                                                 

10
 Výklad tohoto pojmu lze nalézt v § 5 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční 

rozvoj č. 85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 
11

 Důvodová zpráva k zákonu č. 367/2000 Sb. 
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2 Zástavní právo 

Oblast majetkových práv v obecné rovině dělíme na dvě základní části, a to část 

absolutních práv a část relativních práv. Z pojmu relativních práv je zřejmá jejich 

relativní povaha, která se projevuje v oprávnění věřitele požadovat určité chování vůči 

dlužníku daného vztahu, nikoliv vůči třetím osobám.
12

 Pro daná práva pak platí jedna ze 

základních zásad soukromého práva „pacta sunt servanda“, jež znamená, že smlouvy se 

mají plnit. Skutečnost, že k plnění či požadovanému plnění na základě smlouvy 

nedošlo, může být založena jak z objektivních příčin, kdy dlužník není schopen plnit 

svůj dluh, tak ze subjektivních důvodů, kdy jej zpravidla plnit nechce.  

Tyto skutečnosti pak představují pro věřitele rizika. Jednou z možností, jak tato 

rizika co nejvíce eliminovat je možnost využití zajišťovacích prostředků. Těmi 

rozumíme právní instrumenty posilující postavení věřitele vůči dlužníkovi jako strany 

určitého závazku.  

Zákonná úprava zná zajišťovací prostředky věcné a osobní. Typickým příkladem 

osobního zajišťovacího prostředku je ručení určité osoby, mezi věcnými pak zaujímá 

významné místo zástavní právo. 

2.1 Pojem a funkce zástavního práva k nemovitým věcem 

Zástavní právo řadíme do skupiny tzv. věcných práv k věcem cizím
13

. Věcná 

práva k věcem cizím jsou skupinou subjektivních práv, které nám stanoveným 

způsobem umožňují užívání věci cizí.
 14

 Hlavním znakem je jejich věcně právní povaha, 

tedy, že následuje právní osud věci - zástavy. Opakem věcného práva pak je právo 

obligační. Systematika ObčZ 2012 toto členění respektuje a řadí zástavní právo pod 

absolutní majetková práva jako věcné právo, a to věcné právo k věcem cizím. 

 Nově zákon pracuje se zmíněným nadřazeným pojmem absolutních 

majetkových práv. Absolutní práva považuje právní teorie za práva, kterým odpovídá 

                                                 

12
 Fiala, j. a kol., Občanské právo. Praha: ASPI, a. s., 2006, str. 157 

13
 Švestka J., Dvořák J. a kol., Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 389 

14
 Meritum Občanské právo. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR., 2012,  

str. 128 
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povinnost neurčitého počtu blíže neurčitých subjektů nerušit oprávněného ve výkonu 

jeho subjektivních práv.
15

 Působí tak erga omnes. ObčZ 2012 tento pojmový znak 

přebírá a upravuje jej ve všeobecných ustanoveních absolutních majetkových práv,  

v § 976. Toto ustanovení ihned stanoví omezení tohoto znaku obratem: „nestanoví-li 

něco jiného zákon“. Má-li tedy určitý subjekt právní důvod, není ochrana absolutního 

práva absolutní a lze do něj zasáhnout.
16

 

ObčZ 2012 neobsahuje definici zástavního práva. Tak jako za trvání ObčZ 1964 

je třeba definici zástavního práva dovozovat z jeho podstaty. 

„Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí 

odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení 

z výtěžku zpeněžení zástavy“
17

 Jedná se tedy o situace, kdy věřitel zajišťuje svoji 

pohledávku a posiluje tak svoji pozici vůči dlužníkovi, a to jak v průběhu trvání 

příslušného závazku, tak v případě, že nastane povinnost dlužníka plnit a on tak nečinní. 

Prvá situace vyjadřuje zajišťovací funkci zástavního práva. Věřitel má pohledávku 

zajištěnou zástavním právem a dlužník je touto skutečností nucen, aby splnil závazek a 

zbavil tak zástavu právní vady v podobě zástavního práva. Druhou situací je 

formulována funkce uhrazovací, dávající věřiteli možnost alternativního způsobu 

uspokojení své splatné pohledávky jiným způsobem, než bylo v době vzniku 

pohledávky stanoveno, a to již zmíněným zpeněžením zástavy a uspokojení se z jeho 

výtěžku. 
18

 

2.2 Zásady zástavního práva k nemovitým věcem 

Z funkce a vůbec samotného účelu zástavního práva vychází zásady, na kterých 

je institut zástavního práva postaven. Jejich východiskem je princip právního státu jako 

základní ústavněprávní princip České republiky.
19

 

                                                 

15
 Boguszak, J. – Čapek, J. – Gerloch, A., Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 123 

16
 Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013, str. 2 
17

 Fiala, J. a kol., Občanské právo. Praha: ASPI, a. s., 2006, str. 137 
18

 Švestka J., Dvořák J. a kol., Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 390 
19

 Pavlíček V. a kol., Ústavní právo a státověda, díl I. Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, str. 84, 85 
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2.2.1 Zásada akcesority 

Z povahy zástavního práva plyne, že se jedná o právní vztah existenčně spjatý 

s hlavním zajištěným závazkem. Stojí tedy na principu akcesority a jeho existence stojí 

a padá s existencí, či alespoň předpokladem hlavního závazku, přičemž zánikem 

hlavního závazku zaniká i zástavní právo. Současná právní úprava zástavního práva 

v České republice obsahuje instituty, kterými se od doktríny akcesority odklání. 

Možnost zajistit zástavním právem pohledávky, které vzniknou teprve v budoucnu 

podle § 1311 ObčZ 2012, představuje odklon ve fázi vzniku zajištění.
20

 K dalším 

výjimkám ze zásady akcesority lze přiřadit úpravu práva vlastníka při uvolnění zástavy 

či institut tzv. záměny zástavního práva. 

2.2.2 Zásada subsidiarity a individualizace zástavy 

Další ze zásad určující charakteristiku zástavního práva je zásada subsidiarity. 

Uplatňuje se po celou dobu existence zástavního práva a vyjadřuje možnost zástavního 

věřitele realizovat zástavní právo až ve chvíli, kdy má splatnou zajištěnou pohledávku, 

která nebyla řádně a včas splněna. 

Zástavní právo bylo v České republice do 31. 12. 2013 rovněž vyjádřeno 

principem individualizace zástavy. Obsahem této zásady je požadavek na specifikaci 

věci, jenž se má stát zástavou. ObčZ 1964 stanovil v § 156 odst. 2 jako jednu 

z náležitostí zástavní smlouvy označení zástavy. ObčZ 2012 však tento požadavek 

modifikuje a vedle jednotlivého určení zástavy umožňuje určení jiným způsobem tak, 

aby ji bylo možné určit kdykoliv v době trvání zástavního práva. V případě nemovitostí 

zapisovaných do veřejného seznamu se nabízí otázka, jakým jiným způsobem označit 

nemovitost mající se stát předmětem zástavního práva. Dle § 1316 ObčZ 2012 vznikne 

zástavní právo k takovým nemovitostem zápisem do příslušného seznamu, tudíž i 

předmětná nemovitost musí být v takovém seznamu evidována. 

                                                 

20
 Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013, str. 1069 
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2.2.3 Zásada materiální publicity 

Specifickým principem vztahujícím se zvláště, nikoliv však výlučně, na zástavní 

právo k nemovitostem jako věcné právo zapisující se do veřejného rejstříku je 

materiální publicita.  

ObčZ 1964 problematiku materiální publicity neobsahoval a úprava se nacházela 

pouze v KatZ. Od 1. 1. 2014 již tuto úpravu nově najdeme v ObčZ 2012, který se stal 

těžištěm této zásady. V § 980 odst. 2 ObčZ 2012 je nejprve stanovena domněnka 

správnosti zápisů ve veřejném seznamu, jenž stanoví, že: „Je-li právo k věci zapsáno do 

veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním 

stavem“. Je tedy na osobě namítající rozpor zápisu se skutečným stavem, aby jej 

prokázala.  

Sama úprava materiální publicity veřejných seznamů je formulována v § 984 

ObčZ 2012, a to tak, že je chráněn ten, kdo v dobré víře nabyl za úplatu věcné právo od 

osoby oprávněné podle zapsaného stavu, ačkoliv tento stav nebyl v souladu se stavem 

skutečným a svědčí mu tak zapsaný právní stav. Aby se tedy toto ustanovení mohlo 

vztáhnout na určité věcné právo, je třeba splnit podmínku úplatnosti. Cílem zástavního 

práva však není získání majetkové hodnoty, ale poskytnutí jistoty.
21

 K tomuto se 

vyjádřil
22

 i Nejvyšší soud ČR, že: „zajištění pohledávky zástavním právem majetek 

věřitele nezvyšuje“, a tudíž, „nemá zástavní právo samo o sobě … jakoukoliv vlastní 

majetkovou hodnotu.„ Nelze tak oprávněně požadovat jakoukoliv protihodnotu a 

hodnocení úplatnosti či bez úplatnosti zde v důsledku postrádá jakoukoliv logiku.
23

 

Přes všechno výše zmíněné však § 984 ObčZ 2012 toto hodnocení vyžaduje. 

Důvodová zpráva uvádí, že ustanovení bylo převzato z polského práva, ze zákona o 

księgach wieczystych i hipotece. Polská judikatura i odborná literatura považují nabytí 

zástavního práva za právní úkon úplatný. Mgr. Vrzalová však zároveň doplňuje, že 

                                                 

21
 Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013, str. 39 
22

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1348/2005 
23

 Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013, str. 39 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxexztgvpwg2lw


17 

důvody jsou spíše pragmatické a nepříliš přesvědčivé.
24

 Jiná teorie, pracující se 

zřízením zástavního práva jako jednáním úplatným, vychází z uhrazovací funkce 

zástavního práva, které zde ve fázi jeho realizace nahrazuje zmenšení majetku 

zástavního věřitele. 
25

 Konečné slovo tak pravděpodobně bude mít rozhodovací praxe, 

přičemž na základě výše uvedeného se lze důvodně domnívat, že princip materiální 

publicity podle § 984 se vztahuje i na zástavní právo k nemovitostem. 

2.3 Předmět zástavního práva k nemovitým věcem 

Mluvíme-li o zástavním právu k nemovitým věcem, je zřejmé, že předmětem 

takového právního vztahu bude vždy nemovitá věc. S účinností ObčZ 2012 došlo ke 

znovu zavedení římskoprávní zásady superficies solo cedit, jež má zásadní vliv na nové 

definování pojmu nemovitých věcí. Tato zásada je vyjádřena v § 506 ObčZ 2012, který 

stanoví, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené 

na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných. ObčZ 1964 obsahoval 

taxativní výčet toho, co je nemovitostí.
26

 Výčet v § 498 odst. 1 ObčZ 2012 se na první 

pohled také zdá taxativní. K závěru o taxativnosti vede i negativní vymezení movitých 

věcí, za které se dle odst. 2 citovaného ustanovení považují „veškeré další věci“, tedy 

jiné než věci označené jako nemovité v odst. 1. Na druhou stranu je zde úprava § 1159 

vymezující jednotku jako nemovitou věc a dále § 3055, na jehož základě existuje 

zvláštní skupina nemovitých věcí, aniž by s takovými bylo v § 498 odst. 1 počítáno. 

