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Úvod 

Zástavní právo, řadící se mezi věcná práva (na rozdíl od většiny dalších 

zajišťovacích institutů), doznalo s příchodem nového občanského zákoníku, tedy zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Nový občanský zákoník“ nebo také „NOZ“), s 

účinností od 1. ledna 2014, zásadních změn. Nejen tato skutečnost, ale i institut zástavního 

práva jako takového, zaujímající mezi zajišťovacími prostředky přední místo (zejména 

s ohledem na jeho využití v praxi), mě vedly k sepsání této práce. 

První důležitá změna vůbec, která se zástavního práva značně dotkla, byla změna 

v terminologii. Nový občanský zákoník obecně klade důraz na sjednocení terminologie a 

jejího používání. U zástavního práva je tato snaha snadno rozpoznatelná, když NOZ 

například hovoří zásadně o zajištění dluhu, nikoli jako právní předpisy předchozí právní 

úpravy, ve kterých jsme se mohli setkat se zajištěním pohledávky i zajištěním splnění 

povinnosti či závazku. 

Dále je to silnější smluvní volnost, kterou NOZ obecně prosazuje, což se projevuje i 

v oblasti zástavního práva (například mnohem skromnějšími požadavky ohledně 

takzvaných zakázaných ujednání, než jaké měl občanský zákoník za minulé právní 

úpravy), ovšem s ohledem na jeho věcněprávní povahu nikoli neomezeně. 

Změnou definice zástavy a hlavně věci samotné se rozšířil, respektive hlavně 

zjednodušil výběr předmětů, které mohou sloužit jako zástava. Nový občanský zákoník 

mnohem podrobněji upravuje mimo jiné i zastavení pohledávky, čemuž tato práce rovněž 

věnuje pozornost, neboť se jedná o jeden z nejčastějších předmětů zástavního práva. 

V této práci upozorním nejen na tyto změny, ale budu se věnovat i nejasnostem 

týkajícím se zástavního práva obecně, které mohou v nové právní úpravě vyvstávat. 

S ohledem na skutečnost, že přijetí a účinnost NOZ je stále poměrně čerstvá záležitost a 

krajské soudy ani Nejvyšší soud neměly čas na všechny případné problémy stoprocentně 

reagovat, panuje (a ještě nějakou dobu panovat bude) v českém právním prostředí 
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v některých oblastech nejistota a rozkolísanost názorů, na jejichž „rozhřešení“ Nejvyšším 

soudem si budeme muset ještě chvíli počkat. 

Ve své práci se budu věnovat i novým právním institutům, které minulá právní 

úprava neznala a které oblast zástavního práva s příchodem NOZ obohatily. To se výrazně 

dotklo i oblasti výkonu zástavního práva, kterému jsem se rozhodla věnovat větší 

pozornost, neboť je to fáze, kdy zástavní právo plní svoji uhrazovací funkci, tedy fáze pro 

zástavní věřitele naprosto kritická. 

 

Práce je vypracována k datu 23. října 2015 
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1 Zástavní právo 

1.1 Obecně o zajištění 

Nový občanský zákoník pojednává stejně jako zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „Starý občanský zákoník“ nebo také „SOZ“), o úpravě zajištění dluhů, 

kam spadají instrumenty zabezpečující pozici věřitelů v tom směru, aby byl jejich dlužník 

silněji motivován splnit svou povinnost ze závazkového vztahu, tedy aby byla jejich 

pohledávka řádně a včas splněna. 

Na rozdíl od SOZ však dochází k terminologickému upřesnění, když NOZ jednak 

rozlišuje zajištění a utvrzení dluhů a jednak v případě zajištění dluhů už používá jednotně 

tento termín (kdežto v SOZ bylo možné se setkat se zajištěním pohledávky, zajištěním 

plnění závazku i povinnosti). Dosavadní právní úprava totiž rozdíl ve významech obou 

institutů zcela ignorovala. O zajištění se jedná v případech, kdy dojde k faktickému zvýšení 

jistoty věřitele, že jeho pohledávka bude uspokojena nebo, pokud k tomu nedojde, že se 

bude moci uspokojit z předmětu zajištění. Typicky tak může jít například o zřízení práva 

zástavního, zadržovacího, zajišťovací převod práva či ručení. 

Naproti tomu institut utvrzení dluhu žádnou jistotu ohledně splnění utvrzeného 

dluhu věřiteli nepřináší. Závazek je pouze posilněn, tedy utvrzen, rozšířením povinností 

zavázané strany. Podle důvodové zprávy k NOZ „uznání dluhu ani smluvní pokuta totiž 

hospodářsky nezajišťují pohledávku věřitele, třebaže mu poskytují jiné výhody“1. Jak je 

zřejmé, utvrzením dluhu je uznání dluhu, jež zakládá právní domněnku existence dluhu, 

a smluvní pokuta, která hrozící sankcí za nesplnění utvrzené povinnosti dlužníka motivuje. 

Zajištění je možno členit na osobní a věcněprávní, na zajištění, jež poskytuje přímo 

dlužník či osoba od dlužníka odlišná, a na zajištění vznikající na základě právního jednání, 

1 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: 
Sagit, 2012, s. 790. 
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ze zákona nebo i rozhodnutím orgánu veřejné moci. K zajištění věcnému patří i právo 

zástavní, jenž je předmětem této práce. 

1.2 Obecně o zástavním právu 

Zástavní právo patří mezi věcná práva k věci cizí, což ho vedle držby a práva 

vlastnického řadí k právům věcným („iura in rem“), jak je vidno i ze zařazení jeho úpravy 

v ustanoveních § 1309 až 1394 do části třetí (Absolutní majetková práva), hlavy II NOZ 

(Věcná práva), s uzavřeným výčtem („numerus clausus“) věcných práv (tedy které nelze 

bez opory v zákoně rozšiřovat) 2 . Pojetí zástavního práva jako věcného práva se tedy 

s příchodem NOZ nezměnilo a zůstává nadále věrné tradici, která v českých zemích vládne 

již od přijetí císařského patentu č. 946/1811 ř. z. (dále jen „OZO“) na počátku 19. století. 

Přijetím NOZ došlo k situaci, kdy vedle sebe mohou existovat právní vztahy řídící 

se starou právní úpravou vedle právních vztahů řídící se NOZ. V případě zástavního práva 

hraje pro určení právního režimu stěžejní roli přechodné ustanovení § 3073 NOZ, podle 

něhož se práva ze zajištění závazku vzniklá přede dnem nabytí účinnosti NOZ, byť byla 

zřízena i jako práva věcná, posuzují až do svého zániku podle dosavadních právních 

předpisů, tedy podle SOZ. Strany zástavní smlouvy si však mohou ujednat, že se tato jejich 

práva a povinnosti budou řídit NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti. Tím se nic nemění na 

skutečnosti, že i v takovém případě se bude vznik zástavního práva (ke kterému došlo před 

účinnosti NOZ), stejně jako práva a povinnosti ze zástavního práva, k jejichž vzniku došlo 

před účinností NOZ, řídit dosavadními právními předpisy (tedy SOZ)3. 

Je namístě zdůraznit zmiňovaný příchod NOZ, který nabyl účinnosti k 1. lednu 

2014. Tím došlo ke změně celého českého soukromého práva z podoby, jak se postupnými 

novelizacemi a soudním výkladem vyvíjelo od počátku devadesátých let dvacátého století. 

Nové právní předpisy jsou rozsáhlejší, než bylo české právní prostředí v poslední době 

zvyklé, řada jejich pravidel není formulována jednoznačně či srozumitelně, a jsou tak 

2 Viz § 977 NOZ: Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní. 
3 Viz § 3028 NOZ. 
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předmětem polemik. Není proto za stávající situace zcela možné jednoznačně vyložit nová 

právní pravidla, která budou teprve v budoucnu předmětem soudní interpretace, jež jejich 

významu přidá jasnější podobu. 

Nicméně z povahy zástavního práva jako absolutního majetkového práva 

jednoznačně plyne, že od zákonné úpravy se lze (s účinky vůči třetím osobám) odchýlit jen 

tam, kde to zákon výslovně připouští.4 Věcná práva jsou práva absolutní, působící „erga 

omnes“, tedy s účinky i vůči třetím osobám. Tím se liší od jiných subjektivních práv, 

především od práv závazkových, která působí jen mezi stranami dotčeného závazku. Věcná 

práva jsou určena jako právo, které náleží pouze jednotlivě stanoveným subjektům 

a souvisí s ním povinnost neurčitého počtu blíže neurčených subjektů. Ta je pak vymezena 

negativně jako povinnost všech jiných subjektů nekonat („non facere“), tedy povinnost 

nezasahovat do výkonu oprávnění ať už vlastníka ve výkonu jeho vlastnického práva, či 

oprávněného ze zástavněprávního vztahu. Zařazení mezi věcná práva k věci cizí pak má ten 

důsledek, že právo vlastníka k věci je omezeno tak, že mu buď není umožněno svou věc, 

která je zástavou, vůbec držet (pokud musí být předána zástavnímu věřiteli), nebo ji může 

užívat jen omezeně nebo, v případě realizace zástavního práva, musí strpět, že o ni přijde, 

a dojde tak k uspokojení věřitelovy zajištěné pohledávky. 

Zákonnou definici pojmu zástavní právo NOZ neobsahuje. Ustanovení odstavce 

prvního § 1309 NOZ však uvádí: „při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli 

oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy 

do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni 

zpeněžení zástavy“, na základě čehož lze jasně vymezit pojem zástavního práva.  

Nový občanský zákoník k tomu dále stanoví, že „zástavou může být každá věc, s níž 

lze obchodovat“5. S tím souvisí důležitá změna pojetí věci v právním smyslu, kterou NOZ 

nově označuje jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“6. Věcmi se tak 

rozumí i práva, pokud to připouští jejich povaha.7 Nový občanský zákoník tedy chápe věc 

4 Viz ust. § 978 NOZ. 
5 § 1310 NOZ, odstavec první. 
6 § 489 NOZ. 
7 § 496 odst. 2 NOZ: Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. 
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v širším smyslu, než tak činil SOZ, podle kterého představovaly práva nebo jiné majetkové 

hodnoty jiný předmět občanskoprávních vztahů nacházejících se vedle věcí8. Pro zástavní 

právo to znamená odstranění pochybností o tom, co vše může spadat do předmětu 

zástavního práva. K tomu bude uveden podrobnější výklad v části 3 (Předmět zástavního 

práva) zabývající se okruhem předmětů, jež lze zatížit zástavním právem. 

Z věcněprávní povahy zástavního práva plynou jeho čtyři základní znaky, jež 

definují absolutní majetková práva jako taková. Jde o pravidlo „nemo plus iuris ad alium 

transferre potest quam ipse habet“, tedy že zástavní právo může zásadně zřídit pouze 

vlastník věci nebo osoba jím k tomu oprávněná. Dalším je pravidlo „prior tempore, potior 

iure“, jímž se projevuje absolutní povaha předcházejícího, seniornějšího práva. Ta spočívá 

v tom, že zástavní právo zřízené poté, co už na zastavené věci jiné zástavní právo vázne, 

má druhé pořadí, a osoba, jíž svědčí takové mladší zástavní právo, bude moci při výkonu 

zástavního práva uspokojit dluh zajištění tímto zástavním právem až poté, co bude zcela 

uspokojena pohledávka osoby, v jejíž prospěch bylo zřízeno starší zástavní právo. 

Podle znaku třetího mají úzce definovaná věcná práva přednost před šířeji definovanými 

věcnými právy, z čehož vyplývá, proč je například zástavní právo silnější než vlastnické 

právo k věci, na níž zástavní právo vázne. Poslední znak, spočívající ve zvláštní právní 

ochraně udělené věcným právům právním systémem, je podstatný spíše pro ochranu práv 

vlastníka či držitele věci než osoby oprávněné ze zástavního práva (může jít například 

o reivindikaci).9 

Jak bude uvedeno v dalších kapitolách této práce, tyto zásady nejsou bez výjimky, 

avšak tvoří základní definiční znaky zástavního práva (nestanoví-li zákon něco jiného). 

Mezi způsoby zajištění závazků, kam se zástavní právo rovněž řadí, jak je uvedeno 

výše, zaujímá zástavní právo jako v praxi oblíbený a často využívaný prostředek přední 

místo. Sjednané zástavní právo posiluje pozice věřitele v případech, kdy dlužník neplní své 

povinnosti řádně a včas. Věřitel je oprávněn nahradit uspokojení své zajištěné pohledávky 

8 § 118 odst. 1 SOZ: Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští, 
práva nebo jiné majetkové hodnoty. 
9 Viz Van Erp, S., Akkermans, B. (eds.) Property Law. Cases, Materials and Texts. Oxford and Portland, 
Oregon: Hart Publishing, 2012, s. 93. in RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského 
zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní revue. 2013, č. 9, s. 241. 
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za dlužníkem při výkonu zástavního práva právě z hodnoty zastavené věci jejím 

zpeněžením, popřípadě jejím propadnutím, při splnění zákonných podmínek, a to až 

do výše pohledávky a jejího příslušenství, není-li ujednáno jinak. Z toho důvodu jsou často 

zastavovány především nemovitosti, jejichž hodnota je oproti ostatním zastavitelným 

věcem obvykle vyšší, stabilnější, a především z důvodu populárnější formy publicity 

takového zástavního práva zápisem v katastru nemovitostí ve smyslu § 1 odst. 1 zákona 

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „Katastr nemovitostí“), což přináší 

zástavnímu věřiteli větší míru jistoty. Při výkonu zástavního práva má zajištěný věřitel 

přednost před ostatními věřiteli zástavního dlužníka, kterým se tak často dostane 

uspokojení jen částečného či dokonce žádného. Jedná se o princip priority, který je 

doprovázen dalšími zásadami charakteristickými pro institut zástavního práva, jak jsou 

uvedeny níže. 

1.3 Zásady zástavního práva 

1.3.1 Subsidiarita a další zásady 

Podle zásady subsidiarity může být zástavní právo vykonáno až ve chvíli, kdy nebyl 

zajištěný dluh řádně a včas splněn. Jedná se o podpůrný zdroj uspokojení pohledávky 

zástavního věřitele.10 Zároveň je nutné si připomenout, že jelikož se jedná o zajištění věcné 

a nikoliv osobní (kdy by dlužník zajišťoval splnění dluhu celým svým majetkem), může se 

zástavní věřitel uspokojit pouze z hodnoty poskytnuté věci tvořící zástavu. 

Zástavním právem je možno zatížit pouze individuálně určenou věc, a to k zajištění 

pouze individuálně určeného dluhu. Jedná se o vyjádření zásady individualizace zástavy. 

Tak je zaručena jednoznačnost a určitost zástavního práva, aby nemohlo dojít k 

pochybnostem či k záměně. Následkem nenaplnění zásady individualizace zástavy při 

nedostatečné specifikaci věci, která má být předmětem zástavy či u zajištěného dluhu, 

může být až neplatnost zástavní smlouvy.  

10 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. února 2006, sp. zn. 21 Cdo 1198/2005. 
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V neposlední řadě je třeba zmínit zásadu nedělitelnosti, neboť celý dluh je zajištěn 

celou zástavou, a dokud nedojde k úplnému zániku zajištěného dluhu, nezanikne ani 

zástavní právo (a to ani pokud dojde k většinovému zániku zajištěného dluhu). 

1.3.2 Akcesorita 

Zástavní právo je ale především právem akcesorickým. Zajišťuje určitý dluh, s nímž 

je existenčně spjato („existenční akcesorita“). Zástavní právo, stejně jako ostatní 

zajišťovací instrumenty, sleduje osud zajišťovaného dluhu. Nevznikne-li platně, nemůže 

vzniknout ani zástavní právo. Je-li s pohledávkou, která odpovídá zajišťovanému dluhu, 

disponováno, dotkne se to automaticky stejným způsobem i zástavního práva. Zánikem 

zajišťovaného dluhu pak zásadně dochází i k zániku zástavního práva zřízeného za účelem 

jeho zajištění. 11  Problematika vázanosti vzniku zástavního práva na vznik zajištěného 

dluhu bude probrána podrobněji níže. 

Druhou složkou zásady akcesority je akcesorita funkční. Ta je určena podmíněností 

obsahu akcesorického závazku obsahem závazku hlavního. To nemusí znamenat přímo 

totožnost obsahu, ale musí jít o plnění zajišťovací, uhrazovací či jiné požadované funkce.12 

Pohledávka odpovídající zajišťovanému dluhu musí tedy buď sama také existovat, 

nebo musí být alespoň možné její vznik v budoucnu odůvodněně předpokládat. Konkrétně 

otázka vzniku zástavního práva s ohledem na zajišťované dluhy vznikající teprve 

v budoucnu představuje ale (nejen) v poslední době horkou půdu a nesourodost v názorech 

na to, kdy takové zástavní právo vlastně vzniká. 

Přestože by se mohlo zdát, že NOZ (a před ním SOZ) 13 hovoří jasně, opak je 

pravdou. Především ve světle recentní judikatury Nejvyššího soudu se opět navrací kolotoč 

protichůdných postojů nejen odborné veřejnosti, ale i Nejvyššího soudu samotného, který 

se spustil již v roce 2002 (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. dubna 2002, sp. zn. 

11 Viz ust. § 1376 NOZ. 
12 Viz FIALA, J. Zánik zástavního práva jako důsledek zániku obligačního dlužníka. Právní rozhledy. 2003, 
č. 6, s. 291. 
13 Viz ust. § 1316, § 1317 odst. 1, § 1318, § 1319 odst. 1 a odst. 2, § 1322 odst. 1, § 1328 odst. 1, § 1333, § 
1335 odst. 2, § 1341 odst. 1 a odst. 2, § 1342 a § 1343 odst. 2, resp. § 157 odst. 1 a odst. 2, § 158 odst. 1, § 
159 odst. 1, § 160 odst. 1 a odst. 2 a § 161 odst. 1 SOZ. 
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21 Cdo 957/2001 14). V rozsudku ze dne 26. srpna 2014, sp. zn. 29 Cdo 4340/2011, 

Nejvyšší soud vyložil zásadu akcesority velice široce, a to tak, že zástavní právo vznikne 

teprve poté, co vzniknou budoucí či podmíněné dluhy, které takové zástavní právo má 

zajišťovat, nehledě na to, zda toto zástavní právo bylo zřízeno již dříve. Zásada akcesority 

se tak podle Nejvyššího soudu plně a zcela automaticky uplatní i pro zástavní právo 

zajišťující dluh vznikající v budoucnu nebo dluh, jehož vznik je závislý na splnění 

podmínky. 15  Zásada akcesority by tak podle Nejvyššího soudu měla převážit 

nad výslovnou zákonnou úpravou ohledně vzniku zástavního práva. Toto rozhodnutí bylo 

sice vydáno pro případ odehrávající se v době účinnosti SOZ, avšak to nevylučuje, že 

Nejvyšší soud uplatní tytéž argumenty, jež použil v tomto případě, i ve svých rozhodnutích 

o případech, které se budou řídit právní úpravou platnou po 1. lednu 2014.  

O otázce vzniku zástavního práva bude ještě podrobně pojednávat kapitola 4 (Vznik 

zástavního práva), nicméně už v této souvislosti je třeba upozornit na možné překročení 

mezí v rozhodování Nejvyššího soudu, který si snad ani neuvědomil, jak silně a široce 

tímto výkladem může zasáhnout právní postavení a jistotu nejen zástavních věřitelů. 16 

Podobným problémem se zaobíral již Petr Baudyš v souvislosti se starším rozhodnutím 

Nejvyššího soudu17 (ze kterého vychází i výše zmiňované rozhodnutí z roku 2014 a jehož 

závěry byly odbornou veřejností již v minulosti označeny za překonané 

a neaplikovatelné 18 ), kde trefně poznamenal, že přestože by soudy měly psané právo 

dotvářet pouze v případech, kdy jsou k tomu donuceny (když výslovná úprava v zákoně 

14  Už tehdy Nejvyšší soud učinil následující závěr: "Skutečnost, že na základě smlouvy o půjčce (…) 
žalovaným ve skutečnosti žádná pohledávka nevznikla, neboť taková smlouva nebyla nikdy uzavřena, pak 
nemá - jak uvedeno výše - za následek neplatnost (zástavní – pozn. autora) smlouvy, ale to, že podle takové 
zástavní smlouvy nemohlo ve prospěch žalovaných vzniknout zástavní právo." 
15 Viz ust. § 1311 odst. 1 a § 155 odst. 3 SOZ. 
16 Zejména s ohledem na ustanovení § 13 NOZ, které zásadním způsobem posiluje postavení Nejvyššího 
soudu výslovným zakotvením ochrany legitimního očekávání, a tím náš právní řád přibližuje common law 
systému (přestože důvodová zpráva k NOZ i odborná literatura opakují, že se příchodem NOZ nic nemění na 
tom, že český právní řád nestojí na precedentech a nečiní systém právního řádu České republiky systémem 
precedenčního práva – srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK J., FIALA J. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, lxv, komentář k § 13. Komentáře (Wolters Kluwer); nebo ELIÁŠ, K. Nový 
občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s. 72.). 
17 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2005, sp. zn. 21 Cdo 2939/2004. 
18 Viz SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, xv, s. 1069. 
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chybí), „se občas stává, že soudní judikatura přetváří psané právo i v případech, na které 

platné právo výslovně pamatuje“.19 

Na druhou stranu je třeba uvést, že k zásadě akcesority NOZ přistupuje 

pragmaticky a připouští řadu výjimek v souvislosti s trváním zástavního práva i po zániku 

zajištěného dluhu. Především je třeba zmínit možnost uvolněného zástavního práva 

a záměnu (konverzi) zástavního práva, o kterých bude tato práce podrobněji pojednávat 

níže v kapitolách 4.7.2 (Uvolněná zástava) a 4.7.3 (Záměna zástavního práva). 

Další výjimku ze zásady akcesority je podle soudní praxe možné pozorovat 

v případě zániku obligačního dlužníka, který se lišil od dlužníka zástavního. V praxi je 

možné se běžně setkat s případy zániku právnických osob, které jsou obligačními dlužníky. 

Podle ustanovení § 2009 NOZ „smrtí dlužníka povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem 

bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem.“ Jak uvádí důvodová zpráva 

k NOZ, bylo tímto ustanovením přejato ustanovení § 579 SOZ, týkající se fyzických osob. 

Tento právní princip se uplatní obdobně i pro právnické osoby, jejichž práva a povinnosti 

přechází na právní nástupce. Problém ale nastává v případě, kdy dojde k zániku právnické 

osoby likvidací. Pak je třeba vyřešit otázku akcesority zajišťovacích instrumentů ve vztahu 

k takto zaniklému dluhu. 

Při striktním dodržení zásady akcesority by v případě zániku dluhu bylo třeba trvat 

i na zániku zástavního práva, jenž jej zajišťuje. S tímto závěrem ovšem nesouhlasil 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 9. února 2006, sp. zn. 21 Cdo 1198/2005, kde 

jasně uzavřel, že zástavní právo v takovém případě nezaniká.20 Nejvyšší soud připomněl, 

že v případě nároku zástavního věřitele na plnění ze zástavy, má právo na plnění jak 

od obligačního dlužníka, tak od zástavního dlužníka. Ten, v případě, že se jedná o osobu 

odlišnou od dlužníka obligačního, „vystupuje jako tzv. náhradní dlužník, neboť v případě 

včasného nesplnění dluhu odpovídajícího zajištěné pohledávce ze strany hlavního dlužníka 

se zástavní věřitel bude moci uspokojit z jeho majetku (z výtěžku zpeněžení zástavy).“ 

19 BAUDYŠ, P. K přetváření práva soudy aneb den vzniku zástavního práva k nemovitosti. Právní rozhledy. 
2009, č. 22, s. 821. 
20  K opačnému názoru dospěl Josef Fiala (viz FIALA, J. Zánik zástavního práva jako důsledek zániku 
obligačního dlužníka. Právní rozhledy. 2003, č. 6, s. 290.) ovšem s odkazem na nejasný budoucí vývoj soudní 
praxe. Tento závěr byl tedy překonán uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu. 
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V odůvodnění rozsudku Nejvyšší soud dále uvedl: „Ze závěru, že pohledávka zanikla 

z důvodu zániku dlužnické právnické osoby bez právního nástupce, však nelze úspěšně 

dovozovat (na základě principu akcesoriety), že by bez dalšího zaniklo její zajištění 

poskytnuté třetími osobami. (…) Smysl zajištění pohledávky spočívá v tom, že věřitel, který 

nemůže být uspokojen dlužníkem z důvodů spočívajících v osobě dlužníka (včetně toho, že 

dlužník, který je právnickou osobou, zanikl bez právního nástupce), má nárok 

na uspokojení ze zajištění poskytnutého třetími osobami; neznamená to tedy, že by tím 

zanikla povinnost náhradního dlužníka (vzniklá z titulu poskytnutí zajištění), neboť 

okolnosti týkající se hlavního dlužníka nedopadají do právních poměrů náhradního 

dlužníka a nemohou mít za následek (s ohledem na účel a smysl zástavního práva 

poskytnout zástavnímu věřiteli uspokojení jeho pohledávky vždy, neučiní-li tak dlužník) 

zánik jeho povinností vůči věřiteli. Povinnost náhradního dlužníka uspokojit věřitele 

(v případě, že dluh odpovídající zajištěné pohledávce nebyl včas splněn) tedy není (nemůže 

být) dotčena tím, že dluh odpovídající této pohledávce nemůže splnit zaniklá právnická 

osoba, která je dlužníkem.“21. 

1.4 Funkce zástavního práva 

Jak již bylo nastíněno shora, funkce zástavního práva je v první řadě zajišťovací, 

dále pak funkce uhrazovací. 

Funkce zajišťovací vyplývá z rizika, že se zástavní věřitel uspokojí ze zastavené 

věci, nebude-li dlužník plnit řádně a včas. Zabezpečuje pohledávku zástavního věřitele 

odpovídající zajištěnému dluhu již od okamžiku svého vzniku. Vede (motivuje) dlužníka 

k tomu, aby zajištěný dluh včas splnil.22 Je třeba však poznamenat, že obligačního dlužníka 

dostatečně motivuje ke splnění pouze v případě, pokud je zároveň dlužníkem zástavním.  

Pokud k včasnému a řádnému splnění zajištěného dluhu nedojde, nastupuje 

uhrazovací funkce zástavního práva. Ta přináší zástavnímu věřiteli možnost se v případě 

21 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. února 2006, sp. zn. 21 Cdo 1198/2005. 
22 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2010, sp. zn. 21 Cdo 5145/2009. 
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nesplnění splatného zajištěného dluhu uspokojit z hodnoty (výtěžku zpeněžení) zástavy. 

Starý občanský zákoník v této souvislosti uváděl: „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.“ 23 Bylo tak ustanoveno 

najisto, že v případě prodlení dlužníka s plněním povinnosti zajištěné zástavním právem, 

a tedy s příchodem fáze realizace zástavního práva, se má zástavní věřitel hojit z hodnoty 

zástavy dosažené pouze zpeněžením zástavy. Nový občanský zákoník už podobnou 

výslovnou formulaci neobsahuje, neboť za určitých podmínek dovoluje i ponechání si 

zástavy za účelem výkonu zástavního práva (jde o tzv. propadnou zástavu, kterou se tato 

práce bude zaobírat podrobněji v kapitole 4.2.2 (Zakázaná ujednání). 

1.5 Odporovatelnost zástavního práva 

Věřitel je oprávněn domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči 

němu právně účinné, a to v případě, že právní jednání dlužníka zkracuje uspokojení 

věřitelovy vykonatelné pohledávky. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již 

vykonatelné, anebo bylo-li již uspokojeno.24 

Nový občanský zákoník tak hovoří o relativní neúčinnosti takového právního 

jednání, což obsahově odpovídá institutu odporovatelnosti podle ustanovení § 42a SOZ. 

Předchozí právní úprava však nebyla dostatečná. 

Neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě 

věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba). 

O úmysl dlužníka zkrátit věřitele se jedná zejména tehdy, jestliže dlužník chtěl 

právním úkonem zkrátit věřitele nebo věděl, že jím věřitele může zkrátit, a pro případ, že se 

tak stane, byl s tím srozuměn (právní úkony in fraudem creditoris). Ke zkrácení 

pohledávky věřitele nemůže dojít, jestliže dlužník navzdory odporovanému úkonu 

a případným dalším dluhům vlastní majetek, který postačuje, aby se z něj věřitel uspokojil. 

23 § 152 SOZ. 
24 Viz § 589 odst. 1 NOZ. 
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Takovým majetkem je zejména movitý a nemovitý majetek a prostředky na účtu 

u peněžního ústavu, případně jiná práva majetkové povahy, na které by věřitel mohl 

s úspěchem vést výkon rozhodnutí.25 

Otázka, ke které se odborná veřejnost i Nejvyšší soud vrací, je ta, zda je možné 

odporovat zástavnímu právu jako takovému. 

V rozhodnutí ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 21 Cdo 2041/2012, uveřejněném 

pod číslem 18/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud uvedl, 

že „uplatnění práva zástavního věřitele na uspokojení jeho pohledávky ze zástavy 

na základě smlouvy o zřízení zástavního práva, uzavřené mezi ním a dlužníkem, zkracuje 

možnost věřitele uspokojit svou vymahatelnou pohledávku ze zastaveného majetku 

dlužníka. Tomuto uplatnění práva zástavního věřitele proto může věřitel za podmínek 

uvedených v ustanovení § 42a SOZ (respektive s účinností od 1. ledna 2014 § 589 

a následující NOZ) odporovat. Odporovatelným právním úkonem tu však nemůže být 

smlouva o zřízení zástavního práva, která sama o sobě nevede ke zmenšení majetku 

dlužníka, nýbrž právní úkon, kterým zástavní věřitel na základě smlouvy o zřízení 

zástavního práva uzavřené mezi ním a dlužníkem uplatňuje právo na uspokojení své 

pohledávky ze zástavy (např. návrh na zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo soudním 

prodejem zástavy, návrh na výkon rozhodnutí prodejem zastavené movité věci, nemovitosti 

nebo podniku, přihláška pohledávky do zahájeného řízení o výkon rozhodnutí prodejem 

zastavené movité věci, nemovitosti nebo podniku).“. 

Nejvyšší soud tedy uzavřel, že zástavní smlouva sama o sobě nemá translační 

účinek, kterým by došlo k převodu majetku z dlužníka na nového nabyvatele, k tomu dojde 

až při případném uplatnění práva na uspokojení své pohledávky ze zástavního práva. 

Odporovatelný je proto až realizační právní úkon zástavního věřitele. Nejvyšší soud tedy 

své pojetí odporovatelnosti zástavního práva opírá o tradiční doktrinální rozlišení 

mezi zajišťovací a uhrazovací funkcí zajišťovacího práva. 

25 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. listopadu 2004, sp. zn. 30 Cdo 2474/2003. 

13 
 

                                                 



Poněkud absurdní je, že na rozdíl od NOZ se v insolvenčním řízení zástavní 

smlouvě odporovat dá. Nejvyšší soud to výslovně potvrdil v poměrně nedávném 

rozhodnutí sp. zn. 29 ICdo 13/2012 ze dne 31. března 2014: „V obecných poměrech je 

při výkladu ustanovení § 42a zákona č. 40/1964, občanského zákoníku, judikatura ustálena 

v závěru, podle něhož věřitel může za podmínek uvedených v tomto ustanovení odporovat 

právnímu úkonu, kterým zástavní věřitel uplatnil právo na uspokojení své pohledávky 

ze zástavy, k níž vzniklo zástavní právo na základě smlouvy o zřízení zástavního práva 

uzavřené mezi dlužníkem a zástavním věřitelem. Samotná smlouva o zřízení zástavního 

práva není odporovatelným právním úkonem proto, že sama o sobě nevede ke zmenšení 

majetku dlužníka (…). V poměrech insolvenčního zákona se však shora uvedený závěr 

neprosadí. Je tomu tak proto, že insolvenční zákon (na rozdíl od občanského zákoníku) 

v ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) výslovně určuje, že zvýhodňujícím (a tudíž neúčinným 

a odporovatelným ve smyslu ustanovení § 235 odst. 1 a § 241 odst. 4 insolvenčního 

zákona) právním úkonem je (mimo jiné) úkon, kterým dlužník poskytl svůj majetek 

k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního 

obsahu zastavené věci hromadné. Jinými slovy, neúčinným (a napadnutelným odpůrčí 

žalobou) podle ustanovení § 239 insolvenčního zákona je i právní úkon popsaný 

v ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona, aniž by (dosavadní) majetek 

dlužníka (zástava) fakticky opustil majetkovou podstatu dlužníka. Účelem této právní 

úpravy je i v tomto případě „navrátit“ zástavu do majetkové podstaty dlužníka, a to v tom 

smyslu, že z výtěžku zpeněžení zástavy nebude uspokojen přednostně (popřípadě vzhledem 

ke zpeněžení „jen“) věřitel, jenž uplatnil právo na uspokojení ze zajištění, nýbrž obecně 

(nezajištění) věřitelé. A ještě jinak, je-li smlouva, kterou dlužník poskytl svůj majetek 

k zajištění (smlouva o zřízení zástavního práva), zvýhodňujícím právním úkonem (…), může 

insolvenční správce zabránit nežádoucím důsledkům (spočívajícím ve zvýhodnění 

zástavního věřitele a současném zvýhodnění ostatních věřitelů) právě podáním žaloby, 

kterou bude tomuto právnímu úkonu odporovat.“. 
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Odborná veřejnost se shoduje v závěru, že korekce obou režimů by byla vhodná, 

nicméně prakticky velmi obtížně proveditelná.26 

26 Přednáška Tomáše Troupa: Odporovatelnost zástavního práva, ze dne 4. června 2015, Právnická fakulta 
Univerzity Karlovy. 

15 
 

                                                 



2 Zajištěný dluh 

2.1 Zajišťované dluhy 

Definice zajištěného dluhu je jednou z podstatných náležitostí zástavní smlouvy27. 

Definici dluhu lze vyčíst z ustanovení § 1721 NOZ, jenž říká, že „ze závazku má věřitel 

vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo 

splněním dluhu uspokojit“. Jak již bylo zmíněno, na rozdíl od minulé právní úpravy, která 

používala spíše pojem „zajištění závazků“, hovoří NOZ terminologicky o „zajištění dluhů“. 

Nový občanský zákoník respektuje zásadu, ze které vycházel už OZO. Jistota se dává 

za dluh, a tedy zajištěn je dluh. Důvodová zpráva k NOZ terminologický posun zdůvodňuje 

tak, že poskytnutím zástavy zástavce zástavnímu věřiteli garantuje splnění dlužníkova 

dluhu, nikoli uspokojení věřitelovy pohledávky vůbec (pohledávka může zaniknout 

s uspokojením věřitele i jinak).28 

Existují dluhy, které nelze zajistit vůbec, respektive dluhy, na které se vztahuje 

zvláštní právní režim. Tak například dluhy vznikající z titulu poskytnutí úvěrů na získání 

podílů v obchodních korporacích (ve společnosti s ručením omezeným nebo v akciové 

společnosti) mohou spadat pod tzv. finanční asistenci, a tak podléhat přísnějším 

podmínkám stanoveným v ZOK. 

Výše dluhu zajišťovaného zástavním právem musí být určena buď už v okamžiku 

vzniku zástavního práva, nebo musí být jeho výše alespoň určitelná kdykoli v době trvání 

zástavního práva (§ 1311 odst. 1 NOZ). Tento požadavek však není absolutní a je zmírněn 

v tomtéž ustanovení následujícím odstavcem29, který se vyznačuje uvolněnějším kritériem 

určitosti.30 Podle něj lze zástavním právem zajistit i dluhy, jejichž výše není určitá ani 

27 Viz § 1312 odst. 1 NOZ. 
28 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: 
Sagit, 2012, 1119 s. 
29 § 1311 odst. 2 NOZ. 
30 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, 
xv, s. 1070. 
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určitelná kdykoli po dobu trvání zástavního práva, ale jež lze pro účely požadavku určitosti 

dostatečně specifikovat jinak, a to buď druhem dluhů a dobou jejich vzniku, nebo jejich 

právním důvodem. 

Ačkoliv výše uvedené naznačuje, že je při zřízení zástavního práva možné 

za určitých podmínek vůbec neuvést výši zajištěného dluhu, ustanovení § 1312 NOZ vnáší 

do této oblasti značné pochybnosti. Stanoví totiž, že v zástavní smlouvě její strany ujednají, 

co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno; zajišťuje-li se dluh ještě nedospělý 

nebo více dluhů, postačí ujednat, do jaké nejvyšší výše jistiny se zajištění poskytuje. 

Faktem je, že bez nadsázky snad každá situace v úvěrové praxi spadá do uvedeného 

vymezení. Otázkou potom zůstává, zda se má ustanovení § 1312 NOZ uplatnit alternativně 

vedle podmínek § 1311 NOZ anebo kumulativně s nimi.31 Nesplnění zákonných podmínek 

by v tomto případě mělo fatální důsledky, zástavní věřitelé proto v praxi postupují cestou 

větší jistoty a zajištěné dluhy definují rovněž i maximální výší, do které mohou vznikat.32 

Zajistit lze obecně jak dluhy peněžité, tak nepeněžité a rovněž dluhy podmíněné 

nebo vznikající v budoucnu. 

Není-li stanoveno jinak, je peněžitý dluh zajištěn v jeho skutečné výši 

k relevantnímu datu při případném výkonu zástavního práva. Co se týče dluhů 

nepeněžitých, NOZ nepřevzal pravidlo ustanovení § 155 odst. 2 SOZ o tom, že „nepeněžitá 

pohledávka je zajištěna do výše její obvyklé ceny v době vzniku zástavního práva”, což 

znamená jednoznačně posun k lepšímu. Rovněž i tyto dluhy mohou pochopitelně doznat 

významných změn od doby, kdy dojde ke vzniku zástavního práva. 

2.2 Rozsah zajištění 

Podle ustanovení § 1313 NOZ zástavní právo zajišťuje dluh a jeho příslušenství. 

Aniž by to tedy mezi stranami zástavní smlouvy muselo být zvlášť ujednáno, budou 

31 RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní revue. 
2013, č. 9, s. 245. 
32 Srov. VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 
2014, s. 117. 
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zástavním právem ze zákona zajištěny i úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 

uplatněním. 33 Zástavní věřitelé by měli věnovat zvýšenou pozornost ustanovení § 2015 

odst. 1 NOZ, podle kterého „jistota zajišťuje úroky z peněžitého dluhu nejvýše do výše 

zákonné úrokové sazby; to neplatí, byl-li ten, kdo jistotu dává, seznámen před poskytnutím 

jistoty, jaké úroky věřitel a dlužník ujednali“. Pokud je tedy poskytovatelem jistoty osoba 

odlišná od obligačního dlužníka, je třeba, aby byl před zřízením zástavního práva seznámen 

s výší sjednaných úroků, respektive úroků z prodlení (pokud byla ujednána výše odlišná 

od zákonné sazby). V případě, že poskytovatel jistoty s ujednanou výší úroků seznámen 

není, bude se moci zástavní věřitel v případě výkonu zástavního práva uspokojit ze zástavy 

pouze do výše zákonné úrokové sazby. 

Zákon dále stanoví i to, že „je-li zajištěn dluh již úročený, jsou zajištěny i úroky, 

které dosud nepřirostly“.34 Podle důvodové zprávy k NOZ má sice jistota krýt jen úroky, 

které přirostou teprve v budoucnu, nicméně ze zákonného znění plyne spíše to, že jsou 

kryty jak úroky v době zřízení zástavního práva k zajištěnému dluhu již přirostlé, tak i ty 

v budoucnu vznikající. 

Smluvní pokutu zajišťuje zástavní právo jen v případě, pokud je to zvlášť ujednáno. 

Rovněž je možné zajistit například náhradu nákladů, poplatků a různých výdajů 

vznikajících zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práv 

ohledně zajišťovaného dluhu, nároky zástavního věřitele z titulu bezdůvodného obohacení, 

náhrady škody nebo jiné kompenzace či nároky zástavního věřitele v důsledku ukončení 

(odstoupením nebo jiným způsobem), zrušení nebo například neplatnosti smlouvy, 

na základě které je poskytován zajišťovaný dluh (konkrétně se bude v bankovní praxi 

jednat nejčastěji o smlouvu úvěrovou). 

Zákonem není stanovena jakákoli podmínka proporce mezi hodnotou poskytnuté 

zástavy k výši zajištěného dluhu, kterou by bylo třeba dodržet. Tento závěr judikoval 

i Nejvyšší soud a dodal, že „okolnost, že zástava má případně větší (i několikanásobně) 

nebo menší hodnotu, než je hodnota zajišťované pohledávky, proto na platnost zástavní 

33 Viz § 513 NOZ. 
34 Viz § 2015 odst. 2 NOZ. 
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smlouvy nemůže mít vliv. Uvedený závěr platí bez ohledu na to, zda zástavní dlužník je 

zároveň dlužníkem obligačním nebo zda zajištění zástavou poskytuje osoba odlišná 

od zástavního dlužníka. Je totiž jen věcí této třetí osoby (odlišné od zástavního dlužníka), 

zda svoji věc zastaví či nikoli. To, jakou skutečnou hodnotu má zastavovaná věc, si proto 

má zjistit zástavní dlužník (jeho vlastnické právo bude zástavou postiženo) a sám zvážit, 

zda ke zřízení zástavního práva dá souhlas.”35. 

Tyto závěry však v určitých případech limituje zákon č. 145/2010 Sb., 

o spotřebitelském úvěru, stanovící ve svém ustanovení § 18a, že „zajištění spotřebitelského 

úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky“. 

Pro vyloučení pochybností je třeba uvést i to, že zástavním právem je možné zajistit 

i jen část pohledávky. Tento závěr rovněž potvrdil Nejvyšší soud v rozsudku uveřejněném 

pod číslem 70/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, podle nějž „s ohledem 

na princip smluvní volnosti stran nelze po věřiteli a dlužníkovi požadovat, aby 

při sjednávání zajištění pohledávky konkrétním zástavním právem vždy zajišťovali celou 

pohledávku. Obě funkce zástavního práva (zajišťovací i uhrazovací) slouží zejména 

k posílení jistoty věřitele, že mu poskytnuté prostředky budou vráceny. Okolnost, do jaké 

míry chce a může věřitel zajistit svoji pohledávku, je závislá na mnoha okolnostech 

(důvěryhodnost dlužníka, vlastní ekonomické zájmy, obecná možnost zajištění sjednat 

apod.). (…) Povinnost zajišťovat pohledávku toliko v celé její výši (která navíc ze zákona 

nevyplývá) by bránila v zajištění pohledávky alespoň zčásti tam, kde lepší zajišťovací 

prostředky k dispozici nejsou. Uvedený princip smluvní volnosti stran umožňuje, aby byla 

zástavní smlouvou zajištěna pohledávka i jen do takové výše, na které se smluvní strany 

dohodnou. Ujednaná výše, do které je pohledávka konkrétní zástavou zajištěna, stanoví jen 

horní hranici, nad níž nemůže být zástava k uhrazení nesplacené pohledávky použita.“. 

35 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2009, sp. zn. 21 Cdo 1425/2008. 
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3 Předmět zástavního práva 

3.1 Způsobilý předmět zástavního práva 

Nový občanský zákoník významně zjednodušuje přístup k odpovědi na otázku, co 

může být způsobilým předmětem zástavního práva. Oproti SOZ rozšiřuje okruh předmětů, 

které lze zatížit zástavním právem, když ve svém ustanovení § 1310 NOZ, odstavci 

prvním, obecně stanovuje, že „zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.“ 

Rozhodující je tedy hledisko hodnoty, která je způsobilým předmětem právního obchodu. 

Hodnotou, jež může být předmětem právního obchodu, je, jak je blíže upraveno níže, věc, 

která může být předmětem vlastnického práva, je převoditelná a lze ji úplatně zcizit nebo 

jinak zhodnotit36. Opouští se tak taxativní výčet zastavitelných předmětů, které používal 

SOZ v ustanovení § 153 odst. 1: „Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik 

nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho 

povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, 

obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví.“. 

Při bližším pohledu na výše citované ustanovení SOZ je zřejmé, že sám o sobě se 

okruh předmětů způsobilých k zastavení významně nezměnil. Hlavní rozdíl avšak spočívá, 

jak již bylo zmíněno na začátku této práce, v novém širokém pojetí věci v právním smyslu, 

kterou NOZ v ustanovení § 489 definuje jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě 

lidí“. Toto široké vymezení je limitováno negativní formulací pojmu věci v ustanoveních § 

493 NOZ37 a § 494 NOZ38, týkajících se lidského těla a jeho částí a dále živých zvířat. 

36  TINTĚRA, T. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. Praha: Leges, 2013, s. 117. 
Teoretik. 
37 Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí (avšak i v této souvislosti NOZ uvádí 
výjimku, konkrétně v ustanovení § 112 NOZ ohledně zejména vlasů nebo podobných částí lidského těla, 
které lze bezbolestně odejmout a které se přirozeně obnovují). 
38  Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a 
ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. 
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Pod pojem věci tak budou spadat i práva, pokud to bude připouštět jejich povaha39. Nový 

občanský zákoník tedy v tomto smyslu pracuje s pojmem věci šířeji, než tak činil SOZ, 

podle něhož představovaly práva nebo jiné majetkové hodnoty jiný předmět 

občanskoprávních vztahů nacházející se vedle věcí. 

Zda bude povaha konkrétních práv připouštět, aby byly předmětem právních vztahů 

a tedy věcí v právním smyslu (konkrétně pak věcí nehmotnou), se bude obvykle odvíjet 

od skutečnosti, zda jsou převoditelná či nikoli. Typicky budou nehmotnými věcmi práva 

na plnění, která NOZ označuje jako pohledávky, s nimiž disponovat lze. Předmětem 

občanskoprávních vztahů však mohou být i jiné hodnoty bez hmotné podstaty (podle SOZ 

označované za jiné majetkové hodnoty), jako například soubor dovedností, znalostí 

a zkušeností, výrobní postupy či předměty duševního vlastnictví.40 

Zástava může být určena jednotlivě, nebo i jiným způsobem. Jediným dalším 

limitem je podle ustanovení § 1312 odst. 2 NOZ podmínka, aby ji bylo možné určit kdykoli 

v době trvání zástavního práva. 

Tato podmínka může přivodit ještě nemalé problémy. Především u zástav 

hromadných věcí, souboru věcí nebo u budoucího zástavního práva bude třeba si dát 

obzvláště záležet na správné specifikaci předmětu zástavy. Jedná se o otevřeně 

formulované právní pravidlo, jehož výklad je v současnosti velmi obtížné odhadnout 

a nabude konkrétního významu až při soudním výkladu konkrétních ujednání ohledně 

specifikace zástav v zástavních smlouvách. 

Specifikace předmětu zástavy se řadí mezi podstatné náležitosti zástavní smlouvy 

(viz kapitola 4.2.1 (Zřízení zástavního práva zástavní smlouvou)), a to spolu s požadavkem 

určení stran zástavní smlouvy a specifikací zajištěného dluhu, případně do jaké výše 

a v jaké době může zajištěný dluh vznikat. Nebude-li tedy předmět zástavy dostatečně 

určen dle zákonných požadavků, zástavní právo platně nevznikne. 

39 § 496 odst. 2 NOZ (například podle § 19 odst. 2 NOZ přirozená práva spojená s osobností člověka nelze 
ani zcizit, ani se jich vzdát, jejich povaha tedy nepřipouští, aby byla věcmi v právním smyslu). 
40 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK J., FIALA J. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 
2014, lxv, komentář k § 496. 
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Zástavou musí být samostatná věc v právním smyslu, ne pouze součást jiné věci 

(i když původně se mohlo jednat o samostatnou věc, která se pouze později stala součástí 

jiné věci hlavní). Naopak pokud se původně jednotná věc, zatížená zástavním právem, 

reálně rozdělí na více samostatných věcí v právním smyslu, vzniká zástavnímu věřiteli 

zástavní právo ke každé takto nově vzniklé rozdělené věci, a to tzv. zástavní právo 

vespolné (simultánní) (k tomu blíže níže). K tomuto závěru dospěl i Nejvyšší soud, a to 

konkrétně pro případ bytového domu, zatíženého zástavním právem, který byl rozdělen 

na bytové jednotky41. 

Zástavou tedy může být věc hmotná i nehmotná, určená jednotlivě nebo druhově. 

To ovšem za splnění výše uvedených zákonných podmínek a za předpokladu, že speciální 

zákonná úprava nestanoví jinak42. Dále mohou být zastaveny věci nemovité (včetně práva 

stavby) i movité, ideální spoluvlastnický podíl, věc hromadná (včetně závodu). 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit a pamatovat na to, že základním požadavkem 

toho, aby určitá věc byla způsobilým předmětem zástavního práva, je, aby, se zřetelem 

k případné uhrazovací funkci zástavního práva, bylo s takovou věcí možné obchodovat. 

Poskytovatel zástavy nesmí být jakkoli omezen v možnosti zcizení zástavy (například 

omezením zatížení nebo zcizení věci podle § 1761 NOZ). 

Předmětem zástavního práva je rovněž příslušenství zástavy, popřípadě její 

přírůstek, pokud není rozsah zástavního práva smluvně zúžen43. Rozsah zástavního práva 

bude podrobněji uveden níže v následující kapitole 3.2 (Rozsah zástavního práva). 

3.2 Rozsah a obsah zástavního práva 

Jak již bylo řečeno, zástavní právo se vztahuje na zástavu, na její přírůstek 

i příslušenství, ledaže zástavní smlouva určí něco jiného (§ 1346 odst. 1 NOZ). 

41 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2008, sp. zn. 29 Odo 661/2006. 
42 Např. zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, který výslovně vylučuje 
zřízení zástavního práva k označení původu. 
43 § 1346 odst. 1 NOZ. 
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Příslušenstvím věci je podle ustanovení § 510 odst. 1 NOZ vedlejší věc vlastníka 

u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí 

v rámci jejich hospodářského určení. Určení příslušenství zastavované věci proto 

nepředstavuje podstatnou náležitost smlouvy o zřízení zástavního práva, zástavní právo jej 

zahrnuje už ze zákona. Vzniklo-li zástavní právo k věci, vztahuje se vždy také na její 

příslušenství, což platí i tehdy, kdyby v zástavní smlouvě provedené označení příslušenství 

zastavované věci bylo neurčité nebo nesrozumitelné. 44  Věta druhá stejného ustanovení 

§ 510 odst. 1 NOZ určuje, že byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, 

nepřestává být příslušenstvím. Zástavní právo se bude vztahovat i na ty části příslušenství, 

které k věci přistoupí po vzniku zástavního práva, a naopak se nebude vztahovat na ty, 

které přestanou být příslušenstvím zástavy.45 

Co se týče přírůstků k zástavě, ty se stávají předmětem zástavního práva ve chvíli, 

kdy se zastavená věc po vzniku zástavního práva takovým přírůstkem rozšíří. Zástavní 

právo pak bude zatěžovat automaticky celou rozšířenou věc. 