Pokud má být i na tyto posledně jmenované věci pohlíženo jako na nemovité, lze dojít 

k závěru, že výčet § 498 odst. 1 není taxativní. K takovému závěru se kloní i některá 

literatura.
27

 To ovšem nebrání posoudit úpravu nemovitých věcí jako taxativní v rámci 

                                                 

24
 Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013, str. 39 
25

 Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013, str. 40 
26

 Existuje bohatá judikatura řešící problematiku, co vše je zahrnuto pod pojem nemovitosti, resp. co je 

samostatnou věcí a co jen příslušenstvím nemovitosti – viz: Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, 

M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář, 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, str. 654 až 656 
27

 Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – 654. Praha: 

Leges, 2014, str. 273 
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celého zákona, jak to ostatně činní i autoři jiné komentářové literatury.
28

 Vzhledem ke 

zvolené koncepci rozdělení věcí, kdy jeho jediným kritériem je vymezení nemovitých 

věcí, aniž by záleželo na posouzení jeho přirozené povahy, je bezpochyby taxativní 

vymezení nemovitých věcí žádoucí. S ohledem na výše uvedené a zejména na 

superficiální zásadu se podle ObčZ 2012 pod nemovité věci řadí: 

- pozemky a věcná práva k nim; 

- podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim; 

- práva, která za nemovité věci prohlásí zákon; 

- věci, o níž jiný právní předpis stanoví, že není součástí pozemku a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty; 

- jednotky; 

- stavby, spojené se zemí pevným základem, jež k 31. 12. 2013 nebyly součástí 

pozemku, na němž jsou zřízeny, a která je k 1. 1. 2014 ve vlastnictví osoby 

odlišné od vlastníka pozemku. 

Z výše uvedeného vyplývá, že kromě návratu k zásadě superficies solo cedit, 

dochází s rekodifikací k druhé koncepční změně v pojetí nemovitých věcí. Nově se pod 

pojem nemovitých věcí řadí i určitá práva. V praxi se tak zřejmě bude jednat zejména o 

právo stavby, jež je do našeho právního řádu znovuzavedeno v souvislosti se 

superficiální zásadou, a které je za nemovitost označeno v § 1242 ObčZ 2012. Rovněž 

došlo k částečné změně pojmosloví. Jak bylo zmíněno výše, ObčZ 2012 užívá výraz 

nemovité věci, namísto výrazu nemovitost podle ObčZ 1964. K zachování pojmu 

nemovitostí došlo v novém zákoně o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. (dále jen 

„katastrální zákon“), který jej užívá jako legislativní zkratku pro nemovité věci. 

2.3.1 Pozemek 

Pojem „pozemek“ vymezuje § 2 katastrálního zákona jako „část zemského 

povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, 

                                                 

28
 Lavický, P. a kol., Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2014, str. 1764 
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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“. Tyto se evidují v katastru nemovitostí, 

a to v podobě parcel, za které katastrální zákon považuje pozemek, který je 

„geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním 

číslem“.  

Pozemky dělíme podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 

sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a 

ostatní plochy, z nichž prvních šest jmenovaných jsou pozemky zemědělské. Toto 

dělení má význam zejména z pohledu ochrany půdy, kdy zemědělským pozemkům je 

poskytována zvláštní ochrana jako součásti zemědělského půdního fondu podle zákona 

č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.  

Díky zásadě supeficie solo cedit je dle § 506 ObčZ 2012 součástí pozemku 

prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku i jiná zařízení 

s výjimkou staveb dočasných, včetně toho co je v pozemku nebo upevněn ve zdech. 

Katastrální zákon požaduje určitý stupeň specifikace nemovitostí v listinách, jež 

slouží jako podkladové pro zápis práv do katastru. U pozemků se vyžaduje označení 

parcelním číslem a název katastrálního území, ve kterém se nachází. Pokud jsou 

v takovém katastrálním území vedeny pozemky ve dvou číselných řadách, uvede 

rovněž, jedná-li se o stavební parcelu. Na rozdíl od KatZ je v § 8 pod písm a) 

katastrálního zákona stanovena domněnka, že není-li pozemek označen jako stavební 

parcela, jedná se o parcelu pozemkovou a takovou specifikaci již tedy není třeba do 

listiny uvádět. Zvláštní úpravu obsahuje pro specifikaci pozemků evidovaných 

zjednodušeným způsobem. U těchto je kromě výše uvedeného nutno uvést, zda daný 

pozemek je označen parcelním číslem podle pozemkového katastru, přídělového 

operátu, scelovacího operátu nebo evidence nemovitostí.   

Zástavní právo lze rovněž zřídit i k části pozemku evidovaného v katastru. 

V tomto případě musí být k podkladové listině připojen geometrický plán, který 

takovou část pozemku vymezuje. 
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Nové situace ohledně zástavního práva k pozemkům vyvstávají díky zavedení 

zásady supefices solo cedit. Jelikož stavby zřízené na pozemku jsou jeho součástí, 

stávají se rovněž předmětem zřízeného zástavního práva k pozemkům. Významný 

praktický dopad má tato skutečnost při financování výstavby budov, které není třeba 

dodatečně zastavovat, jelikož jsou zastavené jako součást pozemku a zástavní věřitel tak 

eliminuje riziko své nezajištěné pohledávky. 

2.3.2 Podzemní stavby se samostatným účelovým určením 

ObčZ 2012 dále za nemovitou věc výslovně označuje podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením. Důvodová zpráva k ObčZ 2012 pracuje s dělením 

podzemních staveb na samostatné stavby se zvláštním (autonomním) hospodářským 

určením a na podzemní stavby zřízené jako součást určitého pozemku, přičemž platí, že 

jsou jeho součástí i v případě, že zasahují pod jiný pozemek
29

.  

V prvním případě se tedy jedná o výjimku ze superficiální zásady a takové 

stavby jsou podle § 498 odst. 1 ObčZ 2012 nemovitými věcmi. Mezi takové nemovité 

věci důvodová zpráva příkladným výčtem řadí metro nebo vinný sklep. Dále by se mezi 

takové daly dle judikatury Nejvyššího soudu ČR zřejmě zařadit i některé studny
30

, 

pokud dosavadní výklad bude zachován i dle ObčZ 2012. 

2.3.3 Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon 

Jak bylo uvedeno výše, jedná se o novinku, která před 1. 1. 2014 nebyla 

českému právnímu řádu známá, jejíž hlavním zástupcem bude právo stavby. To bylo 

v ObčZ 2012 zakotveno v reakci na superficiální zásadu a dovoluje ji na určený časový 

úsek překonat a realizovat stavbu na pozemku jiného vlastníka. Právo stavby bude 

nejčastěji vznikat smlouvou jako věcné právo k určitému pozemku. ObčZ 2012 rovněž 

počítá se vznikem na základě vydržení, rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo stanoví-li 

tak zákon, přičemž právo stavby zřízené smlouvou nebo rozhodnutím orgánu veřejné 

moci se zapisuje do veřejného seznamu, kterým je katastr nemovitostí.  

                                                 

29
 § 506 odst. 2. ObčZ 2012 

30
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2010, sp. zn. 22 Cdo 2597/2010 
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Jak bylo zmíněno výše, právo stavby lze zřídit pouze na dobu určitou, která 

nesmí být delší než 99 let (vydržením vzniká na 40 let, přičemž jsou-li zde spravedlivé 

důvody, může soud na návrh dotčené strany dobu prodloužit či zkrátit). V případě 

zániku práva stavby se to, co je součástí práva stavby, stává součástí pozemku. Již za 

účinnosti zákona č. 86/1912, o stavebním právu náležela v takovém případě podle § 9 

oprávněnci ze stavebního práva náhrada ve výši čtvrtiny stavební hodnoty stavby, která 

byla příslušenstvím stavebního práva. ObčZ 2012 jde v této problematice dále a 

přiznává oprávněnému z práva stavby (zákon jej označuje za stavebníka) nárok na 

náhradu od vlastníka pozemku ve výši poloviny hodnoty stavby v době zániku práva 

stavby. Zákonodárce tímto způsobem vyrovnává poměr stran na rozdíl od zákona o 

stavebním právu, kdy polovina hodnoty není přílišnou zátěží pro vlastníka pozemku 

(navíc lze očekávat, že bude tuto skutečnost předvídat) a zároveň je dostatečným 

zadostiučinění pro oprávněného z práva stavby. Vzhledem k dispozitivnosti ustanovení 

lze doporučit, aby si strany způsob vypořádání, popř. výši náhrady sjednaly při zřízení 

práva stavby. Zaniká-li právo stavby zatíženého zástavním právem, stává se náhrada 

předmětem tohoto zástavního práva. Jedná se výjimku z obecného ustanovení § 1377 

odst. 1 písm. a) ObčZ 2012, podle kterého zástavní právo zaniká, zanikne-li zástava, 

přestože pohledávka trvá. Zástavní právo zde přechází přímo ze zákona z práva stavby 

na pohledávku.
31

 Zástavnímu věřiteli dává zákon jistotu, že v případě zániku práva 

stavby zajištění jeho dluhu zcela nezanikne. 

Podstatou práva stavby je výstavba na cizím pozemku. Stavba se nestane 

součástí pozemku, nýbrž součástí práva stavby. S takovou stavbou pak nelze samostatně 

nakládat, převádět či zcizovat, jelikož se nejedná o nemovitou věc. Převádět a zatěžovat 

lze pouze právo stavby samo jako nemovitou věc, jehož je stavba součástí. Právo stavby 

se dle § 3 odst. 1 písm. f) katastrálního zákona eviduje v katastru nemovitostí. 

V listinách pak katastrální zákon vyžaduje specifikaci práva stavby označením 

pozemku, ke kterému bylo zřízeno.  

                                                 

31
 Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013, str. 906 
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2.3.4 Nemovité věci dle § 498 odst. 1 věta druhá ObčZ 2012 

Do této skupiny patří věci, o kterých jiný právní předpis stanoví, že nejsou 

součástí pozemku a zároveň platí, že takovou věc nelze přenést z místa na místo bez 

porušení její podstaty. Důvodová zpráva k ObčZ 2012 jako příklad takových 

nemovitých věcí pozemní komunikaci či letiště
32

. Skutečnost, že tak stanový jiný právní 

předpis nutně neznamená, že takto musí stanovit výslovně. Pozemní komunikace jsou 

upraveny zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „PozKom“), 

avšak to, že pozemní komunikace nejsou součástí pozemku lze dovodit z § 1, § 9 a  

§ 11
33

 PozKom a Nejvyšší soud ČR dále použil v argumentaci § 17 odst. 3 (dnešní  

odst. 2.)
34

.  

Zvláštní skupinou jsou inženýrské sítě. § 509 ObčZ 2012 obsahuje jejich 

demonstrativní výčet, přičemž mezi ně řadí vodovody, kanalizace, energetické či jiné 

vedení. Zároveň stanoví, že tyto nejsou součástí pozemku. Inženýrské sítě rovněž 

nebude většinou možné přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty a jsou tak 

naplněny dvě základní podmínky, aby se jednalo o věci nemovité. Třetí podmínkou 

však je požadavek, že skutečnost, že nejsou součástí pozemku, musí prohlásit jiný 

právní předpis. ObčZ 2012 užívá v § 525 obratu „tento zákon nebo jiný právní předpis“, 

z čehož je zřejmé, že hovoří-li se v § 498 odst. 1 ObčZ 2012 o „jiném právním 

předpise“, rozumí se tímto obratem veškeré právní předpisy mimo ObčZ 2012. Jak bylo 

výše uvedeno, § 509 nelze pro potřeby podmínek dle § 498 použít a na inženýrské sítě 

tak z tohoto pohledu nelze pohlížet jako na nemovité věci, což je v přímém rozporu se 

zněním důvodové zprávy k ObčZ 2012, která výslovně říká, že se bude jednat o věci 

nemovité.
35

 

                                                 

32
 Aktualizovaná důvodová zpráva k ObčZ 2012 

33
 Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2014, str. 1765  
34  

Ten stanoví, že: „Jestliže byla zřízena stavba dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím 

pozemku a vlastníku této stavby se prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání 

s vlastníkem pozemku, je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit 

věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě“. 
35

 Aktualizovaná důvodová zpráva k ObčZ 2012 
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2.3.5 Jednotka 

Jednotka je jednou ze základních nemovitých věcí z pohledu frekvence užití 

zástavního práva. Podle § 1159 ObčZ 2012 jednotka zahrnuje byt jako prostorově 

oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a 

neoddělitelné. Dle výkladového ustanovení § 1158 odst. 2 ObčZ 2012 lze pod tuto 

zkratku subsumovat nejen byt, ale rovněž i nebytový prostor, popřípadě i jejich soubor. 

Z uvedeného vymezení je zřejmá nová koncepce v pojetí jednotky.  