Podle věty druhé ustanovení § 1346 odst. 1 NOZ se z plodů a užitků zástavní právo 

vztahuje jen na ty, které nejsou odděleny. Obojí NOZ definuje46, a to plod jako to, co věc 

pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým 

určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho, a užitky jako to, co 

věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy. 

Věta první uvedeného ustanovení je jednoznačně dispozitivní, je tedy na stranách 

zástavní smlouvy zda rozsah zástavního práva zúží. Naproti tomu, pokud se jedná o plody 

a užitky, úprava je kogentní. Oddělením se totiž plody a užitky zástavního práva stávají 

samostatnými věcmi a od zastavené věci se pojmově odlišují. Takové oddělené plody 

a užitky by proto bylo třeba dozastavit samostatně. 

Zvlášť je navíc upraven případ, je-li zástavou pohledávka. V tom případě náleží 

zástavnímu věřiteli i každé právo, které pohledávku zajišťuje (§ 1346 odst. 2 NOZ). Toto 

44 Viz rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 56/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
45 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, 
xv, s. 1107. 
46 § 491 NOZ. 
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ustanovení směřuje na takové zajišťovací instrumenty, jako jsou například ručení, finanční 

záruka či zajišťovací převod práva. Zajišťuje-li zastavenou pohledávku zástavní právo, 

aplikují se ustanovení § 1390 a následující NOZ týkající se podzástavního práva. Zástavní 

věřitel má tak poté, co se dluh zajištěný podzástavním právem stane splatným, právo 

na obdržení plnění z takových práv namísto zástavního dlužníka jako věřitele zastavené 

pohledávky, a ta pak použít na úhradu své pohledávky odpovídající zajištěnému dluhu 

(poté, co nastane její splatnost). 

Velice praktický význam má pro zástavního věřitele rovněž úprava situace, kdy je 

zástava pojištěna (§ 1354 NOZ). V případě pojistné události musí pojistitel plnit z pojistné 

smlouvy zástavnímu věřiteli, pokud ten pojistiteli včas prokáže, že je v jeho prospěch 

k zastavené pohledávce sjednáno zástavní právo, anebo oznámí-li to pojistiteli včas 

zástavce nebo zástavní dlužník. Zástavní věřitel má právo zadržet pojistné plnění namísto 

zástavního dlužníka a použít je na úhradu své pohledávky odpovídající zajištěnému dluhu 

(poté, co nastane její splatnost). Pojistné plnění, které převyšuje pohledávku, její 

příslušenství a další náklady, na které má zástavní věřitel právo, si ponechat nesmí, ale 

musí je vyplatit zástavnímu dlužníkovi.47 

Nový občanský zákoník rovněž zmiňuje základní práva a povinnosti stran zástavní 

smlouvy48, která samozřejmě mohou být stranami dále rozšířena či jinak modifikována. 

Zástavní dlužník se má především zdržet všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor zástavního 

věřitele. Stane-li se činem zástavního dlužníka dostatečná jistota zástavního věřitele 

nedostatečnou nebo sníží-li se nedostatečná jistota, zástavní dlužník ji má přiměřeně 

doplnit. 

Zástava může být za určitých podmínek odevzdána třetí osobě. Stane-li se tak 

bez souhlasu zástavního věřitele, je takové jednání vůči němu relativně neúčinné. 

Zastavená věc může být rovněž odevzdána třetí osobě k opatrování. Tato osoba však nesmí 

zástavu užívat nebo umožnit její užití jinému, ani ji odevzdat jiné osobě. Porušení této 

47 Srov. TINTĚRA, T. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. Praha: Leges, 2013, s. 125. 
48 Viz § 1353 a následující NOZ. 
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povinnosti vede k odpovědnosti schovatele za škodu, která by vznikla i v důsledku náhody 

(a která by u schovatele jinak nevznikla). 

Povinnostem zástavního věřitele NOZ rovněž věnuje pozornost. Pokud je zástava 

odevzdána zástavnímu věřiteli, je ten oprávněn ji mít u sebe po celou dobu trvání 

zástavního práva. Je povinen pečovat o ni jako řádný hospodář a má proti zástavci právo 

na náhradu nákladů s tím spojených jako poctivý držitel. Před splatností zajištěného dluhu, 

tedy předtím, než nastane uhrazovací funkce zástavního práva, zásadně nemá právo zástavu 

užívat. K tomu by mohlo dojít jen se souhlasem zástavního dlužníka a způsobem 

pro zástavního dlužníka neškodným. Není-li ujednáno něco jiného, započte se prospěch 

ze zástavy na náhradu nákladů zástavního věřitele spojených s péčí o zástavu. 

3.3 Budoucí zástavní právo 

Za normální situace poskytuje zástavní dlužník k zajištění majetek, který v době 

zřízení zástavního práva již vlastní. Významnou novinkou oproti staré právní úpravě je 

však možnost zastavit i věc, ke které zástavní dlužník nabude vlastnické právo teprve 

v budoucnu. S touto možností výslovně počítá NOZ v ustanovení § 1310 odst. 2. Může se 

jednat nejen o věci, které již existují a jsou pouze ve vlastnictví někoho jiného, ale rovněž 

o věci, které k okamžiku zřízení zástavního práva doposud neexistují.49 

Existují však i odlišné názory ve vztahu k větě druhé ustanovení § 1310 odst. 2 

NOZ hovořící o budoucím zástavním právu k věci zapsané ve veřejném seznamu nebo 

rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky (dále jen „Notářská 

komora“) v souladu s ustanovením § 35a zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu (dále jen 

„Rejstřík zástav“). Ty vedou k závěru, že toto ustanovení se vztahuje pouze na zástavní 

právo k věci, která již existuje, ale je vlastněna někým jiným než osobou, která se má 

zástavním dlužníkem v budoucnu teprve stát.50 

49 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, 
xv, s. 1068.  
50 RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní revue. 
2013, č. 9, s. 246. 
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Lze však jedině souhlasit s otázkou, proč by majitel věci zapsané ve veřejném 

seznamu nebo Rejstříku zástav, ke které má při budoucím převodu či přechodu 

vlastnického práva na zástavního dlužníka vzniknout zástavní právo, a jenž tedy souhlasí se 

zřízením budoucího zástavního práva, jednoduše nepředešel komplikacím a nezřídil by 

zástavní právo sám a ihned jako poskytovatel jistoty. 

V každém takovém případě při zřízení budoucího zástavního práva samotný vznik 

zástavního práva nastane až nabytím vlastnického práva k předmětu budoucí zástavy, 

nehledě na to, zda k tomu dojde originárním či derivativním způsobem (přechodem či 

převodem). V této souvislosti je třeba upozornit na zjevnou chybu ve znění ustanovení 

§ 1341 odst. 1 NOZ. Toto ustanovení v platném znění říká: „Má-li se stát zástavou věc, 

k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne zástavní 

právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem.“. Zástavnímu dlužníku očividně 

zástavní právo nevznikne nikdy. To náleží zástavnímu věřiteli. Správně by zmíněné 

ustanovení mělo odkazovat na „věc, k níž má zástavnímu věřiteli vzniknout zástavní právo 

teprve v budoucnu“ nebo ještě lépe na „věc, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout 

vlastnické právo teprve v budoucnu“. 

V případě, že k nabytí vlastnického práva nikdy nedojde, nevznikne jednoduše ani 

zástavní právo. Zákon nestanoví žádné limity k tomu, do kdy by mělo k nabytí 

vlastnického práva, a tedy ke vzniku zástavního práva, dojít. To však nevylučuje, aby si 

strany sjednaly rozvazovací podmínku platnosti zástavní smlouvy či doložení času51. 

Bez dalšího však toto ustanovení bude fungovat pouze v případech, kdy vznik 

konkrétního zástavního práva nebude podléhat zápisu do veřejného seznamu či Rejstříku 

zástav. Pokud se taková registrace vyžaduje, je podle ustanovení § 1341 odst. 2 NOZ nutné 

registrovat i budoucí zástavní právo. Teprve poté dojde k naplnění ustanovení předchozího 

odstavce § 1341 NOZ. Za takové situace se proto bude vyžadovat souhlas aktuálního 

vlastníka budoucího předmětu zástavy, aby k registraci mohlo úspěšně dojít. 

51 § 548 odst. 2 NOZ, resp. § 550, věta druhá, NOZ. 
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Nespornou výhodou zřízení budoucího zástavního práva je časová priorita pořadí, 

které si budoucí zástavní právo uchová ode dne svého zřízení. 

V praxi však zatím neexistují s tímto novým zajišťovacím právem přílišné 

zkušenosti a ani z judikatury nevyplývá žádný výklad, který by pomohl objasnit fungování 

tohoto nového institutu. Není postaveno najisto ani to, zda příslušné nové zástavní právo, 

vzniklé poté, co vzniklo budoucí zástavní právo, podléhá novému zápisu v relevantních 

veřejných registrech nebo to zapotřebí není. 

Řešení prezentované v NOZ je předmětem kritiky i z jiného důvodu, neboť vede 

mimo jiné k tomu, že budoucí zástavní právo nikdy nebude moci vzniknout po zahájení 

insolvenčního řízení zástavního dlužníka.52 Legislativní průvodce UNCITRAL preferuje 

řešení, podle něhož zástavní právo vznikne již jeho zápisem v příslušném registru. 53 

Pozdější nabytí vlastnického práva k budoucímu předmětu zástavy by, pokud bude 

dostatečně určitě specifikován, nemělo na dobu vzniku zástavního práva žádný vliv. 

3.4 Pohledávka jako předmět zástavního práva 

3.4.1 Obecná úprava 

Pohledávky představují jeden z nejoblíbenějších předmětů sloužících jako vhodná 

zástava k zajištění dluhů obligačního dlužníka, neboť obvykle každý zástavní dlužník 

nějaké vlastní, případně ani jiným majetkem k zastavení nedisponuje (například holdingové 

společnosti podílející se na financování aktivit svých dceřiných společností). 

V případě, kdy předmět zástavního práva představuje pohledávka, je zatíženo právo 

na plnění od dlužníka zástavního dlužníka. Z takového dlužníka se pak z pohledu zřízeného 

zástavního práva stává poddlužník. 

52 Srov. § 109 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, podle kterého právo 
na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do 
majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených zákonem (…). 
53 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, 
xv, s. 1102. 
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Nový občanský zákoník přináší několik změn důležitých pro úvěrovou praxi. 

Aby mohla být pohledávka způsobilým předmětem zástavního práva, nestačí splnit 

pouze podmínku její obchodovatelnosti (viz ustanovení § 1310 odst. 1 NOZ). Nový 

občanský zákoník nadto v ustanovení § 1335 nově výslovně stanoví, že zastavit lze pouze 

takovou pohledávku, kterou lze postoupit. Postoupení pohledávky pak může být vyloučeno 

smluvně či přímo ze zákona (to je na druhou stranu oproti předchozí právní úpravě 

zúženo). 54  Starý občanský zákoník se v tomto směru nevyjadřoval, a vznikaly proto 

diskuze ohledně otázky, zda v případě vyloučeného postoupení je takovou pohledávku 

možno zastavit či nikoliv.55 

Nestanoví-li smluvní ujednání stran něco jiného, zástavní právo se vztahuje 

i na příslušenství pohledávky. Tím jsou podle ustanovení § 513 NOZ úroky, úroky 

z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. 

Nový občanský zákoník výslovně určuje, že v případě zastavených pohledávek se 

zástavní právo vztahuje i na každé právo, které tuto pohledávku zajišťuje56 (k tomu více 

v kapitole 3.2 (Rozsah a obsah zástavního práva)). 

Zastavit lze kupříkladu pohledávky z bankovních účtů, z pojistného plnění či 

z obchodních smluv. Zastavit lze podle v současnosti převládajících názorů i soubor 

pohledávek. 

V důsledku majetkové ekvivalence je nutné, aby v případě, že je zajištěný dluh 

uspokojen peněžními prostředky ze zastavené pohledávky, zástavní věřitel vydal 

zástavnímu dlužníkovi vše, co převyšuje zajištěnou pohledávku včetně příslušenství 

a nákladů, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo. Plní-li se jiná věc, přechází 

zástavní právo na tuto věc.57 V případě, kdy je předmětem zastavené pohledávky věcné 

plnění, dochází tedy na základě zákona ke konverzi zástavního práva, neboť zástavní 

54 § 1881 odst. 2 NOZ: Nelze postoupit pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele 
k tíži dlužníka změnil. 
55 Viz JÄGER, M. Zástavní právo k pohledávkám vyloučeným z postoupení. Právní rozhledy. 2013, č. 3, s. 
85. 
56 Srov. § 1346 odst. 2 NOZ. 
57 Srov. § 1337 NOZ. 
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věřitel získává zástavní právo přímo k dotčené věci. Zároveň tím zanikne zástavní právo 

k pohledávce, když tato rovněž zaniká. 

Závěrem ke splatnosti zastavené pohledávky NOZ v ustanovení § 1338 stanoví, že 

pokud je ke splatnosti zastavené pohledávky nutné právní jednání věřitele, tedy zástavního 

dlužníka (což může být kupříkladu výpověď nebo odstoupení od smlouvy), nevyžaduje se 

k němu souhlas zástavního věřitele. Zástavní věřitel se může prostřednictvím soudu 

domáhat, aby věřitel právně jednal, hrozí-li ohrožení jistoty. 

Rovněž podle téhož ustanovení platí, že v případě, pokud je vyžadováno právní 

jednání dlužníka, má takové právní jednání účinky, jen pokud bylo oznámeno i zástavnímu 

věřiteli. 

3.4.2 Pohledávky z obchodních smluv a soubor pohledávek 

V praxi se lze často setkat s tím, že zástavní dlužník obchodně disponuje velkým 

množstvím spíše krátkodobých nežli dlouhodobých pohledávek, které by byly vhodné 

k poskytnutí jako zajištění. V takovém případě má zástavní dlužník dvě možnosti. Buď 

k nim může zřídit budoucí zástavní právo, nebo pohledávky zastaví jako soubor 

pohledávek (jak bude blíže vysvětleno níže). Pokud se vývojem soudní praxe ukáže, že 

české právní prostředí ani jednu takovou možnost neakceptuje, přichází ještě v úvahu jako 

alternativa zajišťovací převod souboru pohledávek. 

Jak již bylo řečeno, podmínkou toho, aby pohledávky mohly být zastaveny, je jejich 

postupitelnost. V úvěrové praxi se právě k zástavě obchodních pohledávek často využívá 

pro účely definice zástavy koncept souboru současných a budoucích pohledávek (zejména 

kvůli jednoduchosti a eliminaci níže uvedeného rizika zaměnitelnosti). 

Problémem při zastavování velkého množství pohledávek je jejich dostatečná 

identifikace, která by splňovala požadavky NOZ 58 . Pokud zástavní dlužník zastavuje 

všechny své pohledávky za určitým poddlužníkem jako soubor, situace se zjednodušuje 

(za předpokladu, že toto je vůbec právně možné, jak bude uvedeno níže, neboť pohledávky 

58 Srov. § 1312 odst. 2 NOZ. 
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lze identifikovat právě osobou jejich dlužníka). Soubor pohledávek však lze popsat i jinými 

způsoby, například časovým obdobím jejich vzniku nebo jejich právním důvodem. V praxi 

oblíbeným způsobem je jejich definice jako souboru pohledávek zástavního dlužníka 

za třetími osobami (poddlužníky), o nichž je zástavní dlužník povinen podle účetních 

předpisů účtovat v určité účtové skupině.59 

Pokud má zástavní dlužník v úmyslu zastavit pouze některé své pohledávky, musí 

dbát především na to, aby nebyly zaměnitelné za jiné pohledávky vůči tomu samému 

poddlužníkovi. Pak už by se však pravděpodobně nemohlo hovořit o souboru pohledávek 

Při zástavě souboru pohledávek má zásadní význam ustanovení § 1887 NOZ, 

podle kterého lze postoupit i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li 

takový soubor dostatečně určen, zejména druhově, a jde-li o pohledávky vznikající v určité 

době, nebo jde-li o různé pohledávky z téhož právního důvodu. Právě toto ustanovení je 

argumentem znějícím ve prospěch závěru, že soubor pohledávek lze zastavit, když ho lze 

i postoupit. Přesto taková dedukce potvrzení bude podléhat budoucí soudní interpretaci. 

V roce 2014 však do této oblasti výrazně zasáhla Notářská komora, a to 

výkladovým stanoviskem prezidia Notářské komory č. VS 3/2014 ze dne 16. července 

2014. Notáři se do té doby intenzivně zabývali otázkou, zda a jak zapisovat zástavu 

souboru pohledávek do Rejstříku zástav. Jejich postup byl nejednotný a situace značně 

nejasná. Většinou si notáři nebyli jisti ani řešením, jak technicky takový zápis pojmout 

(neměli na to správnou „kolonku“). Někteří zapisovali soubor pohledávek do kolonky věcí 

movitých, někteří jako věci hromadné. Rozuzlení přineslo až zmíněné výkladové 

stanovisko Notářské komory č. VS 3/2014, jenž, bohužel, uzavřelo, že zástavu souboru 

pohledávek do Rejstříku zástav zapsat nelze. Závěry prezidia Notářské komory lze shrnout 

do následujícího: (i) soubor pohledávek nenaplňuje definici hromadné věci dle ustanovení 

§ 501 NOZ 60 , z něhož je patrné, že se jedná o kritéria objektivní, nezávislá na vůli 

smluvních stran, a soubor pohledávek tato kritéria nesplňuje, když zejména není objektivně 

59 Takovou účtovou skupinou může být v případě obchodních pohledávek účtová skupina č. 31, kde jsou 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (účtová osnova), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, účtovány právě krátkodobé pohledávky. 
60 § 501 NOZ: Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový 
nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc. 
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považován za jeden předmět; a (ii) ustanovení § 1335 a násl. NOZ upravují zastavení 

jednotlivých pohledávek a neobsahuje úpravu speciální upravující zastavení souboru 

pohledávek, na rozdíl od § 1887 občanského zákoníku upravujícího postoupení souboru 

pohledávek (jestliže by zákonodárce chtěl připustit zastavení souboru pohledávek jako 

hromadné věci, pak by tato možnost musela být výslovně v zákoně připuštěna). 

To, že zástavní právo k souboru pohledávek nelze na základě výše uvedeného 

stanoviska zapsat do Rejstříku zástav (respektive notáři tak odmítají činit), vede logicky 

k tomu, že k němu nemůže být zapsán ani zákaz zřízení zástavního práva podle § 1309 

odst. 2 NOZ (§ 35f odst. 1 písm. e) zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích 

a jejich činnosti (dále jen „Notářský řád“), resp. § 35f odst. 3 písm. a) Notářského řádu). 

Výše uvedené závěry Notářské komory vedou samozřejmě k tomu, že notáři 

v současnosti striktně odmítají zápisy zástavních práv (resp. zákazů jejich zřízení) 

do Rejstříku zástav. 

S Notářskou komorou lze souhlasit do té míry, že soubor pohledávek jako náhodný 

shluk různých pohledávek netvoří věc hromadnou. Nelze však už akceptovat závěr, že 

v důsledku toho nelze soubor pohledávek vůbec zastavit. V praxi k zástavě souboru 

pohledávek běžně dochází, a to právě s odkazem na stěžejní ustanovení § 1887 NOZ.61 

Za předchozí právní úpravy docházelo k zastavování většího množství pohledávek 

z obchodních smluv na základě pravidelných měsíčních dodatků k zástavní smlouvě 

(tzv. pledge machine). V současnosti se s tímto typem zástavy lze setkat také, ale již spíše 

v menší míře právě s odkazem na zastavitelnost souboru pohledávek. Princip tohoto 

způsobu zastavování pohledávek spočívá v tom, že na základě těchto pravidelných dodatků 

jsou zastavovány v mezidobí nově vzniklé pohledávky. To umožňuje individuální 

specifikaci pohledávek odkazem na konkrétní faktury. Tato úprava však naráží na několik 

problémů. 

Menším problémem je otázka pořadí zástavních práv, když podle ustanovení § 1348 

odst. 3 NOZ: „Vázne-li na movité věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního 

61 Přestože jej prezidium Notářské komory ve svém výkladovém stanovisku č. VS 3/2014 jako oporu pro 
zastavitelnost souboru pohledávek ne příliš přesvědčivě odmítá. 
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věřitele zapsané v Rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu podle pořadí zápisu 

přednostně před právem vzniklým jiným způsobem (…).“. Tímto nedostatkem ostatně trpí 

i zástava souboru pohledávek, když ji nelze registrovat v Rejstříku zástav. 

Horší už to bude při zastavení obchodního závodu zástavního dlužníka, kdy tento 

systém přestává fungovat úplně a nové zástavní právo k novým pohledávkám jako 

jednotlivým věcem náležejícím k zastavenému závodu již nevznikne.62 

Poslední nevýhodou, kterou je třeba zmínit, je, že tento systém zastavování přestane 

fungovat rovněž v případě insolvence zástavního dlužníka. Pokud bude ve vztahu 

k zástavnímu dlužníku zahájeno insolvenční řízení, ode dne zahájení insolvenčního řízení 

nelze totiž (s výjimkami stanovenými zákonem) k majetku v jeho vlastnictví zřídit nové 

zajištění.63 

3.4.3 Pohledávky z účtů 

Peněžní prostředky na bankovních účtech představují oblíbený předmět zástavy 

často využívaný k zajištění dluhů obligačního dlužníka. V této oblasti je velice důležité 

nové znění ustanovení § 1335 odst. 1 NOZ, které výslovně upravuje situaci, kdy 

poddlužníkem zastavené pohledávky i zástavním věřitelem je tatáž osoba. V tom případě se 

stanoví, že zastavená pohledávka a dluh zajištěný zástavním právem nezanikají splynutím 

osoby věřitele a dlužníka. 

Novinku představuje i pravidlo NOZ zakotvené v ustanovení § 1339. Usnadňuje 

zástavnímu věřiteli přístup k peněžním prostředkům na účtu, pohledávky z něhož jsou 

předmětem zajištění. Zástavní věřitel podle tohoto ustanovení může přikázat bance, 

vedoucí předmětný účet, aby mu vyplatila zůstatek na účtu až do výše zajištěného dluhu, 

pokud jí zástavní věřitel oznámí výši a splatnost zajištěného dluhu. 

62 Srov. § 1348 NOZ: Ujedná-li se za trvání zástavního práva k hromadné věci samostatné zástavní právo 
k jednotlivé věci, která náleží k zástavě, zástavní právo nevznikne. Vzniklo-li k jednotlivé věci zástavní právo 
dříve, než k hromadné věci přibyla, nebo než byla hromadná věc zastavena, použijí se ustanovení o pořadí 
zástavního práva. 
63 Viz § 109 odst. 1 písm. b) InsZ: Právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví 
dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek 
stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo 
exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení. 
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Pokud je zástavní věřitel zároveň i bankou vedoucí předmětný účet, může se 

uspokojit přímo z prostředků uložených na bankovním účtu zástavního dlužníka. 

Problémy by ovšem mohla způsobit situace, kdy bude jako způsob vzniku 

zástavního práva k pohledávkám z účtů sjednán zápis do Rejstříku zástav, v kterémžto 

případě nemusí být dle dikce zákona vznik takového zástavního práva oznámen 

poddlužníkům (v tomto případě příslušné bance vedoucí účet). 64 Na druhou stranu ale 

pokud bude chtít zástavní věřitel využít možností, které mu skýtá ustanovení § 1339 NOZ, 

bude muset příslušné bance vedoucí účet zaslat oznámení podle tohoto ustanovení. 

Nejpozději v takovém okamžiku se banka vedoucí účet jako poddlužník dozví o existenci 

zástavního práva, a případnou lustrací v Rejstříku zástav jí toto zástavní právo bude 

i nevyvratitelně prokázáno. 

3.4.4 Pohledávky z pojistných smluv  

Pohledávky z pojistných smluv, které mohou být předmětem zástavního práva, jsou 

budoucími podmíněnými pohledávkami (stejně jako například pohledávky z finančních 

záruk). Ačkoliv k těmto pohledávkám k datu zřízení zástavního práva bude existovat 

právní titul, a to příslušná pojistná smlouva, je možné, že české soudy vyloží takto zřízené 

zástavní právo jako budoucí zástavní právo ve smyslu § 1341 NOZ. V době vzniku 

zástavního práva totiž ve většině případů ještě nebude existovat skutečnost, na jejímž 

základě samotné právo na výplatu pojistného plnění (o které jde při zástavě pohledávek 

z pojistných smluv především) fakticky vznikne. V tomto případě by však zástavní právo 

vzniklo až v okamžiku vzniku nepodmíněné pohledávky zástavce na peněžité plnění podle 

příslušné pojistné smlouvy. 