Na rozdíl od předchozí úpravy zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (dále jen 

„BytZ“) se rozšiřuje obsah pojmu i na společné části nemovité věci, jimiž lze rozumět 

typicky společné části bytového domu, který je podle superficiální zásady součástí 

pozemku a logicky tedy i podíl na zastavěném pozemku. Nové právní pojetí rovněž 

výslovně označuje jednotku jako věc nemovitou. Podle předchozí úpravy se nemohlo o 

nemovitou věc jednat, jelikož nešlo o věc v právním smyslu
36

. Podle § 3 odst. 2 BytZ se 

však právní vztahy k jednotkám řídily ustanoveními, které se týkaly nemovitostí. 

Z pohledu evidence rozlišuje katastrální zákon mezi jednotkou, vymezenou 

podle BytZ, a jednotkou vymezenou podle ObčZ 2012. Důvodem odlišení jsou rozdílné 

právní režimy těchto jednotek, založené přechodným ustanovením § 3063 ObčZ 2012 

zákoníku. Podle něj se jednotky vzniklé (a vymezené) dle BytZ bude vlastník takové 

jednotky převádět, jak je zapsána v katastru nemovitostí, i za účinnosti ObčZ 2012. 

Bude na ni tedy dopadat stále BytZ, co se týče jak převodu vlastnického práva, tak 

povinných náležitostí smlouvy stanovené BytZ.
37

 Tyto povinné náležitosti upravuje § 6 

BytZ a řadí sem například: označení budovy, číslo jednotky, určení společných částí 

domu či podíl vlastníka jednotky na společných částech domu. Zároveň výslovně 

zmiňuje nutnost vyhovět obecným náležitostem, které se vzhledem k obecné formulaci 

od 1. 1. 2014 řídí podle ObčZ 2012.  

                                                 

36
 Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013, str. 684 
37

 Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při ministerstvu 

spravedlnosti ze dne 19. 3. 2014, dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/3063_NOZ.pdf 



24 

Listiny sloužící jako podklad pro zápis práv k jednotce do katastru nemovitostí, 

tedy i smlouva o zastavení nemovitostí, musí jednotku specifikovat způsobem 

uvedeným v § 8 odst. 1 písm. e) KatZ, popřípadě v písm. f) v případě rozestavěné 

jednotky. 

2.3.6 Samostatné stavby jako nemovité věci na pozemku jiného vlastníka 

Úprava režimu samostatných staveb jako nemovitých věcí podle § 3055 odst. 1 

ObčZ 2012 je důsledkem dřívější právní úpravy, ve které se neuplatnila superficiální 

zásada. Tato právní úprava umožňovala existenci staveb, jejichž vlastníkem byla osoba 

odlišná od vlastníka pozemku, na kterém byla postavena. S účinností ObčZ 2012 

zůstaly takové nemovitosti zachovány. Na základě § 3055 existují zvláštní kategorie 

nemovitých věcí. Podle odst. 1. citovaného ustanovení se jedná o veškeré stavby 

spojené se zemí pevným základem, které nejsou součástí pozemku, na němž jsou 

zřízeny, a byly k 1. 1. 2014 ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku. Totéž 

platí pro stavby ve spoluvlastnictví, pokud je vlastníkem pozemku některý ze 

spoluvlastníků nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku.  

Pro vlastníka stavby, jež není součástí pozemku, vzniká podle § 3056 odst. 1 ze 

zákona předkupní právo k pozemku, na kterém je postaven, a naopak vlastník pozemku 

má zákonné předkupní právo ke stavbě. Takové právo nelze smluvně vyloučit, resp. 

podle § 3056 odst. 2 se k takovému ujednání nepřihlíží. Pokud se pozemek a stavba 

stanou vlastnictvím téhož vlastníka a nejedná stavbu, která není součástí pozemku podle 

ObčZ 2012, stává se stavba součástí pozemku a přestává být věcí v právním smyslu.  

Počet nemovitých věcí spadajících do této skupiny na základě § 3055 odst. 1 

ObčZ 2012 tak bude z povahy věci postupem času klesat. 

2.4 Vznik zástavního práva k nemovitým věcem 

Vznik zástavního práva k nemovitostem zapisovaným do katastru nemovitostí je 

podmíněn kumulativním splnění dvou podmínek. Základním předpokladem vzniku 

zástavního práva k nemovitým věcem je existence právního důvodu (titulu), jenž takové 

právo založí. Zákon vyžaduje platně uzavřenou zástavní smlouvu. Samotný vznik 

zástavního práva je ale vázán dle § 1316 ObčZ 2012 na zápis tohoto zástavního práva 

do katastru nemovitostí. Jedná se o důsledek intabulačního principu, který je v českém 
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právním řádu zakotven od 1. 1. 1993. Opakem je princip konsensuální, užívaný např. ve 

Francii, Belgii či Lucembursku, na jehož základě vzniká zástavní právo již uzavřením 

smlouvy (může být podmíněno – např. ve Francii uzavřením u notáře) a zápisem do 

příslušného rejstříku působí jeho účinky vůči třetím osobám, včetně určení pořadí ve 

vztahu k jiným zajištěním.
38

 

Nejvýznamnějším právním důvodem pro vznik zástavního práva k nemovitosti 

je smlouva. Úprava se nachází v § 1312 odst. 1 ObčZ 2012, který takovou smlouvu 

označuje jako smlouvu zástavní. Zástavní právo může, ale vzniknout i jinak, srov. dále. 

2.4.1 Forma zástavní smlouvy 

Formou právního jednání rozumíme podobu, ve které je jednání vyjádřeno. Při 

stanovení formy pro smlouvu o zastavení nemovité věci je třeba v prvé řadě určit, zda 

předmětem zástavního práva bude nemovitá věc zapisovaná do katastru nemovitostí či 

nikoliv. ObčZ 2012 obsahuje obecné ustanovení § 559 upravující formu právních 

jednání, které každému umožňuje zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li 

ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. 

Omezení v podobě zákona představuje hned následující ustanovení § 560, kde se 

upravuje vznik nebo převod věcných práv k nemovitostem. Smlouva o zastavení 

nemovitosti, jejímž účelem je zřídit zástavní právo k nemovitostem jako věcné právo, 

tak bude mít podle § 560 ObčZ 2012 písemnou formu. Toto ustanovení platí, a tedy 

písemná forma se vyžaduje, rovněž v případě změny či zrušení zástavního práva. 

Důvodem stanovení této přísnější formy jednání je zejména ekonomický význam a 

hodnota nemovitých věcí, jakož i závažnost dispozic s nimi.
39

 Písemnou formou se 

rozumí zachycení obsahu smlouvy na určitém hmotném nosiči. Nejčastěji se bude 

jednat o papír, avšak přípustný bude jakýkoliv jiný hmotný nosič (např. zeď, kůra, 
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 Vymazal, L., Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde Praha, 

a.s., 2014, str. 155 
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 Lavický, P. a kol., Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2014, str. 2018 
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látka).
40

 Důsledkem nedodržení zákonného požadavku písemné formy je jeho absolutní 

neplatnost (§ 588 ObčZ 2012). 

K platnosti právního jednání v písemné podobě vyžaduje § 561 podpis 

jednajícího, tedy smluvních stran. ObčZ 2012 pojem podpisu nerozvádí, za takový však 

lze považovat vlastnoruční uvedení příjmení, popř. jména jednajícího, přičemž jeho 

účelem je určení osoby, která dané právní jednání učinila. Nečitelnost vlastnoručního 

podpisu nemá obecně na požadavek podpisu žádný vliv.
41

 ObčZ 2012 umožňuje 

nahrazení mechanickými prostředky (např. razítko) v obvyklých případech nebo užití 

elektronického podpisu. Tento elektronický podpis je možno použít pouze v případě 

právního jednání učiněného elektronicky, a to za podmínek stanovených zákonem  

č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu.  

Zástavní smlouva jako dvoustranné či vícestranné právní ujednání bude mít vždy 

alespoň dvě strany. Z tohoto důvodu se na ni použije ustanovení § 561 odst. 2, podle 

kterého podpisy jednajících osob musí být vždy na téže listině. 

Současná právní úprava nevyžaduje pro smlouvu o zastavení nemovitostí úředně 

ověřené podpisy. V případě že podpis není úředně ověřen, přezkoumá katastrální úřad 

v rámci řízení o povolení vkladu, zda podpis skutečně náleží osobám v ní uvedeným. 

Český úřad zeměměřičský a katastrální je zmocněn § 66 odst. 1 písm. e) tento postup 

upravit vyhláškou, kterou je vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (dále jen 

„katastrální vyhláška“). Tato považuje vlastnoruční podpis za pravý, pokud listina 

obsahuje prohlášení advokáta o pravosti podpisu, podepsaná osoba uzná před 

katastrálním úřadem, že jde o její podpis, nebo předloží-li právnická osoba ověřený 

podpisový vzor. Není-li možné ověřit podpis žádným z výše uvedených způsobů, lze jej 

zjistit jiným vhodným způsobem. Katastrální vyhláška příkladmo uvádí svědeckou 

výpověď a znalecký posudek. Podmínky uznání elektronického podpisu za pravý pak 

pro fyzické i právnické osoby stanoví § 64 katastrální vyhlášky. Z výše uvedeného 
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postupu je vyloučen zástavní věřitel jako oprávněný ze zástavního práva, u nějž se 

pravost podpisu nezkoumá. 

Z praktických důvodů tedy lze doporučit úředně ověřit podpis osoby zavázané ze 

zástavního práva. Základní úprava se nachází v zákoně č. 21/2006 Sb. o ověřování. 

Tento zákon užívá pro ověřování pravosti podpisu legislativní zkratku „legalizace“, jíž 

se ověřuje jak vlastnoruční podepsání, tak uznání podpisu na listině za vlastní. Provádět 

legalizaci podle tohoto zákona mohou krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou 

působností, obecní úřady, újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora 

České republiky. K legalizaci je dle notářského řádu
42

 za obdobných podmínek 

oprávněn rovněž notář. 

Forma zástavní smlouvy, jejímž předmětem jsou nemovitosti, které se nezapisují 

do katastru nemovitostí, je upravena v § 1314 odst. 2 písm. b) ObčZ 2012, jenž 

vyžaduje formu veřejné listiny. Dle § 3026 ObčZ 2012 se takovou rozumí zejména 

notářský zápis.
43

 Jedná o listinu sepsanou notářem o určitém právním jednání. 

V případě nemovitostí nezapisovaných do katastru nemovitostí musí takový notářský 

zápis obsahovat kromě náležitostí uvedených v § 63 odst. 1 notářského řádu rovněž 

vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu, a to z důvodu, že se 

jedná o notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku, konkrétně rejstříku zástav dle  

§ 1319 odst. 2 ObčZ 2012. 

2.4.2 Obsah zástavní smlouvy 

Základní náležitosti zástavní smlouvy upravuje § 1312 ObčZ 2012. Podle tohoto 

ustanovení si strany ve smlouvě ujednají zejména co je zástavou a jaký dluh je 

zástavním právem zajištěn. 

Jednou ze stran smlouvy o zastavení nemovité věci je zástavní věřitel, v jehož 

prospěch je zástavní právo zřizováno, a druhým zástavce, jemuž jde zástavní právo 

k tíži jako právní vada na nemovité věci, kterou vlastní. Vzhledem k akcesoritě 
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zástavního práva vůči obligaci je zástavní věřitel vždy věřitelem obligačním. V případě, 

že dojde ke změně subjektu na straně věřitele například postoupením zajištěné 

pohledávky, stane se zástavním věřitelem nový věřitel.  