Obecně, a nejčastěji právě v souvislosti s pohledávkami z pojistného plnění, se lze 

setkat rovněž se situací, kdy nemá být pohledávka zastavena, ale vinkulována ve prospěch 

jiného věřitele. Podstatou vinkulace je ujednání, že pohledávka (například právě právo 

na výplatu pojistného plnění) je vázána k uspokojení (takto zajištěného) věřitele, v jehož 

64 § 1335 odst. 2 NOZ. 
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prospěch byla vinkulována.65 Nový občanský zákoník smluvní vztah založený vinkulací 

výslovně neupravuje, smluvní strany si však samozřejmě mohou dohodnout i smlouvu, 

která není samostatně jako typ smlouvy upravena.66 

3.5 Věci hromadné jako předmět zástavního práva 

Typickými hromadnými věcmi sloužícími obvykle v praxi úvěrového financování 

k zajištění jsou závod a zásoby. 

Nový občanský zákoník věc uvádí definici věci hromadné v ustanovení § 501: 

„Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako 

takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc.“ Jak už bylo 

uvedeno výše u výkladu k zástavě souboru pohledávek, z této definice je patrné, že se 

jedná o kritéria objektivní, nezávislá na vůli smluvních stran. 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy SOZ v taxativním výčtu věcí 

způsobilých k zastavení uváděl vedle věcí hromadných i soubor věcí67, NOZ v souvislosti 

s úpravou zástavního práva hovoří správně pouze o věci hromadné. Soubor věcí lze totiž 

za určitých podmínek chápat jako pouze jiné označení pro věc hromadnou. Už OZO 

ve svém ustanovení § 302 hovořil o věci hromadné („universitas rerum“) jako o souboru 

více věcí jednotlivých, který se považuje za jednu věc, označuje se společným jménem, 

tvoří věc hromadnou a pokládá se za celek.68 

Hromadnou věcí bude pouze takový soubor, u něhož existuje takové vnitřní spojení 

jednotlivých prvků, že „je považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné 

označení“. Definičním znakem věci hromadné je tak i vnitřní spojení, projevující se 

65 Viz VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 
2014, s. 433. Monografie (Linde). 
66 Viz § 1746 odst. 2 NOZ. 
67 Viz § 153 odst. 1 SOZ. 
68 HOLUB, O. Věc hromadná - soubor věcí. Ad notam. 2002, č. 3, s. 50. 
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odpovídajícím společným označením a tím, že věci tvořící věc hromadnou „náležejí téže 

osobě“.69 

Nový občanský zákoník výslovně definuje rovněž obchodní závod, jenž je 

příkladem věci hromadné. Podle ustanovení § 502 NOZ je obchodní závod „organizovaný 

soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho 

činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“. Zajímavé 

tedy je, že NOZ neříká výslovně, že je závod věc. Proto pro vyloučení pochybností, jež by 

mohly teoreticky vzniknout ohledně otázky, zda lze závod zastavit, je možné opřít se 

o ustanovení § 1319 odst. 2 NOZ, které hovoří o tom, že zástavní právo k, mimo jiné, 

závodu vzniká zápisem do Rejstříku zástav. 

Platná právní úprava kromě toho dává zástavci velmi široký prostor ke zcizování 

majetku zastaveného v rámci závodu (nebo obecně jakékoli hromadné věci) způsobem, 

který vede k zániku zástavního práva, neboť podle ustanovení § 1347 NOZ platí, 

že „při zastavení hromadné věci se zástavní právo vztahuje na zástavcovy jednotlivé věci 

náležející k zástavě a jí sloužící, ať jsou kdekoli. Zástavní právo se vztahuje na každou 

jednotlivou věc, která k hromadné věci přibude, a zanikne ke každé jednotlivé věci, která se 

od hromadné věci odloučí“. 

Nový občanský zákoník dále závod definuje tím způsobem, že do závodu zahrnuje 

nejen dlužníkova aktiva, ale rovněž i jeho dluhy.70 Tato skutečnost vede k tomu, že takový 

předmět zástavního práva bude prakticky jen obtížně použitelný k uspokojení zástavního 

věřitele. 

Často zastavovanou věcí hromadnou však není jen závod, ale i skladové zásoby, 

které mohou sloužit k podnikatelské činnosti zástavního dlužníka. Pro vznik i zánik 

zástavního práva k zásobám se uplatní obecná ustanovení NOZ ohledně zástavního práva 

69 Viz LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 
Beck, 2014,  s. 1774. 
70 § 502 NOZ: Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a 
který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho 
provozu. 
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k věcem hromadným. Zástavní právo tedy vzniká registrací v Rejstříku zástav71 a zaniká, 

mimo jiné, při zcizení věci tvořící zásoby například v rámci běžné obchodní činnosti 

zástavního dlužníka72. Nový nabyvatel tak nabude věc zástavním právem již nezatíženou. 

3.6 Obchodní podíl jako předmět zástavního práva 

Jak uvádí NOZ v ustanovení § 1320, „lze-li podíl v korporaci volně převést, lze 

k němu zřídit i zástavní právo“. I podíl společníka v korporaci tedy představuje majetkovou 

hodnotu způsobilou k zastavení. Podle ustanovení § 31 ZOK „podíl představuje účast 

společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí“. 

Úprava zastavení podílů v korporaci částečně vychází z předchozí právní úpravy 

obsažené v ustanovení § 117a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen 

„ObchZ“) 73 , kde bylo upraveno zástavní právo k obchodnímu podílu ve společnosti 

s ručením omezeným. Zastavitelnost obchodního podílu nebyla ovšem za minulé právní 

úpravy vždy zcela jasná. Do výčtu věcí způsobilých k zastavení v ustanovení § 153 odst. 1 

SOZ byl přidán až novelou s účinností od 1. ledna 2001. Do té doby nepanovala mezi 

odbornou veřejností v otázce zastavitelnosti obchodního podílu jednota.74 

3.7 Nemovitosti jako předmět zástavního práva 

Nemovitosti se řadí k hospodářsky nejvýznamnějším a proto nejžádanějším 

předmětům způsobilým k zastavení. Je tomu tak kvůli jejich stálosti a materiální i sociální 

hodnotě. 

71 § 1319 odst. 2 NOZ. 
72 § 1347 NOZ, věta druhá. 
73 § 117a odst. 1 ObchZ: Obchodní podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít 
písemnou formu. Podpisy na zástavní smlouvě musí být úředně ověřeny.  
74 VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 2014, 
s. 77. 
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Nový občanský zákoník dělí věci na hmotné a nehmotné75 a mimo jiné rovněž na 

věci movité a nemovité. Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí 

zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Jako 

zbytkovou klauzuli představuje NOZ věci movité, kterými jsou veškeré další věci, odlišné 

od věcí nemovitých, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná.76 

Změnu oproti SOZ tedy představuje jednak široká definice nemovitých věcí jako 

taková, jednak sloučení budov a pozemků77 a tedy revoluční návrat ke starořímské zásadě 

„superficies solo cedit“. Tato zásada, obvykle překládaná jako „povrch ustupuje půdě“, 

platila v českých zemích již v minulosti a byla opuštěna až za komunistického režimu 

rekodifikací soukromého práva v padesátých letech dvacátého století. V jejím důsledku by 

při výkonu zástavního práva k pozemku došlo k postihu všeho, co je s ním spojeno, ať už 

uměle nebo přirozeně, neboť se podle NOZ jedná vždy o součást pozemku. Před účinností 

NOZ by se zástavní právo vztahovalo pouze na zastavený pozemek, popřípadě na další 

výslovně uvedené věci k zastavení.78 

Důležité je rovněž neopomenout fakt, že podle nové české právní úpravy nejsou 

inženýrské sítě (například vodovody, energetické či jiné vedení) součástí pozemku. Vedou-

li proto přes pozemky, které jsou předmětem zástavního práva, zástavní právo k nim 

na základě zastavení samostatných pozemků nevznikne. Je-li přesto zájem na zastavení 

například potrubních sítí nacházejících se na pozemku, je třeba tyto zastavit zvlášť jako 

věci movité (a jelikož je logicky nebude možné odevzdat zástavnímu věřiteli a nahrazení 

odevzdání znamením se nedoporučuje (viz kapitola 4.4.3 (Vznik zástavního práva k věcem 

movitým a hromadným)), tak nejlépe zápisem takové zástavy do Rejstříku zástav (§ 1317 

ve spojení s § 1319 odst. 1 NOZ)). 

75 § 496 NOZ: (1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. 
(2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. 
76 Srov. § 498 NOZ. 
77 Viz § 3054 NOZ. 
78 Srov. Vymazal, op. cit., s. 80. 
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3.8 Zástava cizí věci 

Jednou ze základních zásad českého soukromého práva je zásada „nemo plus iuris 

ad alium transferre potest, quam ipse habet“ 79. Tato zásada neplatí bezvýjimečně a i 

v oblasti zástavního práva je v určitých případech předmětem zvláštní úpravy. Důležitým je 

zejména ustanovení § 1343 NOZ pojednávající o zastavení cizí věci. Ta může být 

zastavena v prvé řadě se souhlasem vlastníka věci. Bez souhlasu vlastníka vznikne zástavní 

právo, jen je-li věc odevzdána zástavnímu věřiteli a ten ji přijme v dobré víře, že zástavce 

je oprávněn věc zastavit.80 

Pro případné převody zástavy, která se nezapisuje do veřejného seznamu, je 

důležitá i úprava výjimek vyplývajících z ustanovení o nabytí věci od neoprávněného81 

(§ 1109 a následující NOZ). K zástavám zapisovaným ve veřejných seznamech se 

ustanovení § 1343 NOZ nevyjadřuje, bude tedy třeba hledat odpověď v obecném 

ustanovení § 984 NOZ 82. Pro účely testu úplatnosti tohoto ustanovení převažují mezi 

českou odbornou veřejností názory, že zřízení zástavního práva je nabytím věcného práva 

za úplatu. To platí bezvýjimečně v úvěrové praxi, kde je zástavní právo zřizováno 

k zajištění úvěru poskytovaného buď přímo zástavnímu dlužníku, anebo třetí osobě, pokud 

zástavu poskytuje osoba odlišná od obligačního dlužníka.83 Pro zřízení zástavního práva je 

důležitý ten závěr, že zástavní právo bude možné nabýt v dobré víře od osoby k tomu 

oprávněné podle zapsaného stavu (popřípadě s jejím souhlasem od třetí osoby), pokud je 

79 Nikdo nemůže převést na jiného více práv, než sám má. 
80 § 1343 odst. 2 NOZ. 
81 V praxi se nejčastěji zjednodušeně hovoří o nabytí od nevlastníka. A to přesto, že toto označení není 
přesné, když nezahrnuje případy, kdy vlastnické právo převádí osoba odlišná od vlastníka na základě 
vlastníkova zmocnění (například komisionář, který je oprávněn vlastnické právo převést vlastním jménem, i 
když není vlastníkem). 
82 § 984 odst. 1 NOZ: Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, 
svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu 
oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li 
však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis. 
83 Srov. RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní 
revue. 2013, č. 9, s. 241. 
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takové zástavní právo zřizováno v souvislosti s poskytováním úvěrů nebo obdobných rizik 

zástavního věřitele.84 

Zásadní je však nová právní úprava především v souvislosti s důsledky odstoupení 

od předchozích nabývacích smluv a jejich dopady na (nejen) zástavní práva třetích osob. 

Za předchozí právní úpravy se Nejvyšší soud přikláněl na stranu ochrany vlastnického práva 

původního vlastníka, jako například v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 5061/2008 

ze dne 26. ledna 2010: „Ten, jehož vlastnictví se s účinky "ex tunc" znovu "obnovilo", protože 

důvodně odstoupil od kupní smlouvy nebo od jiné smlouvy o převodu vlastnictví, je vlastníkem 

věci ve stejné podobě, jako kdyby ke kupní nebo jiné smlouvě o převodu vlastnictví vůbec nikdy 

nedošlo a tedy jako kdyby se nabyvatel nikdy nestal vlastníkem, i když byl jinak právní způsob 

nabytí vlastnictví (modus acquirendi) naplněn. Vyplývá z toho mimo jiné závěr, že nemůže být 

považován za "pozdějšího vlastníka zastavené věci", jestliže nabyl (a vlastně nikdy po právu 

nepozbyl) své vlastnictví dříve než zástavce, který dal věc (právo, jinou majetkovou hodnotu) 

do zástavy. Ten, vůči němuž nepůsobí zástavní právo, nemá postavení zástavního dlužníka 

a věc (právo, jiná majetková hodnota) tedy není zatížena zástavním právem.“. 

Situace však byla komplikovanější, a to především z důvodu rozdílných závěrů 

Ústavního soudu a Nejvyššího soudu na tuto problematiku. Ústavní soud zastával opačný 

názor, jak prezentoval například v nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, 

týkajícího se odstoupení od smlouvy a zastávajícího ochranu práv třetích osob: 

„Odstoupením od smlouvy podle § 48 odst. 2 SOZ se – není-li právním předpisem nebo 

účastníky dohodnuto jinak – smlouva od počátku ruší, avšak pouze s účinky mezi jejími 

účastníky. Vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své vlastnické právo nabyli v dobré 

víře, než došlo k odstoupení od smlouvy, požívá ochrany v souladu s čl. 11 LZPS 

a s ústavními principy právní jistoty a ochrany nabytých práv vyvěrajícími z pojmu 

demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy, a nezaniká.“ Ústavní soud 

tedy zaujal přesně opačné stanovisko než Nejvyšší soud, a chránil dobrou víru nových 

nabyvatelů. 

84 Srov. SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, xv, s. 1104. 
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Vzhledem k této situaci a nejednotnému postoji českých soudů i odborné veřejnosti 

je důležitým posunem postoj NOZ, který přináší odpověď v ustanovení § 7 NOZ ve spojení 

s § 2005 NOZ. Nový občanský zákoník přebírá pravidlo SOZ 85 , podle kterého se 

odstoupením od smlouvy závazek zrušuje od počátku. Nový občanský zákoník dále 

upřesňuje, že odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti 

stran. Zároveň však dodává, že tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.86 

To znamená zásadní obrat ve vztahu k předchozí právní úpravě a rozpolcenému přístupu 

českých soudů. Ve vztahu k zástavnímu právu to vede k těm důsledkům, že odstoupí-li 

právní předchůdce zástavního dlužníka od nabývací smlouvy, nemá to za následek zánik 

úplně všech práv a povinností. Především to nebude mít dopad na zástavní právo, které 

zástavní dlužník zřídil v době před odstoupením od nabývací smlouvy, byl-li zástavní 

věřitel při zřízení zástavního práva v dobré víře. 87 Ta je pak ustanovením § 7 NOZ88 

předpokládána. 

3.9 Vespolné zástavní právo 

Vespolné (simultánní) zástavní právo je zástavní právo zřízené společně k několika 

věcem, které zajišťuje tentýž dluh (§ 1345 NOZ). Zástavní věřitel se pak může uspokojit 

z kterékoli z těchto zástav, nebo ze všech dohromady. 

Vespolné zástavní právo může vzniknout i rozdělením věci, která slouží jako 

zástava, na více samostatných věcí. Takovým rozdělením zástavy tedy zástavní právo 

nezaniká.89 

Je zřejmé, že v úvěrové praxi je zřízení vespolného zástavního práva zcela běžné. 

Velké korporátní skupiny obvykle využívají k zajištění úvěru veškerý svůj dostupný 

majetek vhodný k zastavení.90 

85 Viz § 48 odst. 2 SOZ. 
86 Viz § 2005 NOZ. 
87 RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní revue. 
2013, č. 9, s. 244. 
88 § 7 NOZ: “Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.” 
89 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2008, sp. zn. 29 Odo 864/2006. 
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4 Vznik zástavního práva 

4.1 Obecně ke vzniku zástavního práva 

Jak je podrobně rozebráno výše v kapitole 1.3.2 (Akcesorita) pojednávající 

o jednom ze základních principů zástavního práva, zástavní právo je právem akcesorickým. 

Znamená to, že existuje pevný vztah mezi platným vznikem pohledávky, která odpovídá 

zajištěnému dluhu, a platným vznikem zástavního práva jako takového. Česká soudní 

judikatura se v této oblasti neustále vyvíjí a historicky je spíše nesourodá. Z nejnovějších 

závěrů Nejvyššího soudu 91 , které je třeba respektovat, neboť lze očekávat, že (nejen 

s ohledem na § 13 NOZ) budou soudy nižšího stupně aplikovány, vyplývá, že zástavní 

právo platně nevznikne, dokud platně nevznikne dluh, který zajišťuje. 92  Pokud tedy 

pohledávka zajištěná zástavním právem fakticky platně nevznikne (ať už kvůli neplatnosti 

smlouvy, podle které měla tato pohledávka vzniknout, nebo proto, že se jedná o budoucí 

pohledávku, která doposud nevznikla), nemá to sice vliv na platnost zástavní smlouvy, 

odpovídající zástavní právo však nevznikne (alespoň do chvíle, než vznikne i zajištěný 

dluh).  

Níže bude poukázáno na to, že takové závěry odporují výslovné dikci zákona. 

K platnému vzniku zástavního práva je třeba spojení tří prvků, kterými je 

zajišťovaný dluh (ať již existující nebo budoucí), způsobilý předmět zástavního práva 

a některá z právních skutečností požadovaná zákonem ke vzniku zástavního práva.93 

O zajišťovaném dluhu a předmětu zástavy pojednává tato práce v příslušných 

kapitolách.94 Zákonem dále požadované právní skutečnosti vedoucí ke vzniku zástavního 

90 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, 
xv, s. 1106.  
91 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2014, sp. zn. 29 Cdo 4340/2011. 
92 Což může mít pro zástavní věřitele katastrofální důsledky například v situaci, kdy je vyhlášeno insolvenční 
řízení zástavce (viz kapitola 6.3 (Výkon zástavního práva v insolvenci)). 
93 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2009, s. 391. 
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práva lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na zástavní právo sjednané dobrovolně 

a na zástavní právo nucené. 

4.2 Zástavní smlouva 

4.2.1 Zřízení zástavního práva zástavní smlouvou 

Strany mohou zřídit zástavní právo dobrovolně na základě zástavní smlouvy95, jež 

má zpravidla však účinky pouze obligační, tzn. je pouhým právním titulem („iustus 

titulus“). K němu musí přistoupit další právní skutečnost, která má podobu právně 

uznaného způsobu vzniku zástavního práva („modus“). Hovoří se tak o dvoufázovosti 

vzniku zástavního práva. 

Nový občanský zákoník tuto skutečnost správně reflektuje i ve své terminologii, 

když rozlišuje zřízení zástavního práva (zástavní smlouvou) a vznik zástavního práva 

(například registrací v Rejstříku zástav, veřejném seznamu, či jinými způsoby, které jsou 

popsány níže a které se liší podle druhu zastavované věci). 

Existuje však také situace, kdy zástavní právo vznikne již uzavřením samotné 

zástavní smlouvy. Může se jednat o případ zastavení pohledávek, u nichž zástavní právo 

zásadně vznikne právě již při uzavření zástavní smlouvy, ledaže si strany sjednají, že má 

dojít k registraci takového zástavního práva do Rejstříku zástav. 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy96 v současnosti zákon nevyžaduje obligatorně 

písemnou formu zástavní smlouvy. V taxativně vymezených případech je nově dostačující 

i ústní forma zástavní smlouvy. Konkrétně se jedná o situace, kdy je movitá věc odevzdána 

zástavnímu věřiteli či do úschovy třetí osobě, nebo pokud je odevzdání movité věci 

nahrazeno jejím označením. 97  V určitých případech zákon může stanovit místo prosté 

94 Viz kapitola 2 (Zajištěný dluh) a 3 (Předmět zástavního práva). 
95 § 1312 NOZ. 
96 Srov. ust. § 156 odst. 1 SOZ. 
97 § 1314odst. 1 NOZ ve spojení s ust. § 1317 odst. 2 NOZ. 
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písemné formy písemnou formu s úředním ověřením podpisů, popřípadě formu veřejné 

listiny. 

Z povahy věci je tak ústní forma zástavní smlouvy vyloučena pro věci nehmotné 

a pohledávky. Vyloučena je i u věcí nemovitých, u nichž zákon obecně požaduje písemnou 

formu právního jednání, kterým se zřizuje, mění nebo ruší věcné právo k nemovité věci 

(§ 560 NOZ). V případě nemovitých věcí musí být navíc podpisy smluvních stran na téže 

listině, s úředně ověřeným podpisem zástavce (pravost podpisu a oprávnění jednat jménem 

zástavního věřitele v zástavní smlouvě katastrální úřad nezkoumá98). Písemná forma je 

vyžadována i v případě, pokud si strany chtějí smluvně sjednat způsob výkonu zástavního 

práva (§ 1359 odst. 1 NOZ), což může podle NOZ být privátním prodejem zástavy nebo, 

za určitých podmínek, i ponechání si zástavy zástavním věřitelem (tzv. propadná zástava). 

K platnosti právního jednání, pro něž zákon stanovuje písemnou formu, se vyžaduje podpis 

stran. Kromě případů, kdy to zákon výslovně stanoví (jako například u zástavy nemovitostí 

výše), nemusí být podpisy jednajících stran na téže listině. Písemná forma je zachována 

i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky 

umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby (§ 562 odst. 1 NOZ). 

Ustanovení § 1314 NOZ, odstavec druhý, pak uvádí případy, ve kterých se 

vyžaduje kvalifikovaná forma zástavní smlouvy (veřejná listina ve formě notářského 

zápisu99). Bude se jednat o situace, kdy má vzniknout zástavní právo k závodu nebo jiné 

věci hromadné, k nemovité věci nezapisované do Katastru nemovitostí nebo k věci movité, 

jejíž zastavení se zapisuje do Rejstříku zástav (což se aplikuje i na pohledávky, jak je 

podrobněji popsáno níže). 

Podstatné náležitostí zástavní smlouvy stanoví NOZ v ustanovení § 1312. Patří 

k nim určení stran zástavní smlouvy, specifikace předmětu zástavy a zajištěného dluhu, 

případně do jaké výše a v jaké době může zajištěný dluh vznikat. Zástava musí být 

specifikována tak, aby ji bylo možné určit kdykoli v době trvání zástavního práva. 

98 § 561 odst. 2 NOZ ve spojení s ust. § 62 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
99 Srov. § 3026 odst. 2 NOZ. 
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Pro vznik zástavní smlouvy se použijí stejná pravidla NOZ jako k uzavírání smluv 

obecně. Smlouva je tedy uzavřena okamžikem, kdy přijetí její nabídky nabývá účinnosti 

(§ 1745 NOZ), pokud se strany nedohodnou jinak. V rozsudku ze dne 16. ledna 2013, 

sp. zn. 31 Cdo 1571/2010, velký senát kolegia Nejvyššího soudu formuloval názor, že 

podmínkou vzniku (uzavření) zástavní smlouvy mezi nepřítomnými osobami není 

skutečnost, aby oblátem akceptovaný návrh došel zpět oferentovi, bylo-li mezi stranami 

ujednáno, že akceptace návrhu smlouvy nabývá účinnosti k jinému okamžiku. 100 

V posuzovaném případě se strany dohodly na zřízení zástavního práva k nemovitostem 

žalobců. Zástavní věřitel nejprve sám podepsal zástavní smlouvu, kterou poté doručil 

k podpisu zástavcům. Ti ji rovnou připojili jako přílohu návrhu na vklad daného zástavního 

práva podanému příslušnému katastrálnímu úřadu, aniž by doručili akceptované návrhy 

zpět zástavnímu věřiteli. Jak však potvrdil Nejvyšší soud, účastníci právního vztahu se 

mohou dohodnout na jiných podmínkách projevu vůle obláta vůči oferentovi (právní 

úprava je plně dispozitivní). Na tom nemění nic ani fakt, že konkrétně v případě zástavy 

nemovitostí musí být smlouva uzavřena v písemné podobě, když zákon nikde nestanoví 

povinnost obláta doručit písemné prohlášení o přijetí návrhu smlouvy nebo přímo 

samotnou písemně akceptovanou smlouvu zpět oferentovi. Nejvyšší soud sám potvrdil 

aplikovatelnost závěrů rozsudku i na případy smluv uzavíraných podle právní úpravy NOZ, 

a to s odkazem na § 1744 NOZ stanovící, že „s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo 

k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je 

nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo 

přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu 

včas.“. 

4.2.2 Zakázaná ujednání 

Limity smluvní volnosti zástavce a zástavního věřitele (nejen) při uzavírání 

zástavních smluv představují tzv. zakázaná ujednání, která NOZ upravuje v ustanovení 

§ 1315. Jedná se o právní úpravu, která se běžně vyskytuje v evropských civilních 

100 Nejvyšší soud České republiky: K přijetí návrhu na uzavření zástavní smlouvy mezi nepřítomnými. Právní 
rozhledy. 2013, s. 302. 
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kodexech. Nový občanský zákoník je shovívavější než minulá právní úprava a povoluje 

i některá smluvní ujednání, která SOZ zakazoval. 

Ujednání vypočtená v ustanovení § 1315 NOZ se týkají výkonu zástavního práva, 

který v jistém směru modifikují. Jsou zapovězena z toho důvodu, že poškozují jednu 

ze stran nebo popírají účel zástavního práva. Jedná se pak především o zákaz takových 

jednání, která zhoršují postavení zástavního dlužníka, protože omezují nebo mohou omezit 

jeho vlastnické právo. 

Nový občanský zákoník rozlišuje dva druhy zakázaných ujednání, a to ujednání 

zakázaná obecně, a taková ujednání, která se zakazují ujednat jen v době před splatností 

zajištěného dluhu. 

Ustanovení prvního odstavce § 1315 NOZ obecně zakazuje ujednání, podle kterého 

dlužník (respektive zástavní dlužník) nebo zástavce nesmí vyplatit zástavu. 

Podle druhého odstavce § 1315 NOZ se zakazují určitá ujednání pouze v období, 

dokud zajištěný dluh nedospěje. Zakazuje se ujednat, že se zástavní věřitel nebude domáhat 

uspokojení ze zástavy (zajišťovací funkce zástavního práva by pak ztrácela smysl) 

(zakázaná ujednání tedy v určitých případech chrání i zástavního věřitele), že zástavní 

věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji za libovolnou, anebo 

předem určenou cenu může ponechat, a dále se v této době zakazuje ujednat, že zástavní 

věřitel může brát ze zástavy plody nebo užitky. 

Změnu oproti stavu, který panoval za účinnosti NOZ, představuje možnost sjednat 

výkon zástavního práva formou privátního prodeje či tzv. propadné zástavy (§ 1315 NOZ 

odst. 2 písm. b)). To je možné ale jen v době po splatnosti zajištěného dluhu, poté, co 

nastoupí uhrazovací funkce zástavního práva. 

Zákaz brát ze zástavy plody nebo užitky je zajímavý ve vztahu k zajišťovacímu 

převodu práva 101 , u něhož si strany podle důvodové zprávy k NOZ naopak mohou 

dohodnout, že věřitel na úhradu zajištěného dluhu použije, co z poskytnuté jistoty získá. 

Toto zakázané ujednání však nevylučuje možnost dohody zástavce a zástavního věřitele 

101 Viz § 2043 NOZ. 
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o tom, že zástavní věřitel bude oprávněn zástavu užívat, což ostatně NOZ výslovně 

umožňuje sjednat.102 

Vzhledem ke kogentnosti úpravy není možné dané zákonné ustanovení ujednáním 

stran jakkoli modifikovat. Důsledkem porušení tohoto ustanovení tak bude neplatnost 

takového ujednání, a to neplatnost relativní, když ustanovení směřuje na ochranu zájmu 

určité osoby jako strany zástavněprávního vztahu. Ustanovení odstavce druhého § 1315 

NOZ nepůjde pravděpodobně ani modifikovat tím způsobem, že by ujednání bylo sjednáno 

v době před splatností zajištěného dluhu s tím, že by účinky byly odloženy jen na dobu 

po splatnosti zajištěného dluhu. Tím by úprava ztratila svůj ochranný smysl. 

Smluvně však již při vzniku zástavního práva, tedy i před splatností zajištěného 

dluhu, bude možné ujednat výkon zástavního práva formou propadné zástavy nebo 

prodejem z volné ruky (proti kterým směřuje ustanovení § 1315 odst. 2 písm. b) NOZ), 

pokud se tak nestane libovolným způsobem, respektive za libovolnou anebo předem 

určenou cenu. Tomu je možné se vyhnout stanovením jasného postupu při případném 

výkonu prodejem z volné ruky, či ujednáním, že cena propadné zástavy bude v případě 

výkonu zástavního práva tímto způsobem stanovena například na základě posudku znalce 

pro ocenění zástavy. K tomu bude uveden bližší výklad v kapitole 6.2 (Smluvní způsoby 

výkonu zástavního práva). 

Ustanovení o zakázaných ujednáních jsou rozšířena o úpravu ve vztahu 

ke spotřebitelům a malým nebo středním podnikatelům 103 . Pokud jsou takové osoby 

stranou zástavněprávního vztahu, není s nimi možné sjednat propadnou zástavu nebo 

realizaci zástavního práva prodejem z volné ruky (privátním prodejem) ani v době 

102 Viz § 1356 odst. 2 NOZ: „Zástavní věřitel může zástavu užívat jen se souhlasem zástavního dlužníka 
a způsobem pro zástavního dlužníka neškodným (…).”. 
103  Pojem „malý a střední podnikatel“ NOZ neupravuje. Je možné vyjít z definice užívané v českém a 
evropském právu pro účely veřejné podpory (zákon č. 47/2002 Sb. a nařízení Komise (ES) č. 800/2008), 
podle které je tato kategorie ohraničena z hlediska velikosti podnikatelova podniku kritérii (i) 250 
zaměstnanců a ročním obratem 50 milionů EUR, nebo (ii) bilanční sumou roční rozvahy 43 milionů EUR (viz 
RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní revue. 
2013, č. 9, s. 252). 
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před splatností zajištěného dluhu. Takové ujednání by nebylo jen neplatné, ale zdánlivé 

(nepřihlíží se k němu).104 

4.3 Nucený vznik zástavního práva 

Pokud není zástavní právo zřízené dobrovolně (na základě zástavní smlouvy), může 

být zřízeno i proti vůli zástavního dlužníka. V takovém případě může zástavní právo 

vzniknout přímo ze zákona (ex lege) nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci 

(kterým je například orgán soudu či správní úřad). Pak se jedná, na rozdíl od zástavního 

práva zřízeného na základě zástavní smlouvy, o jednofázovou právní skutečnost.  

Relevantními ustanoveními NOZ hovořícími o zákonném zástavním právu jsou 

§ 2344 NOZ, které přiznává zákonné zástavní právo pachtýři k zajištění jeho pohledávek 

vůči propachtovateli, § 2481 NOZ, které stanoví zákonné zástavní právo zasílatele 

k zajištění jeho pohledávek vůči příkazci, a § 2571, které upravuje zákonné zástavní právo 

dopravce k zajištění jeho pohledávek ze smlouvy o přepravě věci.105 Zástavní právo vzniká 

v těchto případech bez dalšího, ex lege. 

Nový občanský zákoník hovoří o jiném než smluvním vzniku zástavního práva 

minimálně, a to především v ustanovení § 1342, které pojednává o zástavním právu 

z rozhodnutí orgánu veřejné moci. V takovém případě vzniká zástavní právo 

vykonatelností rozhodnutí, ledaže je v něm stanoveno něco jiného. Pokud se jedná o věc, 

ke které se zástavní právo zapisuje do veřejného seznamu či Rejstříku zástav, zapíše se tam 

rovněž i zástavní právo vznikající z rozhodnutí orgánu veřejné moci. Takový zápis má však 

už jen deklaratorní povahu. 

Jako příklad vzniku zástavního práva z rozhodnutí orgánu veřejné moci lze uvést 

soudcovské zástavní právo podle ustanovení § 338b a násl. zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), která jej upravují jako jeden ze způsobů výkonu 

104 Srov. § 1315 odst. 3 NOZ. 
105 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK J., FIALA J. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 
2014, lxv, 1667 s. Komentáře (Wolters Kluwer). Komentář k § 1312. 
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rozhodnutí. Posiluje postavení oprávněného z exekučního titulu při vymáhání jeho nároku 

(pokud z určitého důvodu není zájem na tom, aby došlo rovnou ke zpeněžení předmětu 

zástavy). Pro pořadí soudcovského zástavního práva je rozhodující den, kdy došel soudu 

návrh na jeho zřízení (nikoli například den, kdy je doručen návrh na vklad soudcovského 

zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu). Pokud dni zřízení soudcovského 

zástavního práva předchází jiná, dříve zřízená zástavní práva smluvní či zákonná, bude 

soudcovské zástavní právo zástavním právem s pozdějším pořadím.106 

Soudcovskému zástavnímu právu odpovídají příslušná ustanovení zákona 

č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „EŘ“), upravující 

exekutorské zástavní právo. Na rozdíl od soudcovského zástavního práva však exekutorské 

zástavní právo k nemovitostem (které podléhají evidenci v Katastru nemovitostí) vzniká až 

doručením exekutorského příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva příslušnému 

katastrálnímu úřadu107, nikoli již právní mocí exekučního příkazu. 

4.4 Způsoby vzniku zástavního práva 

4.4.1 Úvod 

Tato kapitola se zaměřuje na rozbor obecných způsobů vzniku zástavního práva. 

Jak bude přiblíženo níže, obecně uvádí NOZ několik způsobů (modů) vzniku zástavního 

práva. Zástavní právo může vzniknout již účinností samotné zástavní smlouvy, odevzdáním 

zastavované věci či jejím označením, zápisem do veřejného seznamu, veřejného rejstříku či 

Rejstříku zástav.108  

106 VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku: (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 2014, 
s. 135. 
107 Viz § 69a odst. 3 EŘ. 
108 Zástavnímu právu k cennému papíru se tato práce věnovat nebude. Pro úplnost se uvádí, že v případě akcie 
jako běžně zastavovaného cenného papíru zástavní právo vzniká připojením zástavního rubopisu a 
odevzdáním akcie zástavnímu věřiteli, za určitých podmínek i třetí osobě jako uschovateli (v případě 
listinných akcií na jméno jako cenného papíru na řad) nebo zápisem zástavního práva na účet zástavce (k jeho 
tíži) v evidenci investičních nástrojů vedené centrálním depozitářem cenných papírů (v případě 
zaknihovaných akcií). 
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4.4.2 Rejstřík zástav 

Rejstřík zástav zaujímá v českém právním řádu významné místo. Není veřejným 

seznamem ve smyslu NOZ, ale je ve stanovených případech vždy výslovně zmiňován. 

Podle § 35a Notářského řádu jej vede, provozuje a spravuje Notářská komora České 

republiky. Každý má právo na výpis nebo opis z Rejstříku zástav a potvrzení o nenalezení 

věci v Rejstříku zástav (§ 35i odst. 1 Notářského řádu), což zaručuje formální publicitu 

Rejstříku zástav. Takový výpis, resp. opis je však zpoplatněn, a možnosti vyhledávání jsou 

navíc velice omezené109. Materiální publicitu Rejstříku zástav NOZ výslovně předpokládá 

(např. v § 1309 odst. 2 nebo v § 1335 odst. 2 NOZ). 

Nový občanský zákoník stanovuje případy, kdy zástavní právo může vzniknout 

zápisem do Rejstříku zástav (vedle jiných možných způsobů vzniku zástavního práva)110, 

případně kdy je zápis do Rejstříku zástav jediným možným způsobem vzniku zástavního 

práva (jako u závodu, jiné věci hromadné nebo u nemovitých věcí nezapisovaných 

do veřejného seznamu).111 

Tedy i zástavní právo k pohledávce, nově řazené mezi věci movité, může vzniknout 

právě zápisem do Rejstříku zástav. Starý občanský zákoník s takovým způsobem vzniku 

zástavního práva nepočítal a nebyl ani prakticky proveditelný. 

Tento způsob vzniku zástavního práva lze jen doporučit. Zejména pro věřitele 

přináší větší právní jistotu při zřizování i případné realizaci zástavního práva. 

Nejpřesvědčivějším argumentem pro zřízení zástavního práva tímto způsobem je však 

priorita pořadí zástavních práv zapsaných do Rejstříku zástav.112 Vázne-li totiž na movité 

věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního věřitele zapsané v Rejstříku zástav 

přednostně před právem vzniklým jiným způsobem, tedy i před zástavním právem (i dříve) 

109 Zejména proto, že Rejstřík zástav stále není veřejně přístupný on-line, a některé druhy zastavených věcí 
nelze popsat dostatečně určitě na to, aby je bylo možno v Rejstříku zástav spolehlivě dohledat. 
110 § 1319 odst. 1 NOZ. 
111 § 1319 odst. 2 NOZ. 
112 Na rozdíl od SOZ, podle kterého fungovala časová priorita vzniku zástavního práva (§ 165 odst. 2 SOZ). 
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vzniklým odevzdáním zástavy. Až na posledním místě se uspokojí zástavní právo vzniklé 

označením věci znamením.113 

Pro zápis zástavního práva do Rejstříku zástav vyžaduje NOZ, aby měla zástavní 

smlouva formu veřejné listiny. 114  Zápis do Rejstříku zástav pak provede notář, který 

takovou veřejnou listinu sepsal.115 

Jedinou podstatnou nevýhodou je tedy finanční náročnost takového postupu. Je 

však třeba důkladně zvážit, jestli to má být skutečně důvodem, pro který se zástavní věřitel 

rozhodne upustit od požadavku vzniku zástavního práva zápisem do Rejstříku zástav (kde 

je to možné). 

4.4.3 Vznik zástavního práva k věcem movitým a hromadným 

U věcí movitých je dáno na výběr několik způsobů vzniku zástavního práva. Patří 

k nim možnost odevzdání zastavované věci (zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě), její 

označení znamením nebo zápis zastavované věci do Rejstříku zástav116. 

Označení věci znamením jako způsob vzniku zástavního práva však není v praxi 

příliš doporučovaný. Jedním z důvodů je nevýhoda horšího pořadí takto vzniklých 

zástavních práv, která stojí nejen za prioritními zápisy do Rejstříku zástav, ale 

i za zástavními právy vzniklými odevzdáním věci. Dalším důvodem hovořícím proti 

tomuto způsobu je nutnost absence dobré víry osob, které mají nabýt takto zastavenou věc, 

aby zástavní právo na zcizené věci zůstalo váznout. Jinak řečeno, pokud by nabyvatel tímto 

způsobem zastavené věci byl v dobré víře, že věc zastavená není, zástavní právo by vůči 

němu nepůsobilo. 

Zástavní právo k závodu a ostatním věcem movitým hromadným může pak 

vzniknout pouze zápisem do Rejstříku zástav (§ 1319 odst. 2 NOZ), a to zástavní smlouvou 

sepsanou ve formě veřejné listiny (§ 1314 odst. 2 písm. a) NOZ). 

113 § 1371 odst. 3 NOZ. 
114 § 1314 odst. 2 ve spojení s § 1319 odst. 3. 
115 Viz § 35g odst. 2 Notářského řádu. 
116 Viz § 1317 a § 1319 odst. 1 NOZ. 
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U závodu je nutné uvést skutečnost, že ve chvíli, kdy je k němu zřízeno zástavní 

právo, nelze již zřídit zástavní právo k jednotlivé věci, která k takovému závodu náleží (jak 

vyplývá z § 1348 NOZ). Přestože se se stejným problémem potýkala již předchozí právní 

úprava, ani NOZ se výslovně nezabývá vztahem mezi zápisem zástavního práva k závodu 

jako celku do Rejstříku zástav a nezbytností zápisu zástavního práva do veřejných seznamů 

k jednotlivým věcem (jako součástem závodu), zástavní právo k nimž podléhá registraci 

do veřejného seznamu či Rejstříku zástav. Úvěrová praxe vyřešila tento problém cestou 

větší jistoty, když banky jako zástavní věřitelé požadují, aby bylo nejdříve zřízeno zástavní 

právo k jednotlivým věcem náležícím k závodu. Teprve po vzniku zástavního práva (tedy 

také až například po zápisu do Rejstříku zástav či po vkladu do Katastru nemovitostí) se 

zřizuje zástavní právo k celému závodu.117 Z toho vyplývá, že pokud se bude dozastavovat 

majetek, který v době vzniku zástavního práva k závodu zástavní dlužník ještě nevlastnil, 

bude třeba, aby se zástavní věřitel zástavního práva k závodu zřízeného v jeho prospěch 

nejdříve vzdal, poté teprve bude moci být zřízeno nové zástavní právo k doposud 

nezastavenému majetku zástavního dlužníka a případně znovu zastaven celý závod. 

4.4.4 Vznik zástavního práva k pohledávce 

Díky novému pojetí pohledávek jako věcí nehmotných movitých 118  již NOZ 

neklade žádné otazníky ohledně zastavitelnosti tohoto druhu aktiv (respektive okruhu 

zastavitelných pohledávek). V úvěrové praxi patří při zajišťování pohledávek bank jako 

zástavních věřitelů k nejčastěji využívaným aktivům. 

Starý občanský zákoník umožňoval zřízení zástavního práva k pohledávkám 

v ustanovení § 159, podle kterého takové zástavní právo vznikalo již (a pouze) uzavřením 

zástavní smlouvy.  

Nový občanský zákoník je v tomto směru velkorysejší. Zástavní právo 

k pohledávce má speciální úpravu119 (oproti obecným způsobům vzniku zástavního práva 

117 Viz RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní 
revue. 2013, č. 9, s. 250. 
118 § 498 odst. 2 NOZ. 
119 § 1335 odst. 2 NOZ. 
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k movitým věcem zmíněným výše, které by u pohledávek z logických důvodů ne vždy 

fungovaly) a zásadně vzniká již účinností zástavní smlouvy (zhotovené v písemné 

formě120), ledaže se strany dohodnou jinak. Odchylná úmluva může spočívat v tom, že 

bude sjednána pozdější doba vzniku zástavního práva, popřípadě že zástavní právo vznikne 

zápisem do Rejstříku zástav.121 

Nabízí se otázka, jak vyřešit případný konflikt pořadí zástavních práv vzniklých 

za účinnosti SOZ, kdy tedy ještě nebylo možné zástavní právo zapisovat do Rejstříku 

zástav, a zástavních práv zapsaných do Rejstříku zástav v době účinnosti NOZ. Z hlediska 

základních právních principů soukromého práva, a především ustanovení § 2 odst. 3 NOZ, 

podle něhož nesmí být výklad právního předpisu v rozporu s dobrými mravy, by mělo mít 

prioritu zástavní právo vzniklé ještě podle SOZ. Litera zákona však hovoří jasně 

a při striktním výkladu NOZ by bylo třeba upřednostnit zástavní právo zapsané 

do Rejstříku zástav. Na jednoznačnou odpověď českých soudů si však bude třeba ještě 

počkat. 

Nový občanský zákoník rovněž odstranil pochybnosti ohledně zastavitelnosti 

pohledávek, u nichž je vyloučeno postoupení. Podle ustanovení § 1335 odst. 1 lze zastavit 

pouze pohledávku, kterou lze postoupit jinému. Starý občanský zákoník v těchto 

souvislostech mlčel, a nebylo tak postaveno najisto, zda vyloučení postoupení pohledávky 

je překážkou její zastavitelnosti či nikoli. 

4.4.5 Účinnost vzniku zástavního práva k pohledávce 

Okamžik vzniku zástavního práva se ne vždy nutně pojí s okamžikem, kdy je 

zástavní právo skutečně účinné. Účinností vůči poddlužníkovi ze zastavené pohledávky 

totiž zástavní právo nabývá až ve chvíli, kdy je takové osobě zástavní právo oznámeno 

zástavním dlužníkem nebo prokázáno zástavním věřitelem (viz § 1335 odst. 2 NOZ). 

120 § 1314 odst. 1 NOZ. 
121 Blíže ke změně dle NOZ v souvislosti se zápisem zástavního práva k pohledávkám do Rejstříku zástav a 
související problematice viz kapitola 4.3.1 (Rejstřík zástav).  
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Stejné ustanovení však určuje výjimku pro situace, kdy je zástavní právo zapsáno 

do Rejstříku zástav. V takovém případě zástavní právo vzniká a je účinné příslušným 

zápisem, a není jej tedy třeba poddlužníku oznamovat. Tato výjimka se však jeví 

jako nedomyšlená a ne příliš šťastná. Přináší značnou nejistotu do vztahu mezi zástavním 

věřitelem, zástavním dlužníkem a poddlužníkem. Rejstřík zástav totiž není dálkově veřejně 

přístupný (jak už bylo řečeno, není veřejným seznamem), má omezené možnosti 

vyhledávání a poddlužník by v nevědomosti mohl plnit omylem nesprávné osobě. Tím by 

se však svého dluhu automaticky nezprostil. Pokud by tedy plnil zástavnímu dlužníku 

ve chvíli, kdy byl už povinen plnit zástavnímu věřiteli, musel by plnit znovu a správné 

osobě, čímž by se vystavil riziku, že (v případě, že poskytnuté plnění nebude moci 

od zástavního dlužníka vymoci zpět) bude muset plnit dvakrát. 

Podle § 1336 NOZ je totiž poddlužník před splatností zajištěného dluhu povinen 

plnit nedílně zástavnímu věřiteli a zástavnímu dlužníku, po splatnosti zajištěného dluhu 

však už jen zástavnímu věřiteli (který o tom podá zprávu zástavnímu dlužníku). Vzhledem 

k tomu, že NOZ blíže nepopisuje, jak má nedílné plnění v případě doposud nesplatného 

zajištěného dluhu fakticky vypadat, lze jen doporučit buď toto ustanovení smluvně zcela 

vyloučit122 (a například uložit poddlužníku, aby zástavnímu věřiteli plnil až po splatnosti 

zajištěného dluhu), nebo takové plnění ponechat v úschově u třetí osoby. 

4.4.6 Vznik zástavního práva k věcem nemovitým 

Zástavní právo k věcem nemovitým, které se nezapisují do Katastru nemovitostí, 

vzniká zápisem do Rejstříku zástav (§ 1319 odst. 2 NOZ), a to zástavní smlouvou sepsanou 

ve formě veřejné listiny (§ 1314 odst. 2 písm. b) NOZ). 

Zástavní právo k ostatním nemovitým věcem, které jsou předmětem registrace 

v příslušném veřejném seznamu (kterým je v případě nemovitostí Katastr nemovitostí), 

vzniká zápisem v Katastru nemovitostí (§ 1316 NOZ). Návrh na zápis do Katastru 

nemovitostí se podává na stanoveném formuláři formou návrhu na vklad. Právní účinky 

122 Což výslovně umožňuje § 1340 NOZ. 
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vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy byl návrh 

na vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.123 

Pro připomenutí je vhodné zmínit výše uvedený závěr Nejvyššího soudu 124, že 

zástavní právo platně nevznikne, dokud platně nevznikne dluh, který zajišťuje. To je zcela 

absurdní zejména v situaci zástavního práva zřízeného k nemovitostem125. I když půjde 

o nemovitost, ke které bylo vloženo zástavní právo do Katastru nemovitostí, zástavní právo 

před vznikem zajištěného dluhu přesto nevznikne. V praxi banky běžně poskytují bankovní 

záruky nebo například kontokorentní úvěry s možností střídavého poskytování a splacení 

dluhu. Pohledávky odpovídající zajištěnému dluhu tedy mohou neustále vznikat a zanikat, 

a s nimi dle všeho i zástavní právo takové pohledávky zajišťující (které je celou dobu 

zapsáno v Katastru nemovitostí na základě platně zřízené zástavní smlouvy). Všechny 

takové vzniky a zániky zástavních práv samozřejmě není možné technicky (či bez 

nadměrné administrativní zátěže) v Katastru nemovitostí zaznamenávat. To znamená zcela 

nepředstavitelný zásah do právní jistoty všech dotčených subjektů, který Nejvyšší soud 

jistě nezamýšlel. Nezbývá než doufat, že bude Nejvyšší soud brzy svoje závěry regulovat a 

uvede je na pravou míru. 

4.4.7 Vznik zástavního práva k podílu v obchodní korporaci a veřejný rejstřík 

Zástavní právo k podílu v obchodní korporaci vzniká zápisem do veřejného 

rejstříku, ve kterém je korporace vedena (§ 1322 odst. 1 NOZ), kterým je obchodní rejstřík 

(dále jen „Obchodní rejstřík“) vedený podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob (dále jen „Rejstříkový zákon“). 

Takový zápis je konstitutivní, zástavní právo tedy vzniká právě až zápisem 

do Obchodního rejstříku. 

123 § 10 Katastrálního zákona. 
124 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2014, sp. zn. 29 Cdo 4340/2011. 
125 Absurdita se samozřejmě projeví i u jiných aktiv, jejichž zastavení se registruje ve veřejném seznamu, 
veřejném rejstříku či v Rejstříku zástav. U nemovitých věcí je to o to citelnější, když s problematikou 
Katastru nemovitostí a jeho materiální publicity se běžný občan setkává dnes a denně. 
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Ve smyslu ustanovení § 498 odst. 2 NOZ je podíl věcí movitou nehmotnou. 

Pro zástavní smlouvu k podílu se bude proto vyžadovat písemná forma (§ 1314 odst. 1 

NOZ). Nový občanský zákoník už sice nepřebírá výslovnou povinnost úředního ověření 

podpisů podle § 117a odst. 1 ObchZ, nicméně tuto povinnost lze vyčíst z ustanovení 

§ 1320 NOZ ve spojení s § 32 odst. 3 a § 209 odst. 2 ZOK. 

Dalším pravidlem ObchZ (podle § 117a odst. 2 ObchZ), který nová právní úprava 

nepřebírá, je zákaz zastavený obchodní podíl po dobu trvání zástavního práva znovu 

zastavit. Je tak nově umožněno zřídit zástavní právo k podílu ve více pořadích. 

V souvislosti s rozlišováním NOZ mezi Rejstříkem zástav, veřejným seznamem 

a veřejným rejstříkem se nabízí závěr, že tyto pojmy jsou nezaměnitelné126, a pokud se 

určité ustanovení zmiňuje pouze o veřejném seznamu, nelze jej uplatnit ani pro Rejstřík 

zástav, ani pro veřejný rejstřík (a naopak). 

Mezi definiční znaky veřejných seznamů se řadí skutečnost, že se jedná o veřejně 

přístupnou evidenci, jež je vedena na základě zákona orgánem veřejné moci. Jako další 

znak se uvádí, že veřejný seznam je evidencí věcí a veřejný rejstřík evidencí osob. Avšak 

existují i nadále evidence (jako třeba letecký rejstřík či rejstřík ochranných známek) 

označované jako rejstříky, avšak přitom splňují znaky veřejných seznamů (a například 

komentář k § 980127 jim povahu veřejného seznamu bez debat přiznává). 