Zástavce naproti tomu může, ale nemusí být osobou totožnou se zástavním 

dlužníkem, popř. osobním dlužníkem. Osobním dlužníkem (někdy jen dlužník) se míní 

dlužník pohledávky, jejíž splnění bylo zajištěno zástavním právem. Zástavním 

dlužníkem bude vždy vlastník nemovitosti a zástavcem osoba, která věc zastavila, tedy 

uzavřela příslušnou zástavní smlouvu.
44

 Stranou smlouvy je tedy vždy vlastník 

nemovitosti v postavení zástavce, který buď zajišťuje vlastní dluh (dlužník, zástavce a 

zástavní dlužník v jedné osobě) nebo zajišťuje dluh třetí osoby, která je v takovém 

případě dlužníkem. Pokud dojde k převodu zástavy, stává se nabyvatel zástavním 

dlužníkem. ObčZ 2012 však obsahuje rovněž restriktivní ustanovení zakazující určité 

osobě zajistit dluh jiné osoby. Příklad takového omezení je § 1195 odst. 2, podle nějž se 

nepřihlíží k takovému právnímu jednání, kterým společenství vlastníků jednotek zajistí 

dluh jiné osoby. 

Platnost zástavní smlouvy vyžaduje určení zástavy. Předmětem zástavy mají být 

každá věc, s níž lze obchodovat. Mezi takové se řadí rovněž nemovité věci. Co je 

nemovitou věcí, bylo rozebráno výše v oddíle 2.3 této práce. Některé nemovité věc však 

mohou být zákonem vyloučeny jako potenciální předmět zástavy. Příkladem takového 

vyloučení jsou věci (tedy i nemovité) ve vlastnictví České republiky podle § 25 zákona 

č. 2019/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.  

Podmínkou platnosti zástavní smlouvy je dostatečná specifikace zástavy. 

Nemovité věci, které se zapisují do katastru nemovitostí, se řídí úpravou v katastrálním 

zákoně. Zde je obsažen v § 8 požadavek na specifikaci nemovitostí v podkladových 

listinách. 

ObčZ 2012 rovněž požaduje, aby ve smlouvě bylo ujednáno, pro jaký dluh je 

zástavní právo zřízeno. Zástavním právem lze podle § 1311 zajistit buďto dluh o určité 
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výši nebo dluh, jehož výše lze určit kdykoliv v době trvání zástavního práva. Dluh může 

být peněžitý i nepeněžitý, jeho vznik může být podmíněn nebo se může jednat o dluh, 

který teprve vznikne v budoucnu. Dále se může jednat o dluhy vůči zástavnímu věřiteli 

určitého druhu nebo dluhy různého druhu vznikající vůči zástavnímu věřiteli z téhož 

právního důvodu. Zajistí-li dlužník svůj dluh, hovoříme o takovém jako o zajištěném 

dluhu.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že zde není striktně dodržen princip akcesority, a že 

je umožněn vznik zástavního práva rovněž tam, kde v době uzavření zástavní smlouvy 

dluh neexistuje. Díky tomu si věřitel může zajistit svoji budoucí pohledávku, ale 

s pořadím určeným dobou vzniku zástavního práva. Aby byl dluh způsobilý k zajištění, 

musí se jednat o dluh vyplývající z platného právního jednání. 

Zvláštní případem jsou promlčené pohledávky. Zástavní právo lze u 

promlčených pohledávek nejen realizovat, ale i nově zřídit. V § 615 ObčZ 2012 je 

vymezeno pravidlo, odrážející akcesorickou povahu zástavního práva. Stanoví se, že 

zástavní právo se nepromlčí dříve než pohledávka, kterou zajišťuje. Podle tohoto 

pravidla může dojít k situaci, že dluh je již promlčen, ale zástavní právo, jenž jej 

zajišťuje, není (obráceně nikoliv). Pokud v takové situaci namítne (zástavní) dlužník 

promlčení dluhu, nebrání to zástavnímu věřiteli uspokojit se ze zástavy. 

Obsahem zástavní smlouvy často budou rovněž další ujednání mezi zástavcem a 

věřitelem (eventuálně rovněž i mezi dlužníkem v případě např. trojstranné zástavní 

smlouvy), které mohou být věcně právního i obligačního charakteru. Zástavce a 

zástavní věřitel si mohou např. dohodnout, že do katastru nemovitostí bude zapsán 

zákaz zcizení nemovitosti jako věcné právo, popřípadě zákaz jejího dalšího zatížení 

zřízený jako věcné právo. V případě existujících zástavních práv váznoucích na 

nemovitosti, je na místě si rovněž sjednat zápis poznámky obsahující povinnost 

nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a povinnost neumožnit 

zápis nového zástavního práva namísto starého, jejichž zápis v katastru zajistí 

zástavnímu věřiteli výhodnější postavení, resp. jistotu ve svém postavení. Typickou 

obligační povinností v zástavní smlouvě pak může být např. povinnost pojištění 

nemovitosti. 
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Pro zástavní právo dle § 1315 ObčZ 2012 dále platí, že existují ujednání, která 

jsou výslovně zakázána. Strany si tak nemohou ujednat, že dlužník nemůže zástavu 

vyplatit. Vyplacením zaniká zástavní právo ze zákona (§ 1377 odst. 1 písm. d)). Jelikož 

toto pravidlo nelze vyloučit, je příhodné si podrobněji smluvně ujednat podmínky 

výkonu zástavního práva, aby se předešlo sporu ohledně ceny nemovitosti a v důsledku 

toho sporné výše finančních prostředků, která postačí k vyplacení zástavy.
45

  

Do výčtu zakázaných ujednání zákonodárce zařadil sjednání tzv. propadné 

zástavy, pokud je dluh nedospělý
46

, a dále ujednání, že se zástavní věřitel nebude 

domáhat uspokojení ze zástavy nebo že z ní může brát plody a užitky.  

Zákaz ujednání o propadné zástavě předpokládá nedospělost dluhu. Pokud dluh 

dospěje, propadnutí zástavy nic nevylučuje. Účelem této právní úpravy propadné 

zástavy je ochrana zástavního dlužníka jako slabší strany (z důvodové zprávy je patrné, 

že tato ochrana zástavního dlužníka, poté, co se dluh stane splatným, již není potřebná, 

jelikož splatností dluhu se postavení stran změní).
47

 Je-li však takovou osobou 

spotřebitel nebo malý či střední podnikatel, je zákaz sjednat propadnou zástavu 

absolutní. 

Úprava propadné zástavy, resp. zákaz jejího sjednání je relativní a i v situaci 

nedospělosti dluhu lze dostát zákonným podmínkám a takovou sjednat. Zákaz míří na 

situace, kdy strany sjednaly, že zástavní věřitel si zástavu ponechá za libovolnou nebo 

předem určenou cenu. A contrario lze dovodit, že pokud stanovení ceny bude smluvně 

navázáno např. na znalecký posudek, není zde zákonná překážka pro takové ujednání ve 

smlouvě. 

Zákaz ujednání libovolného zpeněžení zástavy věřitelem podle první části věty 

pod písm. b) v § 1315 odst. 1 ObčZ 2012 se střetává s možností věřitele ujednat si se 

zástavcem způsob uspokojení ze zástavy zakotvenou v § 1359 odst. 1 ObčZ 2012. Tento 
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způsob výkonu zástavního práva nazývá komentářová literatura jako privátní prodej.
48

 

Zde je nutné smluvně specifikovat způsob, jakým bude věřitel postupovat při 

uspokojení ze zástavy. Jedná o fakultativní úpravu, v případě nesjednání takového 

postupu využije zástavní věřitel způsoby upravené zákonem. 

2.4.3  Návrh na vklad zástavního práva a jeho zápis do katastru 

nemovitostí 

Jak bylo uvedeno výše, ke vzniku zástavního práva k nemovitostem 

zapisovaným do katastru nemovitostí je třeba kumulativní splnění dvou podmínek. 

Vedle (platně) uzavřené zástavní smlouvy, je nezbytné vložit toto zástavní právo do 

katastru nemovitostí.  

Zápis zástavního práva do katastru se řídí ustanoveními katastrálního zákona. 

Formu zápisu stanoví § 11 odst. 1 písm. d) citovaného zákona ve spojení s § 6. Zástavní 

právo se do katastru zapisuje vkladem (resp. jeho vznik, změna, zánik, promlčení a 

uznání existence nebo neexistence těchto práv). Vklad lze provést na základě 

pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení. Katastrální zákon takové 

řízení označuje jako „vkladové“ a jeho účastníkem je ten,  jehož právo vzniká, mění se 

nebo se rozšiřuje, tedy typicky zástavní věřitel, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo 

se omezuje, jímž u zástavního práva rozumíme zejména zástavce. 

Vkladové řízení se zahajuje na návrh, který se podává na stanoveném formuláři 

s obsahem určeným § 14 odst. 1 katastrálního zákona. Český úřad zeměměřičský a 

katastrální vyvinul pro tyto účely interaktivní aplikaci dostupnou na http://nv.cuzk.cz/, 

která využívá údaje katastru, a tím snižuje chybovost návrhů. Výstupem je vyplněný 

formulář návrhu na vklad. Obsahem jednoho návrhu může být zápis více práv, musí 

však vycházet z jedné podkladové listiny. V opačném případě (tedy v případě více 

podkladových listin k jednomu návrhu na vklad) katastrální úřad takové nezapíše. 

Z právního hlediska není relevantní, zda byl zápis určitých práv povolen na základě více 

návrhů na vklad a více podkladových listin nebo jednoho návrhu na vklad a jedné 
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 Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník III Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2013, str. 1116 
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pokladové listiny. Význam této distinkce je čistě ekonomický, jelikož za každý 

jednotlivý návrh na vklad je účtován správní poplatek. 

 Od 1. 1. 2014 zná katastrální zákon novinku zakotvenou v § 16 odst. 1, podle 

kterého vyrozumí vlastníka nemovitosti o tom, že jsou právní poměry nemovitosti 

dotčeny změnou. Dnem odeslání takové informace počíná běžet lhůta 20 dní, ve které 

katastrální úřad nemůže vklad provést. Teprve po jejím uplynutí, jsou-li splněny 

všechny podmínky, vklad povolí. V opačném případě vklad zamítne, a to včetně 

situace, kdy návrh ztratil před rozhodnutím o povolení vkladu své právní účinky – např. 

vydáním předběžného opatření podle § 76f odst. 2 občanského soudního řádu. Proti 

rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustná pouze žaloba podle části páté občanského 

soudního řádu. 

O povolení vkladu katastrální úřad účastníky pouze vyrozumí, rozhodnutí se 

písemně nevyhotovuje. Zástavní právo se podle § 23 odst. 2 písm. d) katastrální 

vyhlášky se zapisuje na příslušný list vlastnictví v části C – omezení vlastnického práva, 

a to vždy s účinky ke dni podání návrhu na vklad. Tímto dnem zástavní právo 

k nemovitým věcem vzniká a působí tak zamýšlené účinky. Podle zápisu v katastru 

nemovitostí se poté řídí pořadí jednotlivých zástavních práv. 

2.4.4 Zápis zástavního práva do Rejstříku zástav 

Výše uvedený postup vzniku zástavního práva se, jak již bylo uvedeno, týká 

pouze nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí. Ostatní nemovité věci, jež 

v katastru evidované nejsou, mají vlastní právní úpravu. Základem je § 1319 odst. 2 

ObčZ 2012, který vyžaduje pro vznik zástavního práva k takovým nemovitým věcem 

zápis tohoto práva do Rejstříku zástav. 

Rejstřík zástav zná český právní řád od 1. 1. 2002, tj. ode dne nabytí účinnosti 

novely ObčZ 1964, zákona č. 317/2001 Sb. Správa rejstříku a jeho vedení byla svěřena 

Notářské komoře České republiky. Dle důvodové zprávy se mělo jednat o veřejný 

rejstřík, skutečnost však byla jiná. Notářský řád v § 35b odst. 1 označil rejstřík za 

neveřejný. Nebylo tak možné do rejstříku nahlížet, pouze notář vystavil opis nebo výpis 

z Rejstříku zástav, ovšem výhradně tomu, kdo prokázal právní zájem. Od 1. 1. 2014 již 

Rejstřík zástav není označován jako neveřejný, ale ani jako veřejný. Povinnost 
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prokazovat právní zájem při podání žádosti o opis nebo výpis z rejstříku byla sice 

zrušena, ale jedná se stále o jediný způsob získání informací obsažených v Rejstříku 

zástav.  