Na základě výše uvedeného je třeba říci, že dokud to nepotvrdí rozhodovací praxe 

českých soudů, nelze zcela stoprocentně říci, zda lze Obchodní rejstřík řadit pouze 

k veřejným rejstříkům nebo i mezi veřejné seznamy. 

Pokud by Obchodnímu rejstříku nebyla přiznána povaha veřejného seznamu, 

nenastanou účinky těch ustanovení týkajících se zřízení zástavního práva k podílu, která 

vyžadují zápis do veřejného seznamu. Může se zdát, že zejména pro zákaz zřízení 

126 NOZ je důsledně odlišuje, avšak i zde se najdou výjimky – např. v § 721 se hovoří o možnosti zapsat 
smlouvu o manželském majetkovém režimu do veřejného seznamu. V tomto případě má být takový seznam 
teprve zřízen, avšak nebude seznamem veřejným, proto je zde pojem veřejný seznam použit nevhodně (srov. 
SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, 
xv, s. 10.). 
127 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, xv, s. 11. 
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zástavního práva podle § 1309 odst. 2 NOZ by to mohlo představovat závažný problém, 

když toto ustanovení hovoří výslovně o účincích takového zákazu vůči třetím osobám, jen 

pokud dojde k zápisu zákazu do veřejného seznamu nebo Rejstříku zástav. Nicméně 

ustanovení § 48 písm. g) Rejstříkového zákona jasně stanoví, že do Obchodního rejstříku 

se o obchodní korporaci zapíše také zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li 

zřízen jako věcné právo, a to ve spojení s ustanovením § 1761 NOZ128. Rejstříkový zákon 

tedy touto speciální úpravou překonává jeden problém, který by jinak mohl nastat. 

Avšak i další instituty, vztahující se výlučně k zápisům ve veřejných seznamech 

(jak je uvedeno například v kapitole 4.7 (Vznik zástavního práva k věci zapsané 

do veřejného seznamu)), tedy především institut záměny zástavního práva a zajištění 

nového dluhu při uvolnění zástavního práva) už by v případě pojetí Obchodního rejstříku 

jako „pouze“ veřejného rejstříku nebylo možné využít. 

Z určitého hlediska je však žádoucí, aby bylo potvrzeno, že Obchodní rejstřík je 

veřejným rejstříkem a nikoli veřejným seznamem. Pro převod věcí podléhajících zápisu 

do veřejného seznamu totiž platí, že se vlastnické právo k věci evidované ve veřejném 

seznamu nabývá až zápisem do takového seznamu (tzv. „intabulační princip“)129. Zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) v tomto smyslu 

mlčí (tedy konkrétně zda je převod obchodního podílu účinný již uzavřením samotné 

převodní smlouvy nebo zda se pro jeho účinnost vyžaduje i zápis do Obchodního 

rejstříku130), uplatní se tedy obecné ustanovení NOZ o tom, že vlastnické právo k věci 

určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti.131 

128 § 1761 NOZ: Zákaz zatížení nebo zcizení věci působí jen mezi stranami, pokud nebyl zřízen jako věcné 
právo. Takový zákaz je platný, pokud byl zřízen na dobu trvání svěřenského fondu, svěřenského nástupnictví, 
zastoupení nebo na jinou určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany. 
129 Srov. § 1102 NOZ. 
130 Srov. § 207 an. ZOK. 
131 Srov. § 1099 NOZ. 
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4.5 Zákaz zřízení zástavního práva 

Jednou z novinek, kterou přinesla nová právní úprava od 1. ledna 2014, je možnost 

smluvně ujednat a, za splnění určitých podmínek, vynutit proti třetím stranám zákaz zřízení 

zástavní práva k určité věci ve vlastnictví zástavního dlužníka (označovaný jako negative 

pledge). 

Jedná se o zásadní změnu oproti právnímu stavu před přijetím NOZ, neboť SOZ 

řadil podobná ujednání v určitých případech mezi tzv. zakázaná ujednání 132  a soudní 

judikatura je dokonce extenzivně označovala za neplatné právní úkony podle § 39 SOZ, 

neboť měla odporovat účelu zástavního práva.133 

V současné době je však možné naprosto legitimně ujednat zákaz zřídit zástavní 

právo s tím, že dle § 1309 odst. 2 NOZ bude mít takový zákaz věcněprávní účinky (bude 

vymahatelný proti třetím osobám) jen za předpokladu, že dojde k jeho zápisu do Rejstříku 

zástav či do veřejného seznamu, nebo byl-li příslušné třetí osobě znám. 

Proto bude třeba dávat si pozor nejen na registrované zákazy zřízení zástavních 

práv, ale i například na omezení zatížení akcií či podílů v obchodních korporacích, která by 

mohla být obsažena ve stanovách nebo společenských smlouvách společností. Pokud by 

pak zakladatelské listiny společností, obsahující taková ujednání, byly zpřístupněny 

zástavnímu věřiteli (například zveřejněním ve sbírce listin Obchodního rejstříku), zamezilo 

by to vzniku zástavního práva. 

Při registraci do veřejného seznamu (čímž bude zákaz zřízen jako věcné právo) lze 

kromě zatížení rovněž zakázat i zcizení věci (typicky u nemovitých věcí). Takové ujednání 

však navíc musí v souladu s ustanovením § 1761 NOZ splňovat i další podmínky, tedy 

především zákaz musí být zřízen na určitou a přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, 

132 Viz § 169 písm. b) SOZ: Ujednání zástavních smluv, dohod o vypořádání dědictví a samostatně uzavřená 
ujednání jsou neplatná, jestliže stanoví. že (…) zástavní dlužník nebo zástavce nesmí nemovitou věc nebo byt 
nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona zastavit jinému, dalšímu věřiteli. 
133 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2003, sp. zn. 21 Cdo 296/2003, uveřejněný pod 
číslem 64/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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který je hodný právní ochrany (v úvěrové praxi půjde o banku, která je zástavním 

věřitelem).134 

Zatímco u veřejných seznamů si lze poměrně jednoduše ověřit, zda u konkrétní 

registrované věci určitý zákaz zapsán je či nikoli (jednak z povahy věcí, které jsou v nich 

registrovány, jednak s ohledem na publicitu a přístupnost zápisů v těchto seznamech 

vedených), u Rejstříku zástav takové jistoty dosáhnout nelze a možnost zjistit, zda zákaz 

u určité věci registrované v Rejstříku zástav zapsán je nebo není, je problematická 

(obzvláště s ohledem na omezené možnosti vyhledávání v Rejstříku zástav). 

4.6 Ujednání o pořadí zástavního práva 

Nový občanský zákoník nově umožňuje stranám zástavní smlouvy upravit formou 

písemné dohody pořadí jejich zástavních práv odlišně od pořadí, než jaké by jinak plynulo 

ze zákona. Podle ustanovení § 1372 NOZ si totiž mohou zástavní věřitelé ujednat pořadí 

zástavních práv, vznikne-li jich na zástavě více. Taková ujednání jsou vůči třetím osobám 

účinná od zápisu do Rejstříku zástav, nebo do veřejného seznamu, vyžaduje-li se ke vzniku 

zástavního práva zápis do takového seznamu. Provedení zápisu navrhnou společně všichni 

zástavní věřitelé, kteří si pořadí zástavních práv ujednali. Mají-li být ujednáním zkrácena 

práva zástavního věřitele, který na ujednání nepřistoupil, nemá to vůči němu právní účinky. 

Dále pak je možné sjednat i stejné pořadí zástavních práv. Platnost zástavních 

smluv, ve kterých bylo sjednáno zástavní právo stejného pořadí ke stejnému předmětu 

zástavy ve prospěch dvou zástavních věřitelů, byla již potvrzena i Nejvyšším soudem135. 

Se stejným pořadím zástavních práv české právo počítá nejen v souvislosti s výše 

uvedenými obecnými ujednáním o pořadí zástavních práv, ale rovněž v souvislosti 

se zápisy zástavních práv do Rejstříku zástav136 či například se zápisy věcných práv k věci 

cizí137. 

134 § 1761 NOZ. 
135 Například v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. 29 Cdo 1826/2012. 
136 Viz § 28 odst. 1 Předpisu Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav: Pořadí zapsaných nebo 
zapisovaných zástavních práv k určité věci zapsané nebo zapisované jako zástava je určeno okamžikem jejich 
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4.7 Vznik zástavního práva k věci zapsané do veřejného seznamu 

4.7.1 Základ úpravy 

Základ úpravy veřejných seznamů lze najít v § 980 an. NOZ. Jejich vztah 

k veřejným rejstříkům, resp. Rejstříku zástav byl zmíněn již výše v kapitole 4.4.7 (Vznik 

zástavního práva k podílu v obchodní korporaci a veřejný rejstřík), resp. 4.4.2 (Rejstřík 

zástav). 

Se zápisem ve veřejném seznamu spojují příslušná ustanovení NOZ dvě důležité 

zásady, a to sice, že nikoho neomlouvá neznalost údaje zapsaného ve veřejném seznamu 

(§ 980 odst. 1 NOZ), a dále zásadu materiální publicity (ochrany třetích osob jednajících 

v dobré víře) (§ 984 NOZ). 

Co se týče konkrétně zástavního práva, obecně platí, že je-li určitá věc předmětem 

registrace ve veřejném seznamu, vzniká zástavní právo zápisem do takového seznamu 

(příkladem jsou nemovité věci evidované v Katastru nemovitostí zmíněné výše). 

Se zápisem zástavního práva do veřejného seznamu však NOZ spojuje i další 

možné důsledky, konkrétně je třeba zmínit práva zástavního dlužníka při uvolnění 

zástavního práva a možnost zástavního dlužníka žádat o záměnu zástavního práva (popsány 

níže v této práci). 

4.7.2 Uvolněná zástava 

Nový občanský zákoník obnovil tradiční institut uvolněného zástavního práva, které 

znalo již právo římské138. Jeho základy ukotvuje v ustanovení § 1380 NOZ, kde stojí: 

„Uvolní-li se zástava zánikem zástavního práva a není-li ve veřejném seznamu zápis 

zápisu do Rejstříku zástav a nezapisuje se. Zapisuje se jen odlišné pořadí, ujednají-li ho zástavní věřitelé. 
Více zástavních práv může mít podle ujednání zástavních věřitelů také stejné pořadí. 
137 Viz § 982 odst. 1 NOZ: Pro pořadí věcných práv k cizí věci rozhoduje doba podání návrhu na zápis 
práva. Práva zapsaná na základě návrhů podaných v téže době mají stejné pořadí. 
138 VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 2014, 
s. 380. 
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o zástavním právu ještě vymazán, považuje se zástavní právo za uvolněné a vlastník věci 

může spojit uvolněné zástavní právo s jiným dluhem, který nepřevyšuje původní dluh.“. 

Institut uvolněného zástavního práva souvisí se zánikem zástavního práva a přichází 

v úvahu pouze v případě, že zástavní právo je registrováno ve veřejném seznamu. Pokud 

dojde k zániku zástavního práva zapsaného do veřejného seznamu, vzniká určitý časový 

úsek před jeho výmazem z příslušné evidence (kratší či delší, pokud dojde k výmazu 

bezprostředně po zániku zástavního práva nebo později)139. 

V případě existence uvolněného zástavního práva je tak dle NOZ možné znovu 

„naplnit tuto prázdnou schránku“ a uvolněné zástavní právo spojit s novou pohledávkou 

odpovídající novému zajištěnému dluhu, která nepřevyšuje původní zajištěný dluh. 

Zásadní význam tohoto institutu spočívá v tom, že zástavní právo zajišťující nový 

dluh má původní pořadí (uvolněného zástavního práva). 

Tomu lze samozřejmě předejít, na což NOZ pamatuje v ustanovení § 1384 NOZ (to 

je v praxi velice důležité proto, aby bylo vůbec pro zástavní věřitele přijatelné akceptovat 

do zástavy věc, ke které je již zástavní právo ve veřejném seznamu registrováno). 

Podle zmíněného ustanovení se totiž zástavní dlužník může zavázat (při zřízení zástavního 

práva nebo později), „že zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový 

dluh, a bude-li to ve veřejném seznamu zapsáno, nelze uvolněným zástavním právem zajistit 

nový dluh, dokud trvá zástavní právo pro věřitele, v jehož prospěch se vlastník zavázal.“ 

4.7.3 Záměna zástavního práva 

Rovněž institut záměny (konverze) zástavního práva je tradičním institutem, který 

NOZ přivedl zpět k životu. Umožňuje vlastníkovi zastavené věci, která podléhá registraci 

ve veřejném seznamu, zajistit zapsaným zástavním právem nový dluh, nepřevyšující 

původní dluh, a, což je zásadní, stejně jako v případě uvolněného zástavního práva 

v původním pořadí (§ 1385 NOZ). 

139 Podle § 1379 odst. 1 NOZ má sice zástavní věřitel požádat bez zbytečného odkladu po zániku zástavního 
práva o jeho výmaz z příslušného veřejného seznamu či z Rejstříku zástav, ne vždy se tak však v praxi děje. 
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Rozdílem oproti uvolněnému zástavnímu právu je to, že uvolněným zástavním 

právem bude možné zajistit nový dluh až v době, kdy původní zástavní právo již zaniklo, 

kdežto v případě konverze zástavního práva lze nové zástavní právo zapsat již před 

zánikem stávajícího zástavního práva. To však s podmínkou, že stávající zástavní právo 

zanikne do roka po zápisu takového nového zástavního práva. 140  Pokud k výmazu 

konvertovaného zástavního práva v této lhůtě nedojde, nové zástavní právo zanikne 

a příslušný orgán provede i bez návrhu jeho výmaz (§ 1386 NOZ). 

I v tomto případě se ale zástavní dlužník může zavázat, že případnou konverzi 

existujících zástavních práv neprovede. 141  Pokud bude takový závazek registrován 

v příslušném veřejném seznamu, bude mít účinky věcného práva, tedy vůči třetím osobám. 

Na rozdíl oproti závazku podle ustanovení § 1384 NOZ není tento závazek vázán pouze na 

osobu určitého zástavního věřitele, v jehož prospěch je zapsán, ale platí obecně. 

Dalo by se uvažovat nad tím, zda by se závazky podle § 1384 a § 1388 NOZ nedaly 

jednoduše nahradit ujednáním o zákazu zřídit nové zástavní právo podle § 1309 odst. 2 

NOZ, které by vedlo ke stejným důsledkům. Takový zákaz však působí pouze 

do budoucna, vůči novým zástavním právům, které by jinak mohly vzniknout s pozdějším 

pořadím. Instituty uvolněného zástavního práva a konverze zástavních práv naproti tomu 

pracují s lepším pořadím starších zástavních práv, u kterých dojde jen k „výměně“, 

respektive k „nahrazení“. Je tak pravděpodobné, že ustanovení o zákazu zřídit zástavní 

právo by nezamezilo zástavnímu dlužníku, aby starším zástavním právem zajistil nový dluh 

nebo aby zapsal nové zástavní právo namísto starého. 

140 § 1385 NOZ. 
141 § 1388 NOZ: Zaváže-li se vlastník při zřízení zástavního práva nebo později, že neumožní zápis nového 
zástavního práva namísto starého, a bude-li to ve veřejném seznamu zapsáno, nelze staré zástavní právo 
v nové přeměnit. 
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5 Subjekty zástavního práva 

5.1 Subjekty zástavního práva 

V zástavním právu se rozlišují zástavní věřitel, osobní (nebo také obligační) 

dlužník, zástavní dlužník a zástavce. 

Zástavní věřitel je oprávněnou stranou ze zástavního práva.  Zástavní věřitel je 

zároveň i obligačním věřitelem, má pohledávku vůči obligačnímu dlužníkovi, jehož dluh je 

zástavním právem zajištěn, a uzavírá zástavní smlouvu se zástavcem. V případě, že 

obligační dlužník nesplní svou povinnost řádně a včas, může se zástavní věřitel uspokojit 

ze zástavy. 

Zástavce jako osoba uzavírající zástavní smlouvu a zástavní dlužník jako vlastník 

zástavy bývají zpravidla jedna a tatáž osoba. K oddělení osoby zástavního dlužníka 

a zástavce může dojít například tehdy, pokud je po vzniku zástavního práva vlastnictví 

k předmětu zástavy převedeno ze zástavního dlužníka na třetí osobu. 

5.2 Zástavní věřitel 

Posun správným směrem přineslo ustanovení § 2010 NOZ. Podle jeho prvního 

odstavce142 nemusí být jistota k zajištění dluhu dána pouze přímo věřiteli, ale rovněž třetí 

osobě ve prospěch věřitele. Tím se má podle důvodové zprávy k NOZ umožnit efektivnější 

správa jistoty při syndikátních úvěrech.143 

142 „Dluh lze zajistit, zaváže-li se třetí osoba věřiteli nebo ve prospěch věřitele za dlužníkovo plnění, anebo 
dá-li někdo věřiteli nebo ve prospěch věřitele majetkovou jistotu, že dlužník svůj dluh splní.(…).“ 
143 Srov. ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 
Ostrava: Sagit, 2012, s. 790. 
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Nicméně odstavec druhý 144  téhož ustanovení § 2010 NOZ upravuje pouze 

postavení třetí osoby, „správce zajištění“, vůči dlužníku a poskytovateli jistoty. Právní 

úprava NOZ se nijak nezabývá postupem při ustanovení a odvolání správce zajištění v 

případě plurality věřitelů, povahou právního vztahu správce zajištění k zajištění mu 

svěřenému a jeho oprávněními se zajištěním nakládat, otázkou, zda vedle správce zajištění 

může vykonávat k zajištění práva i věřitel, v jehož prospěch bylo zajištění zřízeno, či 

nikoli, ani otázkami souvisejícími se změnami věřitelů zajištěného dluhu.145 

Snad proto se trh syndikovaného úvěrového financování s uvedenou úpravou zcela 

nespokojil, a proto v praxi i po přijetí NOZ běžně využívá konstrukci tzv. agenta pro 

zajištění, který je pak jako zástavní věřitel společným a nerozdílným věřitelem s každou 

další bankou věřitelského syndikátu. Jedná se o prostředek pro sdílení zajištění zřízených 

jako věcná práva ve prospěch více věřitelů. Nová česká právní úprava má však i 

nedokonalosti, konkrétně zejména v podobě ustanovení § 1868 odst. 1 NOZ, podle kterého 

se na správu společné pohledávky vztahují zásady o spoluvlastnictví, což zahrnuje 

například pravidla ohledně hlasování anebo právo přehlasovaného spoluvlastníka při 

rozhodování o významné záležitosti obrátit se na soud s návrhem na přezkum takového 

rozhodnutí spoluvlastníků. Proto se v praxi obvykle do úvěrových smluv zakotvují 

ustanovení vylučující uplatnění těchto pravidel. 

144  „Spravuje-li jistotu ve prospěch věřitele jiná osoba, může tato osoba uplatnit proti dlužníku nebo 
poskytovateli jistoty stejná práva a plní vůči nim stejné povinnosti jako věřitel.“ 
145 RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - základní otázky a obecná úprava. 
Obchodněprávní revue. 2013, č. 7-8, s. 196. 
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6 Výkon zástavního práva 

6.1 Obecně k výkonu zástavního práva 

Úprava výkonu zástavního práva se bez nadsázky řadí k jedné z právních oblastí 

nejvíce dotčených přijetím NOZ, a to pozitivním směrem, jak bude blíže uvedeno níže 

v této kapitole. 

Základní zásadou, prolínající se celým českým soukromým právem, je, že 

individuální uspokojení věřitelů ustupuje uspokojení kolektivnímu.146 Realizaci zástavního 

práva proto bude možné zahájit, respektive v ní pokračovat, jen za podmínky, že nebude 

vedeno insolvenční řízení ohledně zástavního dlužníka. 

Podstatu úpravy výkonu zástavního práva stanoví NOZ v ustanovení § 1359 

odstavci prvním, podle něhož se může zástavní věřitel po splatnosti zajištěného dluhu 

„uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, 

v písemné formě, jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje 

zástavy podle jiného zákona“.  

Zajištěný dluh se stává splatným, a zástavní právo tedy vykonatelným, pokud jej 

dlužník nesplní řádně a včas147, respektive pokud si strany zástavní smlouvy neujednají 

jiný okamžik, ke kterému bude zástavní právo vykonatelné. 

Zjednodušeně tedy v současnosti existují dva základní způsoby výkonu zástavního 

práva. První možností je způsob výkonu smluvně sjednaný v zástavní smlouvě. 

Za dodržení zákonných podmínek je podle NOZ především dále nově možné, aby zástavní 

věřitel prodal zástavu privátním prodejem nebo aby si ji ponechal k uspokojení zajištěného 

dluhu (tzv. propadná zástava). 

146 RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodněprávní 
revue. 2013, č. 9, s. 253.  
147 Viz § 1908 odst. 2 NOZ. 
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Druhou možností jsou subsidiární způsoby výkonu zástavního práva, tedy realizace 

soudním prodejem zástavy podle § 354 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních (dále jen „ZZŘS“), nebo ve veřejné dražbě podle zákona č. 26/2000 Sb., 

o veřejných dražbách (dále jen „ZVD“). 

Kromě toho se strany zástavní smlouvy při zastavení pohledávky mohou 

dohodnout, že, jakmile se zástavní právo stane vykonatelným, bude mít zástavní věřitel 

právo požadovat, aby mu zastavená pohledávka byla postoupena ke splnění zajištěného 

dluhu, nebo vykonat zástavní právo jakýmkoli jiným způsobem přípustným dle právních 

předpisů platných v době výkonu zástavního práva. 

Za minulé právní úpravy měly strany zástavní smlouvy mnohem omezenější 

možnosti postupu při realizaci zástavního práva. Zástavní věřitel se mohl ze zástavy 

uspokojit pouze jejím zpeněžením prostřednictvím veřejné dražby nebo soudním prodejem 

zástavy148. V souladu s ustanovením § 3073 NOZ bude moci zástavní věřitel realizovat 

zástavní právo vzniklé před 1. lednem 2014 jen těmito uvedenými způsoby, tedy způsoby, 

které znala a umožňovala právní úprava již před rekodifikací. 

V tomto ohledu lze tedy jasně spatřovat, že, jak již bylo řečeno, rekodifikace 

českého soukromého práva znamenala krok správným směrem. Mimo jiné je třeba zmínit 

výrazné posilnění uhrazovací funkce zástavního práva. 

Pro úplnost je třeba uvést, že zástavní dlužník má samozřejmě stále možnost 

zástavu zcizit sám. Nejedná se pak ale o realizaci zástavního práva podle ustanovení 

§ 1359 NOZ. Je výlučně na vůli zástavního dlužníka, jak s případným výtěžkem naloží. 

Pokud ho použije na úhradu zajištěného dluhu, zástavní právo bude moci zaniknout 

v souladu s ustanovením § 1377 odst. 1 písm. d) NOZ, tedy složením ceny zastavené věci 

zástavnímu věřiteli. To vše však pouze za předpokladu, že mezi stranami zástavní smlouvy 

nebylo ujednáno něco jiného, zejména zákaz zcizení zástavy, ať už jako obligačněprávní 

nebo věcněprávní závazek ve smyslu ustanovení § 1761 NOZ. 

148 Viz § 165 odst. 1 SOZ ve spojení s § 165a odst. 1 SOZ. 
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I pro tuto oblast úpravy občanského práva platí zásada autonomie vůle, jejíž 

prvořadý význam zdůrazňuje důvodová zpráva k NOZ ve vztahu k celému soukromému 

právu jako takovému. Ani základní majetkové právo - právo vlastnické - není dle důvodové 

zprávy k NOZ co do svého obsahu výrazem rovnosti, ale výrazem autonomie vůle. 

Zejména však podcenění zásady autonomie vůle vede k nedocenění základní funkce 

soukromého a občanského práva, kterou je umožnit svobodné rozvíjení soukromého života.  

Projev tohoto přístupu je velmi zřetelný mimo jiné právě i v oblasti rozšíření 

možností, jakými se zástavní věřitel může uspokojit ze zástavy. 

Najdou se však i názory stavějící se kriticky k takové smluvní volnosti, zejména 

s ohledem na absenci jakéhokoli povinného úředního dozoru při smluveném způsobu 

výkonu zástavního práva. Například podle P. Lavického realizace zástavního práva 

představuje natolik vážný zásah do majetkové sféry zástavce, že by ochranu jeho práv, 

stejně jako práv zástavního dlužníka a obligačního dlužníka, měl garantovat nositel veřejné 

moci, případně alespoň třetí nezávislá osoba. Zájem obchodníků na co nejrychlejším 

zpeněžení zástavy by neměl být důvodem pro odstranění těchto garancí. 149  Riziko 

představuje i větší míra odpovědnosti kladené na strany dohody o výkonu zástavního 

práva. Zástavní věřitel by teoreticky mohl zneužít svého postavení a nesnažit se o dosažení 

co nejvyššího výnosu, avšak pouze výnosu potřebného pro uspokojení zajištěného dluhu.150 

Na druhou stranu však právě především skutečnost, že odpadají náklady typické pro 

subsidiární způsoby výkonu zástavního práva (například odměny a výdaje 

zainteresovaných soudních či exekutorských úředníků), představuje vedle menší míry 

formalismu151, flexibility a větší rychlosti postupu nesporné výhody smluvených způsobů 

výkonu zástavního práva. 