Jak bylo vyloženo výše, zákon vyžaduje pro vznik zástavního práva zápisem do 

Rejstříku zástav zvláštní formu zástavní smlouvy, a sice formu veřejné listiny. Zápis do 

rejstříku provede podle § 1319 odst. 3 ObčZ 2012 notář, který zástavní smlouvu sepsal. 

Má tak učinit bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, přičemž notářský řád 

přidává podmínku účinnosti zástavní smlouvy. Zápis do rejstříku má zcela zásadní 

význam pro účinky zástavní smlouvy. Na rozdíl od katastru nemovitostí se nedovozují 

zpětné účinky ke dni podání návrhu na vklad zástavního práva, ale účinky zástavní 

smlouvy nastávají ode dne zápisu do rejstříku. Případné změny či výmaz zástavního 

práva již nemusí provést notář, který sepsal smlouvu, ale podle § 35g  odst. 4 

notářského řádu je k tomu oprávněn kterýkoliv notář. 

2.4.5 Budoucí zástavní právo 

Za účinnosti ObčZ 1964 a předchozích kodexů vždy platilo, že zástavcem je 

vlastník nemovitosti, čímž se rozuměl jen stávající vlastník. ObčZ 2012 v § 1310 odst. 2 

říká, že zástavní právo může být zřízeno rovněž i k věci, k níž zástavnímu dlužníku 

vnikne vlastnické právo teprve v budoucnu. Ohledně vzniku takového zástavního práva 

k nemovitostem platí několik výjimek. 

V prvé řadě je třeba uvažovat o specifikaci nemovitosti. Podle důvodové zprávy 

k ObčZ 2012 může být věcí, ke které vznikne zástavnímu dlužníku vlastnické právo 

v budoucnu, věc existující, ale i věc, která dosud neexistuje. Zde je třeba zmínit zřejmou 

chybu v textu zákona. Zákonodárce v § 1341 odst. 1 uvádí: „… věc, k níž má zástavci 

vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu…“, ačkoliv z povahy budoucího práva se 

má jednat o věc, k níž má zástavci vzniknout vlastnické právo teprve v budoucnu.
49
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Citované ustanovení by tedy mělo znít takto: „Má-li se stát zástavou věc, k níž 

má zástavnímu dlužníku vzniknout vlastnické právo teprve v budoucnu, vznikne 

zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem“. 

Existující nemovitá věc, která je zapsána v katastru nemovitostí má již určitou 

specifikaci danou. Budoucí zástavní právo se zapíše k takové věci na příslušný list 

vlastnictví. Zde je pouze požadavek, aby současný vlastník dal ke zřízení budoucího 

zástavního práva souhlas. Vznik zástavního práva je poté vázán na zápis, resp. nabytí 

vlastnického práva osoby, která budoucí zástavní právo zřídila, k dané nemovitosti. 

 V případě neexistujících nemovitostí však není zřejmé, jak se bude taková 

zástava specifikovat a kam by se budoucí zástavní právo technicky zapisovalo. Lze 

předpokládat, že pokud nebude takové budoucí zástavní právo zapsáno ve veřejném 

rejstříku, popř. rejstříku zástav, nebude vznik zástavního práva vázán na nabytí 

vlastnického práva, ale vznikne až zápisem do zástavního práva na základě podání 

návrhu na zápis po nabytí vlastnického práva. V případě neexistující nemovitosti tak 

bude mít ujednání budoucího zástavního práva pouze obligační povahu.  

Rozsah problematiky zápisu budoucího zástavního práva do katastru nemovitostí 

je částečně zúžen superficiální zásadou. Realizované stavby se budou stávat součástí 

pozemku a jako takové bude jejich zastavení odvislé od zastavení pozemku, jehož jsou 

součástí. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek vždy existuje (bez ohledu na to, zda je 

zastavěný či nikoliv), lze očekávat, že se tato problematika týkat zejména bytové 

výstavby (developerské projekty). 

Budoucí zástavní právo najde své využití zejména v úvěrovém financování 

nemovitostí, především v případě družstevních bytů s následným převodem do osobního 

vlastnictví. V těchto případech byl podobný institut velmi postrádán. Zpravidla nebylo 

možné předem zřídit zástavní právo, jelikož dotyčné byty nejsou ve vlastnictví 

prodávajícího, a bytová družstva zcela legitimně, zejména s ohledem na povinnost péče 

řádného hospodáře, takové zajištění za třetí osoby nezřizovala. Výhodou je tedy pokrytí 

časového období, kdy věřitel neměl zajištěnu pohledávku (v době mezi poskytnutím 

finančních prostředků a zřízení zástavního práva). 
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Další významný přínos budoucího zástavního práva spatřuji v zajištění si pořadí 

zástavního práva. Ačkoliv zástavní právo k nemovitosti vznikne okamžikem nabytí 

vlastnického práva zástavním dlužníkem k této nemovitosti, pořadí zástavního práva se 

určuje (již) podle okamžiku zápisu budoucího zástavního práva, ze kterého vzniklo. 

2.4.6 Další způsoby vzniku zástavního práva 

Výše jsem se věnoval vzniku zástavního práva k nemovitostem na základě 

smlouvy. Bezesporu se bude v praxi jednat o nejčastější právní titul jeho vzniku a 

vzhledem k tomu je i upraven v ObčZ 2012. Český právní řád však zná i další způsoby, 

resp. právní důvody, na základě kterých může zástavní právo k nemovitostem 

vzniknout. 

Zástavní právo zákonné vzniká již přímo ze zákona, v případě, že nastane 

skutečnost, se kterou zákon takové důsledky spojuje.
50

 Chybí zde tedy vůle stran, 

zástavní právo zřídit. Vzhledem k povaze nemovitostí se zákonné zástavní právo 

povětšinou vztahuje na jiné věci než nemovité. Z aktuální úpravy zákonného zástavního 

práva k nemovitostem lze uvést například zástavní právo k zemědělskému pozemku 

vznikající ve prospěch státu v okamžiku převodu takového zemědělského pozemku, a to 

k zajištění dosud neuhrazené kupní ceny podle § 15 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu. Typickým projevem zákonného zástavního práva bývá spojitost 

mezi zástavou a zajištěnou pohledávkou, popřípadě nepřiměřenost jeho rozsahu 

vzhledem k tomu, že vzniká bez dalšího a nepodléhá negociačnímu procesu.  

Zástavní právo může také vzniknout v souvislosti s dědickým řízením.  

ObčZ 2012 s takovým počítá v § 1696 odst. 2. Nepořídil-li zůstavitel pro případ smrti, 

mohou zákonní dědici uzavřít tzv. dohodu o rozdělení pozůstalosti. V rámci této 

dohody, schvalované následně soudem, mohou dědici zřídit zástavní právo.  Subjektem 

smlouvy, tedy jak zástavcem, tak zástavním věřitelem, zde mohou být pouze dědicové 

zůstavitele. Soud tak nemůže vlastním rozhodnutím zástavní právo zřídit, pouze jej 
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může schválit v rámci dohody. Omezen je také předmět zástavního práva, který musí 

být součástí pozůstalosti.  

Vznik zástavního práva je vzhledem ke schvalování dohody soudem vázán na 

vykonatelnost rozhodnutí dle § 1342 ObčZ 2012. Bohužel zde zůstal zachován princip, 

který dává nejistotu třetím osobám ohledně existujících omezení na nemovitosti. Zákon 

sice vyžaduje zápis zástavního práva do příslušného seznamu/rejstříku, nestaví však 

žádnou lhůtu, ve které má být zástavní právo zapsáno. Z povahy zápisu vyplývá, že 

takový zápis má pouze deklaratorní účinky. Vhodnějším řešením by bylo, pokud by 

zákonodárce stanovil lhůtu k provedení zápisu zástavního práva, přičemž její nesplnění 

by bylo stiženo sankcí (lze uvažovat například o pozbytí účinnosti takového zástavního 

práva). 

Zákon dále výslovně nedává zůstaviteli oprávnění zřídit zástavní právo v závěti. 

Znění § 1696 odst. 2 však počítá s možností zřídit zástavní právo v dohodě o rozdělení 

pozůstalosti, i když o něm zůstavitel nepořídil. A contrario tak lze dovodit, že 

zákon počítá se situacemi, kdy zůstavitel zástavní právo zřídí. 

Posledním právním důvodem vzniku zástavního práva je rozhodnutí orgánu 

veřejné moci. Specifikem tohoto způsobu vzniku je skutečnost, že orgán musí být 

k provedení takového jednání výslovně zmocněn zákonem. Mezi orgány veřejné moci 

řadíme soudy a správní orgány. Rozhodnutím soudu vzniká např. soudcovské zástavní 

právo, popř. exekutorské zástavní právo, rozhodnutím správního úřadu pak vzniká např. 

zástavní právo z rozhodnutí správce daně. V souladu s § 1342 ObčZ 2012 vznikají tato 

zástavní práva vykonatelností příslušného rozhodnutí se všemi důsledky, jak jsem je 

popsal výše. 

2.4.7 Úskalí vzniku zástavního práva k nemovitostem 

V souvislosti se vznikem zástavního práva k nemovitostem je třeba rovněž 

sledovat, zda je nemovitá věc způsobilá býti zástavou v daném okamžiku.  

Z povahy vlastnictví nemovitosti vyplývá, že vlastník ji může zatěžovat. Existují 

však případy, kdy je v tomto oprávnění omezen. Jednou z těchto situací je probíhající 

exekuční řízení. Poté, co bylo povinnému doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, 

nastává podle § 44a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
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činnosti (dále jen „exekuční řád“) tzv. generální inhibitorium. Jeho podstata spočívá 

v tom, že nakládat s veškerým svým majetkem se zakazuje pod sankcí relativní 

neplatnosti takového jednání, kterým by tento zákaz porušil. Složí-li však povinný u 

soudního exekutora částku ve výši vymáhaného dluhu, soudní exekutor generální 

inhibitorium zruší. Povinný je pak oprávněn nakládat se svým majetkem od okamžiku 

doručení usnesení o zrušení generálního inhibitoria.
51

 Pokud povinný nepostupuje výše 

uvedeným způsobem, generálního inhibitoria zanikne až skončením exekuce. 

Zajištění se rovněž dotýká insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. o 

úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Zahájením 

insolvenčního řízení lze podle § 109 odst. 1 písm. b) uplatnit a nově nabýt právo na 

uspokojení ze zajištění týkající se majetku ve vlastnictví dlužníka, pouze za podmínek 

podle insolvenčního zákona. Právo na uspokojení je však podle třeba vykládat 

jako  realizaci zástavního práva.
52

 S ohledem na tento výklad je možné zřídit zástavní 

právo k nemovitosti, na jehož vlastníka byl podán návrh na zahájení insolvenčního 

řízení. 

2.5 Pořadí zástavních práv a jejich změny 

Význam pořadí se stává zřetelným zejména ve chvíli realizace zástavního práva. 

Již při zřizování a trvání zástavního práva k nemovitostem však zástavní věřitel zjišťuje 

pořadí svého zástavního práva, a tím i míru zajištění své pohledávky. Podle § 982 platí, 

že pro určení pořadí věcných práv k cizím věcem je rozhodná doba podání návrhu na 

zápis práva. Tato koncepce u nás byla zavedena již v 19. století a byla upravena v § 29 

zákona č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách.  

ObčZ 2012 obsahuje speciální § 1371 pro zástavní právo, které v odst. 1 

stanovuje obecné pravidlo o tom, že pořadí zástavního práva je vázáno na okamžik jeho 

vzniku. Věta druhá citovaného ustanovení stanoví z tohoto pravidla výjimku pro 

nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí. Pořadí zápisu k nim se řídí okamžikem 
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podání návrhu na provedení vkladu. Význam pořadí spočívá ve skutečnosti, že 

uspokojit se ze zástavy může vždy pouze ten, jemuž svědčí pořadí na prvním místě, 

resp. ten se uspokojí přednostně.  