Je však třeba mít stále na paměti, že i v této oblast úpravy se od zákonných 

ustanovení lze odchýlit jen tam, kde to zákon výslovně připouští. 152  Pokud si strany 

149 LAVICKÝ, P. Kritické poznámky ke koncepci návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2007, č. 23, 
s. 848. 
150 Srov. RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha: Wolters Kluwer, 2008, s. 76. 
151 Strany mají možnost smluvně si upravit podmínky výkonu na míru přesně podle svých potřeb. 
152 Viz ust. § 978 NOZ. 
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ujednají něco jiného, než co říká zákon, bude to mít pouze obligačněprávní účinky 

mezi stranami zástavní smlouvy, bez účinků vůči třetím osobám, ledaže k takovému 

odchýlení v konkrétním případě přivolí sám NOZ.153 

Příkladem může být ustanovení § 1361 NOZ, podle něhož „je-li proti dlužníku 

zapotřebí zvláštních úkonů, aby pohledávka dospěla, musí být tyto úkony při rozdílnosti 

v osobě osobního a zástavního dlužníka namířeny i proti zástavnímu dlužníku, aby 

se zástavní věřitel mohl ze zástavy uspokojit“. Zástavní dlužník a zástavní věřitel se tedy 

mohou dohodnout, že takové zvláštní úkony nebude třeba činit i vůči zástavnímu dlužníku, 

a mezi stranami této dohody bude taková dohoda účinky. Obligační dlužník však bude 

moci namítat, že jelikož určitý zvláštní úkon nebyl učiněn i vůči zástavnímu dlužníku, 

nelze výkon zástavního práva zahájit (zástavní věřitel se nemůže ze zástavy uspokojit). 

Splatnost zajištěného dluhu nemusí nutně nastat vždy automaticky, ale může k ní 

dojít až splněním dalších smluvně ujednaných podmínek. V úvěrové praxi půjde běžně 

o takzvanou akceleraci, zesplatnění zajištěného dluhu, tedy situaci vyžadující jednání 

věřitele spočívající v tom, že dojde-li k určitému případu porušení úvěrové smlouvy, je 

věřitel po zaslání takového oznámení obligačnímu dlužníkovi oprávněn například prohlásit 

celý zajištěný dluh za splatný a činit další kroky s tím související (mimo jiné, vykonat 

zástavní právo zajišťující pohledávku zástavního věřitele odpovídající tomuto zajištěnému 

dluhu). V případě výskytu jakékoli specifické skutečnosti potřebné k tomu, aby pohledávka 

odpovídající zajištěnému dluhu dospěla, musí být tato právní skutečnost v případě 

rozdílnosti v osobě osobního a zástavního dlužníka učiněna i vůči zástavnímu dlužníku. 

Pouze tehdy je zástavní věřitel oprávněn se uspokojit ze zástavy. 154  Právo věřitele 

na splnění pohledávky proti obligačnímu dlužníku dotčeno není. Tento požadavek NOZ 

nebude problematické splnit, pokud bude možné zjistit osobu zástavního dlužníka 

z veřejných seznamů či rejstříků, respektive z Rejstříku zástav. V opačném případě může 

činit problémy. 

153 Srov. VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 
2014, s. 266. 
154 Srov. § 1361 NOZ. 
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Stejný problém se může vyskytnout i při oznamování započetí výkonu zástavního 

práva zástavnímu dlužníkovi, k čemuž je zástavní věřitel povinen podle ustanovení § 1362 

NOZ. Takové oznámení musí být učiněno v písemné formě a zástavní věřitel v něm musí 

uvést, jakým způsobem se ze zástavy uspokojí. Navíc, pokud je zástavní právo předmětem 

zápisu ve veřejném seznamu nebo v Rejstříku zástav, musí zástavní věřitel zajistit zápis 

započetí výkonu zástavního práva rovněž v tomto seznamu, respektive rejstříku. Takové 

oznámení je logicky nezbytné v případě výkonu zástavního práva formou propadné zástavy 

či privátního prodeje, kdy zástavní věřitel nepotřebuje pro svůj postup vykonatelný titul. 

Splnění oznamovací povinnosti totiž s sebou nese jednak zákaz pro zástavního dlužníka 

zcizit zástavu (§ 1363 NOZ) a jednak zákaz pro zástavního věřitele započít výkon 

zástavního práva v ochranné lhůtě (§ 1364 NOZ). 

V případě, že o to zájemce o nabytí zástavy nebo dražebník požádají, je jim 

zástavní věřitel povinen prokázat řádné oznámení započetí výkonu zástavního práva 

zástavnímu dlužníku, jak stanoví NOZ v § 1366. Z hlediska logiky věci i jazykového znění 

dotčeného ustanovení je otázkou, zda by k tomu byl zástavní věřitel povinen i tehdy, pokud 

by došlo k zápisu započetí výkonu zástavního práva do veřejného seznamu nebo Rejstříku 

zástav. Pravděpodobně by však v takové situaci postačilo odkázat zájemce o nabytí zástavy 

nebo dražebníka na zapsaný údaj, který si pak budou schopni sami ověřit. 

Výše zmíněné ustanovení § 1363 NOZ omezuje zástavnímu dlužníku, jemuž bylo 

započetí výkonu zástavního práva v souladu se zákonem oznámeno, možnosti dispozice 

se zástavou. Jak již bylo řečeno, zástavní dlužník není oprávněn od okamžiku oznámení 

započetí výkonu oprávněn zástavu zcizit bez souhlasu zástavního věřitele 

(tzv. „arrestatorium“). Taková dispozice by neměla právní účinky. Existují však výjimky, 

které NOZ zmiňuje v tomtéž ustanovení. Omezení se nedotýká dispozic se zástavou 

v rámci běžného obchodního styku zástavního dlužníka při jeho podnikání, ledaže 

nabyvatel věděl nebo z okolností musel vědět, že s výkonem zástavního práva bylo 

započato. V takovém případě by k účinnému převodu vlastnického práva rovněž nedošlo. 
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Kromě toho dává NOZ v ustanovení § 1364 zástavnímu dlužníku dostatek prostoru 

(třicet dnů)155, aby se mohl případně bránit, než bude zástavní věřitel moci k samotné 

realizaci zástavního práva přistoupit. Počátek lhůty je vázán na doručení oznámení 

o započetí výkonu zástavního práva podle ustanovení § 1362 odst. 1 NOZ, popřípadě, 

pokud došlo k zápisu započetí výkonu zapsáno do veřejného seznamu nebo Rejstříku 

zástav, na okamžik tohoto zápisu. Pro stanovení počátku a konce běhu této lhůty se použijí 

obecná pravidla NOZ ohledně počítání času156. Lhůta tedy začne běžet v den následující 

poté, kdy bylo započetí výkonu oznámeno, respektive kdy došlo k jeho zápisu. Pokud 

dojde před oznámením ke sjednání kratší lhůty, nepřihlíží se k tomu. 157  I v takovém 

případě se tedy uplatní zákonná třicetidenní lhůta. Nic však stranám nebrání v tom, aby si 

zkrácení lhůty dohodly poté, co bude započetí výkonu zástavního práva oznámeno, 

respektive zapsáno. 

Stěžejní je při výkonu zástavního práva ustanovení § 1367 NOZ. Stanoví povinnost 

zástavního dlužníka strpět výkon zástavního práva a poskytnout zástavnímu věřiteli 

veškerou součinnost, která je často nepostradatelná. Kromě toho, a především, je zástavní 

dlužník povinen vydat zástavnímu věřiteli do detence zástavu i s listinami potřebnými 

k převzetí, prodeji a užívání. To je mnohdy nezbytným předpokladem úspěšného převodu 

vlastnického práva k zástavě. Tutéž povinnost bude mít i třetí osoba, která má zástavu nebo 

listiny k ní se vztahující u sebe. Nový občanský zákoník dále stanovuje povinnost každého, 

kdo má zástavu u sebe, aby se zdržel všeho, čím by se hodnota zástavy zmenšila158. Je 

samozřejmě nezbytné, aby během trvání zástavního práva zůstala zachována možnost 

zástavního věřitele se ze zástavy uspokojit. K běžnému opotřebení se přitom nepřihlíží. 

Ustanovení § 1368 NOZ upravuje postup rozdělení výtěžku při zpeněžení zástavy, 

čímž dojde k naplnění uhrazovací funkce zástavního práva. Podle zmíněného ustanovení 

má zástavní věřitel právo na uhrazení jistiny pohledávky odpovídající zajištěnému dluhu, 

155 Viz § 1362 odst. 1 NOZ. 
156 Viz § 605 NOZ. 
157 Viz § 1364 odst. 3 NOZ. 
158 Viz § 1367 odst. 2 NOZ. 
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příslušenství pohledávky159 a nákladů, na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo160. 

Při zajištění nepeněžitého dluhu stanoví NOZ vyvratitelnou domněnku, že zástavnímu 

věřiteli náleží peněžité plnění do výše obvyklé ceny pohledávky v době vzniku zástavního 

práva. Strany se však mohou dohodnout i na jiném stanovení hodnoty nepeněžité 

pohledávky. Uvedené platí i pro případ, kdy je nepeněžité příslušenství zajištěného dluhu. 

Je-li pohledávka v důsledku zpeněžení zástavy vyrovnána, vznikají zástavnímu 

dlužníku stejná práva, jako by na dluh plnil sám. 161 Jinými slovy tímto způsobem může 

zástavnímu dlužníku vzniknout subrogační právo v souladu s ustanoveními § 1936 

a následujícími NOZ. 

Jelikož realizace zástavního práva k zástavě probíhá pod kontrolou zástavního 

věřitele, je zcela namístě, aby zástavní věřitel zástavního dlužníka o výsledcích zpeněžení 

zástavy informoval. 162  Zákon vyžaduje, aby to zástavní věřitel učinil bez zbytečného 

odkladu po zpeněžení zástavy, a sice v písemné formě. Zástavní věřitel je povinen uvést 

údaje o prodeji zástavy, nákladech s ním spojených, případně i o jiných nákladech, 

na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití. 

Výkon zástavního práva při více věřitelích upravuje NOZ v ustanoveních § 1371 až 

§ 1375. Nový občanský zákoník chrání registrovaná zástavní práva před neregistrovanými 

tím, že preferuje zápisy zástavních práv do Rejstříku zástav, respektive veřejných seznamů, 

před zástavními právy vzniklými jinak (ať už odevzdáním nebo označením věci 

znamením).163 Základním pravidlem při určování pořadí zástavních práv je doba vzniku 

zástavního práva, popřípadě doba podání návrhu na provedení zápisu zástavního práva 

do veřejného seznamu nebo Rejstříku zástav. 

159 Podle ustanovení § 513 NOZ jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení a náklady spojené 
s jejím uplatněním. 
160 Podle ustanovení § 1359 odst. 2 NOZ má zástavní věřitel právo na náhradu nutných nákladů vynaložených 
při výkonu zástavního práva. 
161 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: 
Sagit, 2012, s. 572. 
162 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, xv, s. 1124.  
163 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: 
Sagit, 2012, s. 574. 
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Pokud je zástava předmětem více zástavních práv, má zástavní věřitel povinnost 

oznámit započetí s výkonem zástavního práva zástavním věřitelům s lepším pořadím. 

Zástava může být zpeněžena až po uplynutí třiceti dnů ode dne oznámení všem takovým 

zástavním věřitelům. Během této ochranné lhůty může zástavnímu věřiteli kterýkoli 

ze zástavních věřitelů s lepším pořadím oznámit, že započíná s výkonem svého zástavního 

práva.164 

Vykoná-li zástavní právo zástavní věřitel, který je první v pořadí, přechází zástava 

na nabyvatele nezatížená jakýmikoliv dalšími zástavními právy (§ 1374 odst. 1 NOZ). 

Pokud však existují zástavní věřitelé s lepším pořadím zástavního práva, přechází 

na nabyvatele zástava zatížená zástavními právy těch zástavních věřitelů, jejichž právo 

na uspokojení ze zástavy předchází pořadí zástavního věřitele, který vykonal své zástavní 

právo (§ 1375 odst. 1 NOZ).  

Nový občanský zákoník pro případ výkonu zástavního práva neupravuje otázku 

zániku zástavního práva165, bude nejspíše nutné, aby se zástavní věřitel zástavního práva 

vzdal (podle ustanovení § 1377 odst. 1 písm. b) NOZ).166 

6.2 Smluvní způsoby výkonu zástavního práva 

Při výběru způsobu realizace zástavního práva stojí na prvním místě způsob 

smluvně dohodnutý mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem.167 Typicky půjde 

o realizaci zástavního práva privátním prodejem nebo o tzv. propadnou zástavu, kdy si 

za určitých podmínek bude moci zástavní věřitel zástavu ponechat (bude převedena do jeho 

vlastnictví). Smluvní volnost však musí mít určité limity. Zástavní věřitel v takovém 

případě nemůže postupovat zcela libovolně, ale musí dodržet určité povinnosti. 

164 Viz § 1373 NOZ. 
165 Viz § 1377 odst. 1 NOZ. 
166 K tomu se přiklání i T. Richter in: RICHTER, T. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - 
zástavní právo. Obchodněprávní revue. 2013, č. 9, s. 252. 
167 § 1359 odst. 1 NOZ. 
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V případě privátního prodeje zástavy (tzv. „prodej z volné ruky“) je zástavní věřitel 

zejména povinen postupovat při prodeji s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu 

zástavního dlužníka, aby zástavu prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle 

prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase.168 Pro případ, že bude 

ujednán prodej z volné ruky, měl by tak zástavní věřitel učinit pomocí veřejné soutěže 

o nejvhodnější nabídku v souladu s ustanoveními § 1772 a následujícími NOZ, s předem 

dohodnutými pravidly ve smlouvě se zástavním dlužníkem. Chce-li oslovit přímo 

potenciální kupce, mělo by být například ujednáno, kolik osob bude osloveno a s jakou 

nejnižší prodejní cenou. 169  Dodržení podobných pravidel by mělo být považováno 

za vynaložení odborné péče a postup v zájmu zástavního věřitele i zástavce v souladu 

s NOZ. 

Pojem odborné péče samotné NOZ přibližuje v prvním odstavci ustanovení § 5 

NOZ. Rozumí se jí znalost a pečlivost, se kterou je schopen jednat příslušník určitého 

povolání nebo stavu a která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. 

Porušení výše uvedených povinností povede k odpovědnosti zástavního věřitele 

vůči zástavnímu dlužníkovi. Nedotýká se to však práv třetích osob nabytých v dobré 

víře 170 . Právní jistota nabyvatele je tak posílena a, pokud bude v dobré víře, stane 

se vlastníkem. 

Privátní prodej zástavy však nemusí uskutečnit zástavní věřitel sám, ale může být 

proveden i třetí osobou na účet zástavního věřitele. Pokud tato osoba bude odborníkem 

v daném oboru (například realitním zprostředkovatelem v případě výkonu zástavního práva 

k nemovitostem), zástavní věřitel tím spíše podpoří dodržování povinnosti odborné péče, 

kterou mu určuje NOZ způsobem popsaným výše. 

Přímý prodej zástavy zná i současná slovenská právní úprava. Ve slovenské právní 

praxi se vyvinul postup, kdy si strany zástavní smlouvy obvykle ujednávají minimální 

kupní cenu, za kterou se může zástava prodat (například ve výši 50% hodnoty zástavy, 

168 § 1365 NOZ. 
169 BEZOUŠKA, P. Výkon zástavního práva. 1 s. Dostupné z: 
http://www.prkpartners.cz/rekodifikace/legislativni-novinky/223-vykon-zastavniho-prava/ 
170 § 1365 odst. 1 věta druhá NOZ. 
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stanovené v době výkonu znalcem v oboru). Obvykle se také sjednává, že pokud se zástavu 

nepodaří prodat za tuto minimální cenu, při některém z dalších pokusů je možno ji prodat i 

za cenu nižší. Slovenské soudy již posuzovaly i platnost ustanovení zástavních smluv, dle 

kterých se zástavní věřitel mohl ze zástavy uspokojit jakýmkoli způsobem, který 

neodporuje platným právním předpisům. Toto ustanovení však bylo shledáno neplatným 

pro jeho neurčitost.171 

Další možnost výkonu zástavního práva představuje propadná zástava (latinsky „lex 

commissoria“172), tedy situace, kdy si zástavní věřitel ponechá předmět zástavy ke splnění 

zajištěného dluhu. Jedná se o právní institut, kterému se české právní prostředí v minulosti 

bránilo. Nový občanský zákoník ji za podmínek stanovených níže sjednat umožňuje. 

Důvodů, proč může být propadná zástava vnímána jako nástroj negativní, je několik. 

Především je to hrozba nadměrného obohacení nepoctivě jednajícího zástavního věřitele, 

který by si mohl do svého vlastnictví převést předmět zástavy značně převyšující velikost 

zajištěného dluhu. Na druhé straně však zástavnímu věřiteli hrozí, že hodnota předmětu 

zástavy nebude zcela pokrývat výši zajištěného dluhu a ostatních nákladů, na které by měl 

na základě zákona173 či smlouvy nárok, přesto se může rozhodnout pro tuto formu realizace 

(pokud se zástavu například nedaří prodat, nebo jednoduše aby nenarůstaly další náklady z 

veřejné dražby či soudního prodeje zástavy), aby alespoň částečně uspokojil svou 

pohledávku odpovídající zajištěnému dluhu. Oba tyto teoretické problémy však NOZ 

vyřešil zakotvením obecného pravidla ohledně nakládání s deficitem či přebytkem výtěžku 

zpeněžení zástavy. Činí to jednak uložením zákonné povinnosti zástavnímu věřiteli k 

vydání hyperochy zástavnímu dlužníku, jednak uložením obdobné povinnosti osobnímu 

dlužníku v opačném případě. Konkrétně NOZ (§ 1370) stanoví: „Osobní dlužník zaplatí, 

čeho se nedostává, neutrží-li se při zpeněžení zástavy tolik, co činí pohledávka. Zástavnímu 

dlužníku náleží, oč se utrží více.“. 

171 Viz NITSCHNEIDEROVÁ, Z. Zástavní právo podle nového občanského zákoníku. Ad Notam. 2013, č. 6, 
s. 5. 
172  TÉGL, P. Lex commissoria, pactum antichreticum etc. ad libitum? (O zapovězených ujednáních v 
zástavních smlouvách dle nového občanského zákoníku). Právní rozhledy. 2012, č. 12, s 3. 
173 Viz § 1368 odst. 1 NOZ. 
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Propadná zástava může být sjednána s odkládací podmínkou, kterou bude 

představovat prodlení osobního dlužníka se splněním zajištěného dluhu. Budou-li splněny 

zákonné požadavky a dojde-li k platnému sjednání propadné zástavy, pak zástavní věřitel 

k okamžiku prodlení obligačního dlužníka se splněním zajištěného dluhu nabude vlastnické 

právo k zástavě. Strany zástavní smlouvy si však okamžik nabytí vlastnického práva 

mohou modifikovat i k jinému, pozdějšímu, okamžiku. Okamžikem převodu vlastnického 

práva dojde k zániku zajištěného dluhu. Propadná zástava tak bude dána s účinkem splnění 

(„datio in solutum“). Strany zástavní smlouvy se však mohou dohodnout i jinak, a to že 

zajištěný dluh bude považován za částečně splněný, a to právě v rozsahu hodnoty propadné 

zástavy. 

Co se týče formy ujednání o určitém způsobu výkonu zástavního práva, NOZ 

předepisuje nutnost písemné formy (§ 1359 odst. 1). Taková dohoda může být přímo 

součástí zástavní smlouvy. Pokud je však zástavní právo sjednáno ústně (zákon pro něj 

v daném případě nevyžaduje jinou formu), postačí, pokud bude písemně zvlášť sjednán 

pouze daný způsob výkonu. 

Nový občanský zákoník umožňuje, aby k ujednání o smluvním způsobu výkonu 

zástavního práva došlo již při uzavření zástavní smlouvy (mezi zástavním věřitelem 

a zástavcem), ale i kdykoliv později, pokud by se vlastníkem zástavy stal někdo jiný 

(dohodou mezi zástavním věřitelem a novým zástavním dlužníkem). Pokud by k takové 

dohodě však mělo dojít před splatností zajištěného dluhu, bude muset obstát v testu 

podle ustanovení § 1315 odst. 2 písm. b) NOZ174. Především bude třeba vyloučit případnou 

libovůli zástavního věřitele, a to podrobnou specifikací kompetitivního prodejního či jiného 

realizačního procesu a například stanovením konkrétní ceny zástavy odkazem na posudek 

nezávislého znalce, který musí být objektivní a bude vydán ex post, v době výkonu 

takového zástavního práva. 175  A contrario z výše uvedeného ustanovení plyne, že 

po dospělosti zajištěného dluhu je možné si sjednat propadnou zástavu za „libovolnou“ či 

174 „Dokud zajištěný dluh nedospěje, zakazuje se ujednat, že (…) věřitel může zástavu zpeněžit libovolným 
způsobem nebo si ji za libovolnou, anebo předem určenou cenu může ponechat.“ 
175 Srov. SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 
Beck, 2013, xv, s. 1116. 
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„předem určenou“ cenu a výše uvedený zákaz se nadále neuplatní. Logicky nedává smysl, 

aby si strany zástavní smlouvy poté, co zajištěný dluh dospěje, smluvily přenechání zástavy 

za „předem určenou“ cenu, když za takové situace již budou přistupovat k realizaci 

zástavního práva. 

Stále je však třeba pamatovat na to, že pokud by zástavním dlužníkem měl být 

spotřebitel nebo člověk, který je malým či středním podnikatelem, testem podle ustanovení 

§ 1315 odst. 2 písm. b) NOZ popsaným výše by musel projít za každé situace, ať už by se 

smluvní způsob výkonu zástavního práva sjednával před či po splatnosti zajištěného 

dluhu.176 

Po splatnosti zajištěného dluhu mohou strany zástavní smlouvy ujednat například 

i to, že věřitel může brát ze zástavy plody nebo užitky.177178 Výsledky takového požívání, 

resp. užívání pak je možné započítávat na úhradu zajištěného dluhu, čímž dojde k jeho 

postupnému snižování. 

Ujednání o určitém způsobu výkonu zástavního práva (konkrétně privátním 

prodejem zástavy) zavazuje i pozdějšího zástavního dlužníka. To výslovně vyplývá 

z ustanovení § 1360 NOZ: „Bylo-li ujednáno, že zástavní věřitel může zástavu prodat jiným 

způsobem než ve veřejné dražbě, zavazuje to i právního nástupce zástavního dlužníka 

(…).“. Vazba na „právního nástupce zástavního dlužníka“ se jeví mírně problematická, 

neboť spojuje závaznost dohody o způsoby výkonu zástavního práva spíše k osobě 

původního zástavního dlužníka nežli k předmětu zástavního práva, jehož vlastnictví přešlo 

na nového zástavního dlužníka. Jako vhodnější by se jevilo například užití slovního spojení 

„každého dalšího zástavního dlužníka“ (tedy vlastníka zástavy). 

Česká odborná veřejnost je nejednotná při posuzování otázky rozsahu ujednání 

zástavní smlouvy, která nového zástavního dlužníka zavazují. Nový občanský zákoník 

se tomu nad rámec ustanovení § 1360 nevěnuje. Výkladem tohoto ustanovení a contrario 

lze dospět k závěru, že jiná ujednání, než ujednání o způsobu výkonu zástavního práva 

176 Srov. § 1315 odst. 2 NOZ. 
177 § 1315 odst. 2 písm. c) a contrario. 
178 Tzv. pactum antichreticum. 
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privátním prodejem nabyvatele zástavy nezavazují. 179  Naopak T. Richter odkazem 

na ustanovení § 1106 180 a § 1107 181 NOZ dokládá, že všude tam, kde převod zástavy 

nepovede k zániku zástavního práva, bude zástavní právo zavazovat nového vlastníka 

zástavy v takové podobě a v takovém rozsahu, v jakém bylo smluvně sjednáno a je 

ze zástavní smlouvy zjistitelné. 182  L. Vymazal však argumentuje tím, že nabytím věci 

zatížené věcněprávní závadou přejímá nabyvatel s touto věcí i tuto závadu, nevstupuje však 

už do obligačněprávních vztahů svého předchůdce.183 Nezbývá tedy než počkat na reakci 

budoucí české judikatury, zda se přikloní k restriktivnímu či extenzivnějšímu výkladu 

uvedeného ustanovení. 

Věta druhá ustanovení § 1360 NOZ stanoví zástavnímu dlužníkovi povinnost 

upozornit při převodu zástavy nabyvatele na věřitelovo právo prodat zástavu jiným 

způsobem než ve veřejné dražbě. Jednak se na prvním místě nabízí otázka, zda se pravidla 

ustanovení § 1360 NOZ obecně skutečně uplatní pouze pro jiný způsob „prodeje“ zástavy, 

než je veřejná dražba, jak vyplývá z jazykového výkladu daného ustanovení. Pak by ale byl 

znevýhodněn výkon zástavního práva formou propadné zástavy, pro což se nezdá být 

žádný rozumný důvod.184 Druhou otázkou může být, jaký důsledek by plynul zástavnímu 

dlužníkovi z porušení jeho výše uvedené povinnosti. Odborná veřejnost se shoduje 

v závěru, že taková skutečnost nemůže mít negativní vliv na práva zástavního věřitele, ta 

dotčena nebudou.185 Nabyvatel zástavy však může uplatňovat nárok na náhradu škody vůči 

převodci zástavy. 