K určení, komu svědčí zástavní právo v jakém pořadí, je třeba rozlišit, kdy bylo 

zástavní právo zapsáno. Do 31. 12. 2013 se údaj o pořadí zapisoval na list vlastnictví 

obecně odkazem na příslušný právní předpis formulací „Pořadí k datu podle právní 

úpravy účinné v době vzniku práva“. Od 1. 1. 2002 byl tímto ustanovením  

§ 166 ObčZ 1964 podle něhož se pořadí práva řídilo podle doby jeho vzniku. Zjištění 

pořadí zástavních práv bylo možné prostřednictvím čísla jednacího, pod kterým bylo to 

které zástavní právo zapsáno, a ze kterých bylo zřejmé, který návrh na vklad jakého 

zástavního práva byl podán dříve. Od 1. 1. 2014 je na list vlastnictví zapisován 

okamžik, ke kterému se určuje pořadí příslušného zástavního práva, a to s přesností na 

minuty. 

Významný posun přinesl ObčZ 2012 úpravou některých institutů, které mohou 

modifikovat pořadí jednotlivých zástavních práv k nemovitostem, a jsou tak výjimkami 

z výše uvedeného obecného pravidla určení pořadí. 

2.5.1 Výhrada přednostního pořadí pro jiné právo 

Výhrada přednostního práva pro jiné právo je podle § 982 odst. 2 ObčZ 2012 

upravena pro věcná práva obecně a jako taková lze tedy vztáhnout i na právo zástavní. 

Zákonodárce nespecifikuje, co lze rozumět jiným právem. Pokud však mluvíme o 

zástavním právu, bude se jiným právem rozumět jiné zástavní právo. Vlastník věci 

může současně se zřízením zástavního práva k nemovitosti sjednat a následně zapsat do 

katastru nemovitostí zapsat výhradu přednostního pořadí pro jiné zástavní právo. 

Výhradu lze sjednat rovněž až po zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí, 

v takovém případě je však třeba souhlasu osoby oprávněné ze zapsaného zástavního 

práva. Na listu vlastnictví se informace o výhradě přednostního pořadí objeví u údaje o 

pořadí příslušného zástavního práva jako související zápis. 
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Postup podle § 982 odst. 2 ObčZ 2012 lze uplatnit pouze v případě, pokud 

zástavní právo, pro které se zřizuje výhrada přednostního pořadí, není zapsáno 

v katastru nemovitostí.
53

 

2.5.2 Spojení uvolněného zástavního práva s novým dluhem 

Uvolněné zástavní právo představuje výjimku z akcesorické povahy zástavního 

práva. Na rozdíl od výhrady pořadí se tento institut vztahuje jen na zástavní právo a 

podle § 1380 ObčZ 2012 pouze na takové, které je zapsané ve veřejném seznamu. 

Uvolněným zástavním právem se rozumí situace, kdy zástavní právo zaniklo (zástava 

byla uvolněna, typicky zánikem zajištěného dluhu), ale zápis ve veřejném seznamu 

nebyl vymazán. Z povahy věci vznikala v praxi prodleva mezi zánikem zástavního 

práva a jeho deklaratorním výmazem z katastru nemovitostí i před účinností  

ObčZ 2012. Zákon však s tímto uvolněným zástavní právem nespojoval žádné právní 

účinky. Od 1. 1. 2014 zákon prozřetelně dává vlastníkovi věci možnost s uvolněným 

zástavním právem disponovat, což se projevuje zejména v možnosti využít jej 

k zajištění nového dluhu. 

Spojení uvolněného zástavního práva s jiným dluhem je ovšem podmíněno. 

V prvé řadě nesmí nový dluh přesahovat výši původního.  Pokud uvolněné zástavní 

právo vzniklo před 1. 1. 2014 a k dané zástavě byla v tomto období zřízena další 

zástavní práva, je třeba uplatnit postup podle § 3068 ObčZ 2012. Zákonodárce tímto 

ustanovením poskytl ochranu zástavním věřitelům, jejichž pohledávky byly zajištěny 

zástavními právy v pořadí za uvolněným zástavním právem před účinností ObčZ 2012 a 

k uvolnění zástavního práva obligatorně vyžaduje jejich souhlas. Pokud by zákonodárce 

tuto ochranu neposkytl, zhoršilo by se výrazně postavení takto zajištěných zástavních 

věřitelů, kteří se v době zřízení svého zástavního práva nemohli toto oprávnění vlastníka 

věci předvídat, popřípadě jej ujednáním vyloučit. 

Zástavní právo dále nelze uvolnit, pokud si zástavce a zástavní věřitel, v jehož 

prospěch je zřízeno zástavní právo v pořadí za uvolněným zástavním právem, sjednají 
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závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a zapíší takový 

závazek do katastru nemovitostí. Zápis se podle § 23 odst. 1 písm. y) katastrálního 

zákona provádí k příslušné nemovitosti poznámkou. V případě existence zástavních 

práv k nemovitosti, která se má stát předmětem zástavního práva, lze ujednání tohoto 

závazku důrazně doporučit. 

Postup podle § 3068 do určité míry prolamuje zásadu ustanovenou v § 3073, 

podle které se nová právní úprava nevztahuje na zajišťovací práva, vzniklá před datem 

účinnosti ObčZ 2012. Přesto by se takové zástavní právo nadále řídilo úpravou účinnou 

ke dni jeho vzniku podle zásady § 3073, jelikož se stále jedná o původní zástavní právo, 

odlišný je pouze dluh, který nově zajišťuje.
54

 

2.5.3 Záměna zástavního práva 

Záměna zástavního práva je obdobně jako uvolněné zástavní právo novinkou 

v českém právním řádu. Vztahuje se pouze na zástavní právo zapsané ve veřejném 

seznamu a představuje další z výjimek narušujících jeho akcesorickou povahu. 

Úprava obsažená v § 1385 ObčZ 2012 představuje možnost vlastníka věci žádat, 

aby zástavní právo bylo do veřejného seznamu zapsáno v pořadí jiného, již zapsaného 

zástavního práva. K využití tohoto oprávnění stanoví zákon dvě základní podmínky. 

V prvé řadě musí být splněn předpoklad, že nově zapisované zástavní právo zajišťuje 

dluh, jehož výše nepřevyšuje dluh zajištěný původním zástavním právem. Dále je 

stanovena zákonná podmínka výmazu původního zástavního práva, a to do 1 roku od 

zápisu nového zástavního práva. 

Pro zástavního věřitele, kterému nesvědčí první pořadí, tak vzniká nebezpečí 

„předběhnutí“ jiným zástavním právem co do pořadí, a to i opakovaně. Obdobně jako u 

uvolněného zástavního práva lze takovému riziku předejít ujednáním mezi zástavním 

věřitelem a zástavcem, spočívající v závazku zástavce neumožnit zápis nového 

zástavního práva namísto starého (zápis tohoto závazku do katastru nemovitostí se 

provádí formou poznámky podle § 23 odst. 1 písm. z) katastrálního zákona). 
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Na záměnu zástavního práva lze obdobně uplatnit postup podle § 3068 ObčZ 

2012. Pokud je tedy zástavní právo zapisováno v pořadí původního zástavního práva, 

které vzniklo před účinností ObčZ 2012, lze takovou záměnu provést pouze se 

souhlasem zástavních věřitelů, k zajištění jejichž pohledávek jsou zřízena zástavní práva 

v dalším pořadí. 

Novým zástavním právem se vždy bude rozumět zástavní právo nově vznikající, 

tedy na rozdíl od uvolněného zástavního práva a tuto situaci nedopadne § 3073  

ObčZ 2012. Nové zástavní právo se vždy bude řídit úpravou ObčZ 2012. 

Záměna zástavního práva spolu s uvolněným zástavním právem posilují 

oprávnění vlastníka věci určitým způsobem se zástavním právem nakládat. Na druhé 

straně, oba instituty snižují jistotu zástavního věřitele, jehož zástavní právo je zapsáno 

v pořadí za jiným zástavním právem, pokud jde o pořadí jeho zástavního práva 

v budoucnu a pokud jde o míru zajištění dluhu. Vzhledem k poměrně snadné možnosti 

smluvním ujednáním vyloučit tato oprávnění, lze úpravu hodnotit jako pozitivní a 

přínosnou pro praxi. 

2.5.4 Ujednání pořadí zástavních práv 

Ujednání pořadí zástavních práv představuje poslední institut umožňující upravit 

pořadí zástavních práv odlišně od obecné úpravy. Úprava se nachází v § 3072  

ObčZ 2012. Umožňuje sjednání dohody mezi zástavními věřiteli, na jejímž základě si 

ujednají pořadí zástavních práv. Předpokladem takové dohody tedy je existence alespoň 

dvou a více zástavních práv. 

Ujednání pořadí nebude bránit ani existence pouze jednoho zástavního práva, 

v případě, že dohoda bude týkat určitého nově vznikajícího zástavního práva.
55

 Účinky 

takového ujednání se vůči třetím osobám se u zástavních práv zapisovaných do 

veřejných seznamů nebo rejstříku zástav nastávají až jeho zápisem do příslušného 

seznamu či rejstříku. 
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Zákonná úprava poskytuje ochranu zástavnímu věřiteli, který není stranou 

dohody a jehož práva by dohodou byla krácena. Pokud se prokáže, že by byl na svých 

právech ujednáním zkrácen, nebude mít proti němu podle odst. 2 citovaného ustanovení 

žádné účinky. 

Smluvního ujednání o pořadí zástavních práv je opět významným posílením 

možností určitým způsobem disponovat se zástavním právem, tentokrát na straně 

zástavního věřitele. Ačkoliv lze očekávat spíše sporadickou frekvenci jeho využití, je 

bez pochyb, že zástavní věřitelé ocení možnost takového ujednání. 

 Za krátkou dobu existence tohoto institutu mohu z praxe zmínit jeho využití 

v případě, kdy se zástavní věřitel vzdal zástavního práva k určitým nemovitostem a 

omylem, kdy totiž do výčtu zahrnul více nemovitostí, než měl v úmyslu. V nastalé 

situaci byl nucen k těmto nemovitostem znovu zřídit zástavní právo a se 

zástavním věřitelem, který byl původně ve druhém pořadí, uzavřít dohodu o pořadí 

zástavních práv. 

2.6 Práva a povinnosti ze zástavního práva 

Práva a povinnosti ze zástavního práva vyplývají jak pro zástavního dlužníka, 

tak pro zástavního věřitele, a to jednak již před splatností, a jednak po splatnosti 

zajištěné pohledávky. Každé povinnosti jedné strany, odpovídá oprávnění strany druhé 

splnění povinnosti požadovat (bez ohledu na to zda spočívá v konání, opomenutí či 

strpění určitého jednání). 

Zákonnou úpravu obsahují § 1353 až § 1358 ObčZ 2012. Cílem právní úpravy je 

adekvátním způsobem chránit postavení všech zúčastněných osob. 
56

 Dále se budu 

zabývat nejvýznamnějšími právy a povinnostmi vztahujícími se k zástavnímu právu 

k nemovitostem. 
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2.6.1 Zhoršení zástavy na úkor zástavního věřitele 

Zástavní věřitel přijímá okamžikem vzniku zástavního práva věc – nemovitost 

určité hodnoty jako zajištění své pohledávky. Aby tato hodnota nemovitosti, a tedy i 

výše zajištění pohledávky zástavního věřitele byla zachována, ukládá § 1353, věta první 

ObčZ 2012 zástavnímu dlužníku povinnost zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje na 

úkor zástavního věřitele. 

Norma byla převzata z § 163 odst. 1 ObčZ 1964. Tehdejší komentářová 

literatura
57

 nepovažovala za zhoršení zástavy na úkor zástavního věřitele další zatížení 

nemovitosti zástavním právem či věcnými břemeny, rovněž ani zcizení či pronájem 

nemovitosti. Obvykle se odkazovalo na judikaturu Nejvyššího soudu.
58

  

Na rozdíl od úpravy podle ObčZ 1964 má však nyní zástavní věřitel možnost 

platně omezit vlastníkovu dispozici. Jedná se zejména o možnost zřízení zákazu zcizení 

nebo zákazu zatížení věci podle § 1761 ObčZ 2012, a to i s věcně právními účinky. 

Zákon podmiňuje platnost zákazu tím, že musí být ujednán na určitou a přiměřenou 

dobu. V případě zástavního práva lze doporučit takový zákaz ujednat na dobu trvání 

zástavního práva. Od zákazu zatížení podle § 1761 je třeba odlišit ujednání nezřídit 

zástavní právo podle § 1309 ObčZ 2012 vztahující se na zástavní právo, resp. na jeho 

předmět (zástavu).  

 Věta druhá § 1353 ukládá povinnost zástavnímu dlužníku doplnit jistotu 

zástavního věřitele ve dvou případech. Stala-li se jistota nedostatečnou nebo 

nedostatečná jistota byla snížena. Obě situace jsou podmíněny jednáním zástavního 

věřitele, přičemž pro druhou situaci lze tuto podmínku dovodit výkladem.
59

  Ustanovení 
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je koncipováno jako povinnost zástavního dlužníka bez dalšího. Zástavní věřitel tak 

není povinen činit výzvu zástavnímu věřiteli k doplnění jistoty podle věty druhé § 1353. 

V souvislosti s § 1353 je nezbytné zmínit § 2017 ObčZ 2012, který obsahuje 

obecné pravidlo doplnění jistoty. Jedná se opět o převzaté ustanovení z § 163 odst. 2 

ObčZ 1964, kde však platilo pouze pro zástavní právo. Není zcela zřejmé, zda § 1353 

bude speciálním ustanovením upravujícím určitý typ zajištění (zástavní právo) na rozdíl 

od § 2017, který je obecný. 

Pokud bychom přijali předpoklad, že § 1353 je speciálním ustanovením, zhoršilo 

by se tím postavení zástavního věřitele zajišťujícího své pohledávky zástavním právem 

oproti ostatním typům jistoty. Důvodem je podle § 2017 objektivní povinnost 

zástavního dlužníka doplnit jistotu v případě, že se zajištění stane nedostatečným, a to 

bez ohledu na zavinění dlužníka. Dále se nad rámec § 1353 stanoví lhůta k doplnění 

zajištění. Doplnění zajištění má být provedeno bez zbytečného odkladu. Pokud není 

zajištění doplněno, stává se podle § 2017 nezajištěná výše pohledávky okamžitě 

splatnou. 

Vzhledem k výše uvedenému lze doporučit ujednat v zástavní smlouvě zejména 

splatnost té části pohledávky, jejíž zajištění zanikne, protože jistota nebyla doplněna, 

resp. dlužník poruší povinnost jistotu doplnit, a stejně tak i v případě, kdy se zhoršila 

z objektivních příčin (přesah § 2017 nad § 1353).
60

  

2.6.2 Právo zástavního věřitele na pojistné plnění 

Další novinkou upravenou ObčZ 2012 je právo zástavního věřitele na výplatu 

pojistného plnění podle § 1354. Zákonodárce zde dal zástavnímu věřiteli přímo ze 

zákona oprávnění, jehož obdobu si dříve (zejména v úvěrové praxi) věřitelé sjednávali 

v podobě zástavního práva k pohledávkám z pojistné smlouvy, popř. jejich vinkulací. 

Jestliže je zastavená nemovitost pojištěna a nastane-li pojistná událost, je 

pojišťovna povinna plnit zástavnímu věřiteli, ale to jen za předpokladu, prokáže-li 
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zástavní věřitel včas pojišťovně váznoucí zástavní právo, popř. bylo-li zástavcem či 

zástavním dlužníkem pojišťovně oznámeno. Jedná se o institut, který ze zákona 

narušuje ujednání mezi stranami (pojistníkem a pojistitelem) o tom, kdo je oprávněný 

k výplatě plnění v případě pojistné události. Stejně lze § 1354 považovat za speciální 

ustanovení vůči § 2758 ObčZ 2012 upravující obecný postup výplaty pojistného plnění. 

Pojistitel tedy vyplatí plnění z pojistné smlouvy za následujících podmínek: bylo 

zřízeno zástavní právo k nemovité věci, která je pojištěna a pojistiteli byla existence 

zástavního práva oznámena dříve, než došlo k výplatě plnění podle dotyčné pojistné 

smlouvy. Zástavní věřitel je oprávněn takové prostředky držet a v případě splatnosti 

zajištěné pohledávky se z nich uspokojit. Zároveň mu zákon ukládá povinnost vydat 

zástavnímu dlužníkovi vše, co převyšuje pohledávku včetně příslušenství a nákladu, na 

jejichž úhradu má zástavní věřitel nárok (§ 154 odst. 2 věta druhá). 

Zákon žádným způsobem neupravuje určení pořadí zástavních věřitelů, resp. 

není zřejmé, kdo bude oprávněn se uspokojit z pojistného plnění a v jakém pořadí 

v případě kolize povinnosti výplaty podle § 1354 a zástavního práva k pohledávkám 

z pojistné smlouvy bylo-li založeno smlouvou. Obecnou úpravu pořadí zástavních práv 

k téže věci nelze použít, protože v ustanovení § 1354 se nejedná o zástavní právo 

k pohledávkám, nýbrž o zástavní právo k nemovitosti (jiná zástava). Vzhledem k této 

nejistotě lze důvodně očekávat, že zástavní věřitelé nebudou spoléhat na toto zákonné 

oprávnění a pohledávky z pojistných smluv budou nadále smluvně zastavovat, což 

v současné době poměrně podstatně snižuje význam § 1354. 

2.6.3 Přenechání zástavy jinému 

Zákon výslovně stanoví důsledky toho, že je zástava přenechána k užívání 

jinému bez souhlasu zástavního věřitele. Pokud si strany neujednaly, že souhlasu není 

třeba, nemá podle § 1355 ObčZ 2012 takové jednání účinky vůči zástavnímu věřiteli. 

2.6.4 Změna zapsaných skutečností 

Pravidlo upravené v § 1358 ObčZ 2012 ukládá povinnost požádat o provedení 

změny, změní-li se podstatná skutečnost zapsaná o zástavním právu ve veřejném 
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rejstříku nebo ve veřejném rejstříku. Cílem povinnosti je zajistit soulad evidovaných 

údajů s realitou.
61

  Ustanovení bude důležité zejména vzhledem k rejstříku zástav, 

v němž – na rozdíl od veřejných seznamů – nemají převody vlastnictví k zástavě 

konstitutivní účinky, čili změna může být platně provedena, aniž by se projevila 

v rejstříku zástav. Vzhledem k tomu, že ustanovení nezakládá žádný následek porušení 

povinnosti, nebude mít takové porušení vliv na trvání zástavního práva.
62

 Na druhou 

stranu je stanovena lhůta k provedení změn, resp. povinná osoba má povinnost změnu 

provést bez zbytečného odkladu. Porušení této lhůty by pak mohlo povinné osobě 

založit odpovědnost za škodu.
63

   

2.7 Realizace zástavního práva 

Realizací zástavního práva (nebo také výkonem) rozumíme postup, jehož cílem 

je uhrazení zajištěné pohledávky ze zástavy. Představuje tak alternativní způsob 

uspokojení pohledávky pro případ, že se stala splatnou. Je projevem uhrazovací funkce 

zástavního práva, jakožto jednoho z jeho dvou základních účelů.  

Současná zákonná úprava v ObčZ 2012 výslovně nemluví o realizaci jako 

skutečností vedoucí k zániku zástavního práva. Avšak výkonem zástavního práva 

dochází k jeho faktické konzumaci, a tedy zástavní právo zaniká. 

Vzhledem k rozsahu této diplomové práce se zde nemohu podrobně věnovat 

způsobům a procesu výkonu zástavního práva. 

2.8 Zánik zástavního práva 

Zástavní právo může zaniknout v důsledku skutečností vyjmenovaných 

v zákoně. Dalším způsobem je vhledem ke smluvní volnosti rovněž vzájemné ujednání 

zástavního dlužníka a zástavního věřitele o zániku zástavního práva.  
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Z pohledu zákona je pak třeba rozlišovat případ, kdy zástavní právo zaniká 

v důsledku zániku zajištěného dluhu, a situaci, kdy zástavní právo sice zaniklo, ale 

zajištěná pohledávka nadále trvá. 

2.8.1 Zánik zástavního práva v důsledku zániku zajištěného dluhu 

Zanikne-li zajištěný dluh, zanikne podle § 1376 ObčZ 2012 i zástavní právo. 

Důvodem tohoto pravidla je skutečnost, že existence zástavního práva není 

opodstatněná, není-li jím co zajišťovat. Odráží tak akcesorickou povahu zástavního 

práva, z níž ObčZ 2012 zná výjimku v podobě uvolněného zástavního práva vyloženého 

výše.  

Z pohledu zániku zástavního práva není významné, jakým způsobem zanikla 

zajištěná pohledávka. Relevantními budou veškeré způsoby zániku zajištěné 

pohledávky. Z tohoto obecného pravidla pak ObčZ 2012 stanoví několik výjimek. Všem 

těmto výjimkám je společné, že formálně původní dluh zaniká, a toliko se materiálně 

přemění v nový dluh. Tento dluh je napříště zajištěn původním zástavním právem.
64

 

Jednu těchto výjimek upravuje § 2005 odst. 2 ObčZ 2012, který vylučuje zánik zajištění 

odstoupením od smlouvy, která zakládá hlavní závazek. Odstoupením od smlouvy se 

sice závazek podle § 2004 odst. 1 ObčZ 2012 od počátku zrušuje, odstoupení se však 

nedotýká práva na smluvní pokutu, na úroky z prodlení či na náhradu škody. 

Zákonodárce zde zřejmě usoudil, že je příhodné zajištění zachovat pro výše uvedené 

dluhy. Bohužel již nepostihl ostatní dluhy, které mohly mezi uzavřením smlouvy a 

odstoupením od ní vzniknout. 

Další situace, kdy zástavní právo trvá, ačkoliv zajištěná pohledávka zanikla, je 

řešena pro změny v obsahu závazků, tedy novace a narovnání podle § 1902 a násl. 

ObčZ 2012. Zákonná úprava v § 1907 ObčZ 2012 stanoví zvláštní podmínky zachování 

zajištění pro třetí osobu poskytující zajištění bez jakékoliv vazby na novaci či 

narovnání. Ty odráží ochranu třetích osob tím, že taková osoba je po provedené novaci 

či narovnání zavázána nejvýše v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány 
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všechny námitky, které mohla uplatnit, kdyby k novaci nebo k narovnání nebylo došlo, 

pokud ovšem k takové novaci nebo narovnání nepřistoupila. 

V případě smrti dlužníka obecně povinnost nezanikne, nezanikne proto ani 

zástavní právo. Toto pravidlo zakotvené v § 2009 odst. 1 ObčZ 2012 se však vztahuje 

pouze na fyzické osoby (jen u takové může nastat smrt). Za účinnosti Občz 1964 

vyřešila absenci úpravy pro dlužníka – právnickou osobu judikatura. „Jestliže dluh 

odpovídající zajištěné pohledávce nemůže být uspokojen právnickou osobou jako 

dlužníkem proto, že zanikla bez právního nástupce, zástavní právo nezaniká.“ 
65

 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 2009 odst. 1 je doslovně převzaté z § 579 odst. 1 

ObčZ 1964, bude citované rozhodnutí Nejvyššího soudu použít i za nového právního 

stavu. 

2.8.2 Zánik zástavního práva bez zániku zajištěného dluhu 

Úprava zániku zástavního práva bez zániku zajištěného dluhu je standartní 

součástí českého právního řádu. Současné znění ObčZ 2012 je s drobnými odchylkami 

přejato z § 170 ObčZ 1964. 

(a) Zánik zástavy 

K zániku zástavního práva dochází v prvé řadě zánikem zástavy podle § 1377 

odst. 1 písm a) ObčZ 2012. Rozlišovat lze zánik faktický a zánik právní. Starší literatura 

považovala za právní zánik např. vyřazení věci z právního obchodu
66

, což vzhledem 

k povaze nemovitostí lze vyloučit. Zákon nerozlišuje způsob, jakým zástava zanikne. 

Od zániku zástavy je třeba odlišit její přeměnu, rozdělení či spojení s jinou 

zástavou. Jedná se o výjimky, kdy zástava jako samostatná věc zaniká, její substance 

však zůstane zachována.
67

 Zákon výslovně upravuje tyto situace v § 1350 – 1352  
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ObčZ 2012. Přeměnou zástavy v novou věc či rozdělením zástavy zástavní právo 

nezaniká, ale zatíží i věc novou, popřípadě věci vzniklé rozdělením. Obdobné pravidlo 

dovodila judikatura již za platnosti ObčZ 1964 pro zastavené bytové domy. Prohlášením 

vlastníka zástavní právo zatížilo jednotlivé vzniknuvší jednotky.
68

 Jiným typickým 

příkladem bude rozdělením pozemku zatíženého zástavním právem. 

Zákon počítá rovněž s možností spojení zástavy s jinou věcí. V případě spojení 

má zástavní věřitel podle § 1350 odst. 2 ObčZ 2012 právo na obnovu předešlého stavu 

(tedy stavu před spojením) a není-li to možné, zástavní právo zatíží celou věc. Pokud by 

se spojení týkalo věci, která je rovněž zástavou (ovšem jiného zástavního práva), pro 

účely zástavního práva se na takové spojení věcí hledí, jako by k němu nedošlo. Jedná-li 

se o dvě zástavy zajišťující týž dluh, výše uvedené pravidlo se neuplatní. Ani v těchto 

případech tedy zástavní právo nezaniká. 

(b) Vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem 

Zástavní právo rovněž zaniká podle § 1377 odst. 1 písm. b) ObčZ 2012 

jednostranným úkonem zástavního věřitele, kterým se zástavního práva vzdává.  

ObčZ 2012 sice obecně nevyžaduje písemnou formu vzdání se, vzhledem k § 560 však 

vzdání se zástavního práva k nemovité věci bude mít vždy písemnou formu. Zákon 

v tomto případě nevyžaduje zápis do katastru nemovitostí, popř. rejstříku zástav, 

zástavní právo tak zaniká účinností vzdání se a výmaz z katastru nemovitostí, popř. 

rejstříku zástav má pouze deklaratorní povahu. 

(c) Složení ceny zastavené věci 

Zánik zástavního práva nastane dle § 1377 odst. 1, písm d) ObčZ 2012 

v případě, že zástavce nebo zástavní dlužník složí zástavnímu věřiteli cenu zastavené 

věci. Podobně jako u výše uvedených způsobů zániků zástavního práva se jedná o 

úpravu převzatou z ObčZ 1964. Podstata institutu spočívá ve složení peněžního 

ekvivalentu zástavy a její uvolnění ze zatížení zástavním právem. Jedná se tak o 
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jednostranný úkon zástavce či zástavního dlužníka. Zákaz vyplatit zástavu patří mezi 

zakázaná ujednání.
69

 

Ke složeným prostředkům však zástavní právo nevzniká a zástavní věřitel je má 

u sebe na základě zvláštního právního důvodu. Před splatností zajištěné pohledávky 

není zástavní věřitel oprávněn tyto prostředky použít. Teprve dospělostí pohledávky 

získává oprávnění použít složené prostředky k úhradě zajištěného dluhu.
70

 

Podle ObčZ 1964 bylo třeba složit obvyklou cenu zástavy. Současná úprava toto 

pravidlo modifikuje tím, že vypouští pojem adjektivum „obvyklá“. Ve výkladu jakou 

cenu je třeba podle § 1377 odst. 1 písm. d) je však třeba užít ustanovení § 492 odst. 1 

ObčZ 2012, podle nějž se, tak jako za účinnosti ObčZ 1964, užije cena obvyklá. 

Podmínkou však je, že hodnota věci lze vyjádřit v penězích (platí vždy pro nemovitosti) 

a není ujednáno jinak. Na rozdíl od ObčZ 1964 tak lze ujednat odlišný způsob stanovení 

ceny zástavy. 

Obvyklá cena je pojem definovaný v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. o 

oceňování majetku a rozumí se jí cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, 

popřípadě obdobného věci v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni určení 

ceny. Komentářová literatura k ObčZ 1964 chápala obvyklou cenu v tomto smyslu.
71

 

Co se má rozumět cenou obvyklou judikoval rovněž Nejvyšší soud a podle něj lze za 

takovou označit cenu, jíž lze v rozhodné době a čase dosáhnout a která respektuje reálné 

ekonomické vztahy.
72

 

Otázkou zůstává, zda je zástavní věřitel povinen přijmout tuto náhradní jistotu. 

Vzhledem k možné odlišnosti názorů ve sporu o to, jaká cena je obvyklá, lze za takové 

situace předpokládat. Zákon sice zakazuje vyloučit tento způsob zániku zástavního 

                                                 

69
 K tomu více viz 2.4.2 této práce 

70
 Vymazal, L., Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde Praha, 

a.s., 2014, str. 359 

71
 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol., Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář,  

2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, str. 1160  

72
 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 31 Cdo 2428/2000 (srov. 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 22 Cdo 3121/2005 nebo 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 21. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3674/2011) 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnpxa4s7gnpxg5dsl4ytini


51 

práva při jeho zřízení, žádným způsobem již ale neřeší situaci, odmítne-li zástavní 

věřitel náhradní jistotu z výše uvedeného důvodu přijmout.   

(d) Uplynutí doby, na niž bylo zástavní právo zřízeno 

Podle § 1377 odst. 1 písm. e) ObčZ 2012 zástavní právo zaniká uplynutím času, 

na něž bylo zřízeno. Lze jej tedy časově omezit a uplynutím stanovené doby bez dalšího 

zaniká. 

(e) Zánik převodem zástavy 

ObčZ 2012 obsahuje výjimku z obecného pravidla, že zástavní právo jako věcné 

právo následuje osud věci a změnou vlastnického práva zástavy zástavní právo 

nezaniká. Úprava obsažená v § 1377 odst. 2 a 3 se však nevztahuje na nemovitosti 

zapisované do katastru nemovitostí. Uplatní se pouze odst. 3 na nemovitosti 

nezapisované do katastru nemovitostí.  

Zánik převodem nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí nastane ve 

dvou situacích. Zaprvé, určuje-li zástavní smlouva, že zástavu nebo její část lze převést 

bez zatížení zástavním právem, anebo je-li převedena v rámci běžného obchodního 

styku při podnikání zcizitele. 
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Závěr 

V této diplomové práci jsem předestřel současnou právní úpravu týkající se 

zástavního práva k nemovitým věcem. Stručně jsem se zabýval historickým vývojem 

úpravy, která výrazně ovlivnila aktuální pojetí zástavního práva. Hlubší rozbor se pak 

týkal právní úpravy podle ObčZ 1964 od roku 1991. 

Současná právní úprava zástavního práva obsažená v ObčZ 2012 vychází 

z úpravy zástavního práva podle ObčZ 1964. Vzhledem k tomu, že v posledních deseti 

letech účinnosti ObčZ 1964 tato úprava nečinila v praxi problémy a nebyla prakticky 

pozměněna, lze považovat za pozitivní, že ji zákonodárce použil jako základ při tvorbě 

ustanovení o zástavním právu i pro ObčZ 2012. Přesto, že se úprava ObčZ 1964 mohla 

jevit jako uspokojivá, jednalo se jen o právní rámec, který poskytoval stranám omezené 

možnosti odchýlení se od zákona a smluvního ujednání. 

ObčZ 2012 se naopak odpoutal od striktní, kogentní úpravy a klade značný 

důraz na smluvní volnost. Dává tak stranám volnost v úpravě vzájemných práv a 

povinností a větší možnost ovlivnit práva a povinnosti oprávněného a povinného ze 

zástavní smlouvy vyplývající. Ačkoliv vnímám toto uvolnění velmi pozitivně, nelze 

nevidět jisté nebezpečí pro slabší stranu vztahu. 

Významným přínosem ObčZ 2012 je zavedení některých, i historicky 

osvědčených, institutů týkajících se zástavního práva k nemovitostem. Za nejdůležitější 

považuji zavedení zásady superficies solo cedit. Česká republika se tím zařadila po bok 

většiny evropských zemí, kde je tento princip rovněž zakotven. Nepříliš komplexní se 

bohužel jeví související přechodná ustanovení řešící přechod na tuto zásadu. Ačkoliv 

osm paragrafů řešících tento přechod pokrývá většinu běžných situací, není jednoznačná 

např. odpověď na otázku, zda se budova stane součástí pozemku za situace 

spoluvlastnictví pozemku a budovy, kdy podíl jednotlivých spoluvlastníků na 

vlastnictví pozemku a budovy se liší. 

Za přínosné považuji rovněž instituty uvolněného zástavního práva a  

tzv. záměnu zástavního práva. Lze sice předpokládat, že zástavní věřitelé tyto instituty 

příliš nedocení, zákon však rovněž upravuje poměrně snadný způsob, jak tyto instituty 

v případě potřeby vyloučit. Z pohledu zástavců se jistě jedná o posun dopředu. 
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Svoje uplatnění by v praxi mělo najít i budoucí zástavní právo. Jak jsem již 

uvedl v textu práce, vidím jeho přednost zejména v umožnění snažšího financování 

družstevních bytů. 

Kvalitnější úpravu naopak postrádám ve vztahu k rejstříku zástav. Přes nárůst 

jeho významu od 1. 1. 2014 se stále jedná o rejstřík, který není plně přístupný 

k nahlížení a získávat informace z něj lze pouze na základě žádosti. Oproti předchozí 

úpravě došlo alespoň k odstranění povinnosti prokazovat právní zájem při podání 

žádosti o informace z rejstříku zástav a zákon jej již neoznačuje za neveřejný. 

Diplomová práce tedy chce být komplexním průřezem institutu zástavního práva 

k nemovitým věcem. Zaměřuje se na současnou právní úpravu, která oproti původní 

úpravě doznala podstatného rozšíření, co se paragrafů týče. Postupně se zabývá 

veškerými aspekty dopadající na zástavní právo k nemovitým věcem při jeho vzniku, 

trvání i zániku. Podrobněji se pak věnuje některým problematickým institutům, 

popřípadě těm, které český právní řád dříve neznal. Práce by rovněž měla posloužit jako 

vodítko, čemu se při zajištění dluhu zástavním právem vyvarovat, nebo co si naopak 

výslovně ujednat. 

V diplomové práci byla jen v obecných rysech řešena problematika katastru 

nemovitostí. Vzhledem k předmětu zástavní práva nelze tuto problematiku zcela 

pominout, na druhou stranu se jedná spíš o veřejnoprávní aspekt a nutno podotknout,  

že velmi rozsáhlý. 

Zástavní právo k nemovitostem patří mezi nejčastěji využívané zajišťovací 

instrumenty. V úvěrovém financování se těší velké oblibě, a to jistě díky jak stabilní 

hodnotě zajištění, tak vysoké míře uspokojení zástavního věřitele. Vzhledem k výše 

uvedenému lze předpokládat, že i nadále bude zástavní právo k nemovitostem patřit 

k nejdůležitějším typům zajištění.  
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Resumé 

Title of the Master thesis: 

Mortgage law 

Abstract: 

The aim of this thesis is the reflection of the mortgage law with the accent to 

current legal basis in the Czech Republic. The thesis is composed of two basic chapters, 

each of them dealing with different aspects of mortgage law. Firstly, the paper contains 

introductory. Chapter One focuses on historical development, both czech law and roman 

law.  

Chapter Two deals with the mortgage law in general. The chapter is subdivided 

into eight parts. Part one and part two deal with general description of the mortgage and 

explain function and principles which creates the fundamentals of the mortgage. Part 

three investigates the immovable property and its legal specification. Part four carries 

out the analysis of the formation procedure of the mortgage. Part five and part six deal 

with rights and commitments of the both contractual parties. And finally part seven and 

eight analyze the constituent point of view of the mortgage termination. Conclusions 

and recommendations are drawn in final chapter, but also through the whole paper. 
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