179 K čemuž se přiklání například L. Vymazal in: VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském 
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 2014, s. 275. 
180 „Kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená.“ 
181 „(1) Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném 
seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li 
tak zákon. (2) Závady, které nepřejdou, zanikají.“ 
182 T. Richter in: SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2013, xv, s. 1117. 
183 Vymazal, op. cit. 
184 Zvláště když i § 1359 NOZ hovoří obecně o jakémkoli způsobu výkonu zástavního práva, o němž se 
zástavní věřitel dohodl se zástavcem. 
185 Např. T. Richter in: SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. 
Praha: C.H. Beck, 2013, xv, s. 1117; a L. Vymazal in: VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském 
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 2014, s. 276. 
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Jak již bylo naznačeno výše, speciálně pro případ výkonu, kdy je předmětem 

zástavního práva pohledávka, NOZ navíc výslovně umožňuje zástavnímu věřiteli 

po splatnosti zajištěného dluhu požadovat, aby mu zastavená pohledávka, která ještě není 

splatná, byla postoupena. Pokud je zastavená pohledávka již splatná, má zástavní věřitel 

právo, aby dlužník zastavené pohledávky plnil přímo jemu (viz § 1336 odst. 2 NOZ). 

Dohoda o způsobu výkonu zástavního práva zavazuje jednostranně pouze 

zástavního dlužníka186. Zástavní věřitel může, jak výslovně předvídá NOZ v ustanovení 

§ 1365 odst. 2, kdykoliv během výkonu zástavního práva, tedy logicky nejpozději do jeho 

skončení uzavřením kupní smlouvy, způsob výkonu změnit tak, že zástavu prodá ve 

veřejné dražbě nebo že ji zpeněží podle jiného zákona. Takovou změnu ještě musí písemně 

oznámit zástavnímu dlužníkovi. 

Důležitým rozdílem uvedeným způsobů výkonu zástavního práva, jež je možno 

smluvně dohodnout, oproti jeho výkonu formou veřejné dražby či soudního prodeje je 

nutnost získání exekučního titulu. Jeho předložení se v případě smluveného způsobu 

realizace zástavního práva nevyžaduje (není-li samozřejmě stranami zástavní smlouvy 

sjednáno jinak), neboť se jednak nevyžaduje, aby realizaci samotné předcházelo jakékoli 

nalézací řízení, jehož výsledkem by mohl být právě onen exekuční titul, jednak NOZ v 

ustanovení § 1359 odst. 1 stanoví výslovně jako podmínku výkonu zástavního práva pouze 

splatnost zajištěného dluhu. 

6.3 Subsidiární způsoby výkonu zástavního práva 

6.3.1 Subsidiární způsoby výkonu zástavního práva obecně 

Pokud si strany zástavní smlouvy neujednají smluvně jiný způsob uspokojení 

zástavního věřitele ze zástavy, může být zástavní právo realizováno soudním prodejem 

zástavy nebo jejím prodejem ve veřejné dražbě, jak nabízí NOZ v odstavci prvním 

ustanovení § 1359. 

186 VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 2014, 
s. 274. 
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Tyto možnosti měl zástavní věřitel k dispozici i před 1. lednem 2014. S nabytím 

účinnosti ZZŘS byla právě k tomuto datu pouze přesunuta úprava soudního prodeje 

zástavy z ustanovení § 200y a následujících OSŘ do tohoto zákona. Prodej zástavy 

ve veřejné dražbě je i nadále upraven v rámci zvláštního zákona, a to konkrétně v ZVD. 

6.3.2 Výkon zástavního práva prodejem ve veřejné dražbě 

V případě výkonu zástavního práva ve veřejné dražbě jsou zásadní ustanovení ZVD 

o nedobrovolné dražbě. Pokud se však vezme v úvahu posílená smluvní svoboda stran 

zástavní smlouvy, které by si mohly realizaci zástavního práva formou veřejné dražby 

dobrovolně sjednat, nabízí se otázka, proč nepostupovat podle ustanovení o dražbě 

dobrovolné. V tu chvíli ale přichází problém v podobě popisu těchto dražeb podle ZVD. 

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 ZVD je totiž dobrovolnou dražbou dražba prováděná 

na návrh vlastníka a podle odstavce čtvrtého téhož ustanovení se „vlastníkem rozumí též 

osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo 

na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit, likvidátor 

a insolvenční správce“. Je zřejmé, že zástavní věřitel do tohoto vymezení bez dalšího 

nespadá. Ani NOZ187 nehovoří nikde o tom, že by měl být zástavní věřitel v nějakých 

situacích „oprávněn s předmětem dražby hospodařit“. Výše uvedené směřuje proto 

k závěru, že se nejspíše vždy bude jednat skutečně o dražbu nedobrovolnou. 

Dražby nedobrovolné jsou upraveny v ustanoveních § 36 a následujících ZVD. 

Tento zákon mimo jiné stanoví, že „dražba nedobrovolná je dražba prováděná na návrh 

dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím 

nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským zápisem, 

který obsahuje náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem, anebo doložena jiným 

vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně platebních výměrů 

187 Například v § 1315 odst. 2 písm. c) nebo § 1356 NOZ. 
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a výkazů nedoplatků“188, a že „dražebním věřitelem je osoba, jejíž pohledávka je zajištěna 

zástavním právem k předmětu dražby (…)“189. 

Dražbu provádí dražebník jako osoba s příslušným živnostenským oprávněním 

organizující dražbu, a to na základě písemné smlouvy o provedení dražby uzavřené 

s navrhovatelem. Dražebník má po uzavření takové smlouvy povinnost zaslat písemné 

oznámení o dražbě dotčeným osobám, kterými podle ZVD jsou zástavní dlužník, zástavce, 

dlužník a dražební věřitelé. Po jeho doručení nastává „inhibitorium“, kdy nesmí předmět 

dražby zcizit, zatížit nebo k němu uzavřít nájemní smlouvu, a nesmí činit takové právní 

úkony, jimiž by vůči předmětu dražby vznikly nové závazky snižující jeho hodnotu nebo 

omezující možnost nakládání s tímto předmětem dražby. Tato situace nastává z důvodu 

ochrany věřitelů před jednáním zástavce in „fraudem creditoris“, čímž by mohlo dojít 

ke zmenšení šancí na uspokojení jejich pohledávek odpovídajících zajištěnému dluhu. Toto 

omezení podle ZVD neplatí, nebyl-li předmět dražby vydražen nebo byla-li dražba 

zmařena a nekoná se opakovaná dražba, upustil-li dražebník od dražby nebo byla-li dražba 

neplatná. 

Formou dražební vyhlášky pak dražebník vyhlašuje místo, datum a čas zahájení 

dražby a další zákonem stanovené skutečnosti.190 Dražební vyhláška je doručována mimo 

jiné i dražebním věřitelům, kteří se tak mohou o probíhajícím řízení dozvědět a přihlásit 

své pohledávky. 

Dražbu samotnou ukončuje příklep, udělovaný dražiteli s nejvyšším podáním. 

Takovému dražiteli se poté stanovuje lhůta na zaplacení ceny dosažené vydražením. 

Jakmile tak učiní, přechází na něj vlastnické právo k předmětu dražby s účinky zpětně 

k okamžiku udělení příklepu.191 

Osud práv ze zajištění váznoucích na předmětu dražby (mezi nimi tedy i zástavního 

práva) závisí na tom, zda jsou starší či mladší než práva zajišťující přihlášené pohledávky. 

188 § 36 odst. 1 ZVD. 
189 § 36 odst. 3 ZVD. 
190 Viz § 43 ZVD. 
191  Srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK J., FIALA J. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 
Kluwer, 2014, lxv, komentář k § 1359. 
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Podrobnou úpravu přináší ZVD v § 58: „Zástavní právo zajišťující přihlášenou 

pohledávku, které je z hlediska svého vzniku nejstarší, jakož i všechna zástavní práva 

z hlediska svého vzniku mladší přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají (…). 

Zástavní práva k předmětu dražby, která jsou z hlediska svého vzniku starší než nejstarší 

zástavní práva zajišťující přihlášené pohledávky, přechodem vlastnictví k předmětu dražby 

nezanikají a působí vůči vydražiteli.“. 

6.3.3 Výkon zástavního práva soudním prodejem zástavy 

Druhý zmíněný subsidiární způsob výkonu zástavního práva, soudní prodej zástavy, 

se uskutečňuje ve dvou fázích. V první fázi jde o řízení o soudním prodeji zástavy, jenž je 

zvláštním druhem nesporného řízení upraveným, jak již bylo řečeno, v ZZŘS (díl osmý, 

§ 353a an.). Toto řízení se zahajuje na návrh, tedy podáním žaloby, kterou se zástavní 

věřitel domáhá nařízení soudního prodeje zástavy. Místně příslušným je obecný soud 

zástavního dlužníka, popřípadě soud, v jehož obvodu se nachází nemovitá věc, které 

se řízení týká. Účastníky řízení jsou zástavní věřitel a zástavní dlužník. V řízení musí 

zástavní věřitel doložit existenci zajištěné pohledávky, zástavní právo k zástavě a osobu 

zástavního dlužníka. Nic dalšího se nedokazuje. Jsou-li uvedené skutečnosti prokázány, 

soud usnesením nařídí prodej zástavy. 

Zákon stanoví, že uvedené skutečnosti musí zástavní věřitel doložit, což znamená, 

že bude dostačující, když zástavní věřitel existenci rozhodných skutečností osvědčí. 

Rozhodné skutečnosti se tedy musí pouze jevit jako pravděpodobné. Nebudou-li rozhodné 

skutečnosti předloženými listinami spolehlivě doloženy, soud je bude dokazovat. Přitom 

bude postupovat v režimu sporného řízení dle části třetí občanského soudního řádu.192 

To, že soud v řízení o soudním prodeji zástavy jiné skutečnosti než ty uvedené 

v ustanovení § 358 odst. 1 ZZŘS nezkoumá a že pro nařízení prodeje zástavy postačuje jen 

jejich osvědčení, samozřejmě neznamená, že by při soudním prodeji zástavy nemohly být 

uplatněny jiné (další) skutečnosti nebo že by jejich osvědčení nemohlo být zpochybněno. 

192 Srov. SVOBODA, K., Š. TLÁŠKOVÁ, D. VLÁČIL, J. LEVÝ, HROMADA M. a kol. Zákon o zvláštních 
řízeních soudních: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2015, xxi, s. 666. 
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Nemůže k tomu ovšem důvodně dojít v řízení o soudním prodeji zástavy, ale až ve druhé 

fázi soudního prodeje zástavy, tedy v rámci řízení o výkonu rozhodnutí prodejem zástavy 

(bude-li návrh na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí zástavním věřitelem podán), a to 

zejména prostřednictvím návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí nebo vylučovací 

(excindační) žaloby podané po nařízení výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 267 odst. 1 

OSŘ.193 

Jak je vidno, pro rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy tedy není významné, zda 

zajištěná pohledávka splněním, započtením nebo z jiného důvodu zanikla. K obraně 

zástavního dlužníka v tomto směru proto soud nepřihlédne. V případě, že zajištěná 

pohledávka zanikla, soud výkon rozhodnutí prodejem zástavy podle ustanovení § 268 

odst. 3 OSŘ zastaví.194 

Je-li vydáno uvedené usnesení o prodeji zástavy, může soudní prodej zástavy přejít 

do druhé fáze, kde se zástavnímu věřiteli nabízejí dvě možnosti. V prvé řadě lze podle 

vykonatelného rozhodnutí195 o nařízení prodeje zástavy na návrh zástavního věřitele nařídit 

výkon rozhodnutí prodejem zástavy. Soud smí vyhovět tomuto návrhu, jen jestliže usnesení 

o nařízení prodeje zástavy obsahuje označení oprávněné a povinné osoby, zástavy a výši 

zajištěné pohledávky a jejího příslušenství.196 

Druhou možností zástavního věřitele je obrátit se na exekutora s návrhem 

na nařízení exekuce prodejem zástavy podle ustanovení § 37 a následujících EŘ. 

Konkrétní podoba prodeje bude záviset na předmětu zástavního práva, jehož se 

bude prodej týkat. 

193 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2012, sp. zn. 21 Cdo 4377/2009. 
194 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 2004, sp. zn. 21 Cdo 1467/2004, uveřejněné pod číslem 
37/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
195 Rozhodnutí o nařízení prodeje zástavy je vykonatelné dnem nabytí právní moci. 
196 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 2009, sp. zn. 21 Cdo 826/2008. 
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6.4 Výkon zástavního práva v exekuci 

6.4.1 Obecná úprava 

Exekuci provádí exekutoři podle EŘ na základě pověření exekučního soudu. 

Ustanovení OSŘ se použijí přiměřeně. 197  Jak již bylo řečeno, jde o alternativu 

k soudnímu výkonu rozhodnutí podle OSŘ. Soudní výkon rozhodnutí provádí pracovníci 

soudu podle OSŘ, kde se stanoví typy výkonu podle postiženého majetku. Exekuce je však 

flexibilnějším způsobem výkonu (nejen) zástavního práva a nabízí i možnost různých 

dohod, čímž se rovněž přispívá k rychlejšímu a pohodlnějšímu ukončení řízení. 

Předpokladem k nařízení exekuce je exekuční titul ukládající povinnost, která není 

splněna dobrovolně. Exekučním titulem pro výkon zástavního práva může být právě 

zmíněné rozhodnutí o prodeji zástavy podle § 358 odst. 1 ZZŘS. Vedle toho se ale 

při exekuci obecně může jednat i o jakékoli jiné vykonatelné rozhodnutí soudu nebo 

exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, či 

například o notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 198  sepsaný podle zákona 

č. 358/1992 Sb., notářský řád. 

Exekuční řízení je ovládáno zásadou dispoziční, což znamená, že je v dispozici jeho 

účastníků, respektive navrhovatele, kteří jsou oprávněni s řízením nakládat. Řízení se tedy 

zahajuje na návrh, na návrh může být řízení, respektive provedení výkonu rovněž 

i zastaveno. Navrhovatel také určuje způsob provedení výkonu. 

Exekuční řízení je pak zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi.199 Po 

obdržení exekučního návrhu exekutor musí požádat soud o pověření a nařízení exekuce200, 

197 § 52 odst. 1 EŘ. 
198 Před 1. lednem 2013 mohli zápisy se svolením k vykonatelnosti sepisovat i exekutoři. Ty obsahovaly 
uznání dluhu ze strany dlužníka a jeho výslovný souhlas s tím, aby v případě, že zavázek nebude podle zápisu 
splněn, byla zahájena exekuce, aniž by probíhalo samotné soudní řízení. Od počátku roku 2013 jsou však 
k soupisu zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti oprávněni pouze notáři. 
199 § 35 odst. 2 EŘ. 
200 § 43a odst. 1 EŘ. 
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teprve poté může zjišťovat majetek povinného.201 Až po těchto úkonech samotný výkon 

provádí. 

Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření zašle exekutor oprávněnému 

vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor toto vyrozumění nejpozději 

s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje. Spolu s tím zašle 

exekutor povinnému i výzvu k dobrovolnému splnění povinností s poučením, že bude-li 

splněna do 30 dnů od doručení takové výzvy, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů 

exekuce a tímto bude exekuční řízeno provedeno a splněno. Důležité je, že do uplynutí této 

třicetidenní lhůty nelze exekuci provést. 202 Zároveň, pokud je v této lhůtě podán návrh 

na zastavení exekuce, pak před právní mocí rozhodnutí o takovém návrhu exekuci rovněž 

nelze provést. 203  Posledně zmíněný případ je často zneužívanou obstrukční metodou, 

kterou může dojít k umělému prodlužování exekučního řízení. 

Doručením vyrozumění o zahájení exekuce nastává obecně tzv. generální 

inhibitorium, během něhož nesmí povinný nakládat se svým majetkem pod sankcí relativní 

neplatnosti.204 

Situace při exekuci prodejem zástavy je však mírně odlišná. Důvodem je zvláštní 

povaha tohoto způsobu exekuce, jenž se dotýká výlučně těch majetkových hodnot, které 

jsou zastaveny. Exekuční řád stanoví taxativně způsoby, jakými lze exekuci provést. 

Exekuci prodejem zástavy lze tak provést prodejem zastavených movitých věcí 

a nemovitých věcí. Obdobně OSŘ hovoří v ustanovení § 258 odst. 3 o způsobech výkonu 

rozhodnutí prodejem zástavy k uspokojení pohledávky odpovídající zajištěnému dluhu, 

který je možné provést prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí, věcí 

hromadných, souborů věcí a bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví podle zvláštního 

zákona, přikázáním zastavené peněžité pohledávky či například postižením zastavených 

jiných majetkových práv. 

201 § 35 odst. 3 EŘ. 
202 § 47 odst. 2 písm. a) EŘ. 
203 § 47 odst. 2 písm.b) EŘ. 
204 § 44a EŘ. 
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V obou případech se hovoří o prodeji zastavených majetkových hodnot, a contrario 

tedy platí, že jiné než tyto hodnoty takovýmto způsobem výkonu rozhodnutí postihnout 

nelze. Má-li být exekuce prodejem zástavy podle § 59 odst. 3 OSŘ obdobou výkonu 

rozhodnutí prodejem zástavy (a k opačnému závěru není žádného důvodu), nelze okruh 

postižitelných majetkových hodnot rozšiřovat nad rámec těch, které jsou zastaveny, a proto 

není ani žádného rozumného důvodu rozšiřovat nad tento rámec i omezení povinného 

v dispozici s jeho majetkem. V případě exekuce prodejem zástavy tak lze vůči povinnému 

uplatnit jen omezené inhibitorium vztahující se pouze na zastavené nemovitosti.205  

Exekutor poté, co dojde k zápisu exekuce do rejstříku zahájených exekucí, posoudí, 

jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně 

majetku, který má být exekucí proveden. 

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů 

uvedených v EŘ. V porovnání k soudnímu výkonu rozhodnutím má exekuční příkaz stejné 

účinky jako nařízení výkonu rozhodnutí podle OSŘ.206 

Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není 

zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu, 

z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo. 

Splněním povinnosti dojde k zastavení exekuce. K zastavení exekuce povede dále 

rovněž například dohoda oprávněného a povinného, nedostatek majetku povinného či 

zahájení insolvenčního řízení ohledně povinného, jak bude uvedeno ještě v následující 

kapitole 6.5 (Výkon zástavního práva v insolvenci).  

6.4.2 Vztah mezi zajištěnými a nezajištěnými věřiteli v exekuci 

V rámci dražebního jednání probíhá dražba. Soud udělí příklep dražiteli, který učiní 

nejvyšší podání. Poté, co vydražitel řádně a včas zaplatí nejvyšší podání, přejde na něj 

vlastnické právo k vydražené věci. 

205 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2011, sp. zn. 20 Cdo 4273/2009. 
206 § 47 odst. 2 EŘ. 
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Pokud jde o úpravu pravidel přednosti mezi zajištěnými věřiteli na straně jedné 

a nezajištěnými věřiteli na straně druhé, NOZ bohužel žádné vodítko nenabízí. Zatímco 

slovenský občanský zákoník, který stál úpravě výkonu zástavního práva NOZ v mnohém 

vzorem, obsahuje stručné pravidlo stanovící, že ohledně zástavy lze vést výkon rozhodnutí 

či exekuci jen tehdy, je-li exekuujícím věřitelem zástavní věřitel nebo souhlasí-li s tím 

zástavní věřitel, NOZ nechal otázku priorit mezi zajištěnými věřiteli a nezajištěnými 

věřiteli zcela mimo pole své pozornosti, a ponechal ji tedy i nadále k úpravě právu 

exekučnímu. Ani OSŘ však dodnes neobsahuje srozumitelné obecné pravidlo, podle nějž 

by bylo možno bez ohledu na konkrétní předmět výkonu rozhodnutí určit pořadí mezi 

zajištěným věřitelem a exekuujícím nezajištěným věřitelem. U aktiv (věcí movitých 

a nemovitých), u nichž exekuční právo alespoň do určité míry respektuje prioritu 

zajištěných věřitelů substantivně (tj. z hlediska jejich pořadí při uspokojení z výtěžku 

zpeněžení), ignoruje tuto prioritu z hlediska procesního (tzn. že jim nedává žádnou 

možnost ovlivnit, zda, kdy a jak má být jejich zástava zpeněžena).207 

Pokud je na zástavu vedena exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí podle 

ustanovení § 321 a následujících OSŘ (ve spojení s ustanovením § 69 EŘ), a to z podnětu 

osoby odlišné od zástavního věřitele, nemá zástavní věřitel jinou možnost obrany než 

přihlásit svou pohledávku do řízení. Soud má povinnost v rámci dražební vyhlášky 

upozornit příslušné věřitele, že při rozvrhu podstaty se mohou domáhat uspokojení jiných 

vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním 

právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, 

pouze pokud je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání. Zástavní věřitel tak 

zcela přichází o možnost rozhodovat, zda a případně jakým způsobem bude zástava 

zpeněžena. Je to přitom zástavní věřitel, na koho byl zástavním právem přenesen 

ekonomický obsah vlastnictví k zástavě a kdo má k zástavě (resp. k výnosu jejího 

207 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 
2013, xv, s. 1124. 
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zpeněžení) silnější právo než kterýkoli z pozdějších zástavních věřitelů, nezajištěných (či 

jinak řečeno obecných) věřitelů, či zástavní dlužník. 208 

Dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají zástavní práva váznoucí na věci, 

která byla předmětem dražby. 209  Pokud by zástavní věřitel neměl možnost do řízení 

vedeného na návrh třetí osoby vůbec zasáhnout, bez ohledu na jeho vůli by tedy jeho 

zajištění zaniklo. I tak jsou ale základní funkce zástavního práva, tedy funkce uhrazovací 

a zajišťovací, s ohledem na nekonzistentnost úpravy hmotněprávní a procesněprávní 

a na to, že exekuujícím věřitelem vůbec může být osoba předmětem výkonu nezajištěná, 

značně zpochybněny. 

Tato nekonzistence platí, pro úplnost, i ve vztahu k dražbám vedeným podle ZVD. 

Zástavní práva váznoucí na draženém předmětu však nezanikají automaticky vždy. Podle 

ustanovení § 58 ZVD zaniká přechodem vlastnictví k předmětu dražby zástavní právo 

zajišťující přihlášenou pohledávku, které je z hlediska svého vzniku nejstarší, jakož 

i všechna zástavní práva z hlediska svého vzniku mladší. Naopak nezanikají zástavní práva 

k předmětu dražby, která jsou z hlediska svého vzniku starší než nejstarší zástavní práva 

zajišťující přihlášené pohledávky. 

Co se týče pořadí uspokojení oprávněných osob, řádně přihlášených do dražebního 

jednání, zásady, podle nichž se provádí rozvrh výtěžku z prodeje movitých věcí, jsou 

uvedeny v ustanoveních § 331a a § 332 OSŘ. Byla-li prodána movitá věc, která byla 

převedena, zastavena, nebo zadržena k zajištění dluhu povinného ve prospěch jeho věřitele, 

soud vyplatí výtěžek zpeněžení věci nejprve věřiteli, jehož pohledávka byla zajištěna 

zadržovacím právem. Při výplatě výtěžku zástavnímu věřiteli, věřiteli, jehož pohledávka 

byla zajištěna zajišťovacím převodem práva, a oprávněnému, v jehož prospěch byla věc 

sepsána, dalšímu oprávněnému a dalšímu věřiteli se postupuje podle jejich pořadí. 

208 RICHTER, T. Zástavní právo k podniku z pohledu teorie a praxe dluhového financování. Právní rozhledy. 
2004, č. 3, s. 96. 
209 Viz ustanovení § 329 odst. 7 OSŘ a § 337h odst. 1 OSŘ. 
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Pro pořadí zástavního práva a zajišťovacího převodu práva je rozhodující den jejich 

vzniku. Má-li několik pohledávek stejné pořadí a výtěžek prodeje nestačí k jejich úplnému 

uspokojení, uspokojí se tyto pohledávky poměrně. 

Co se týče rozvrhu výtěžku z prodeje věcí nemovitých, ten je rozdělován 

podle zařazení věřitelů do skupin popsaných v ustanovení § 337c odst. 1 OSŘ. Pohledávky 

věřitelů zajištěné zástavním právem jsou uspokojovány ve stejné (třetí) skupině jako 

pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, 

a pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva. Tyto pohledávky mohou být 

uspokojeny až poté, co budou plně uspokojeny pohledávky z prvních dvou skupin (v rámci 

jedné skupiny se případně pohledávky uspokojují poměrně). V první skupině jsou 

uspokojovány pohledávky nákladů vzniklých státu v dražebním řízení, ve druhé skupině to 

jsou pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí 

jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů. 

Stejně jako v případě movitých věcí je i v dražebním řízení ohledně nemovitostí 

pro pořadí pohledávky zajištěné zástavním právem rozhodující den vzniku zástavního 

práva. 

6.5 Výkon zástavního práva v insolvenci 

6.5.1 Insolvenční řízení 

Jednu z výše uvedených situací, kdy by exekuce byla vedena na návrh někoho 

jiného než zástavního věřitele, by bylo možné řešit podáním návrhu na zahájení 

insolvenčního řízení. Podle zásady, že individuální uspokojení ustupuje kolektivnímu, má 

totiž insolvenční řízení přednost před exekučním. Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „InsZ“), „lze výkon 
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rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný 

majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést“.210 

Smyslem této úpravy je řešení hospodářské situace dlužníka, ochrana jeho majetku 

patřícího do majetkové podstaty a zabránění uspokojení pohledávky jednoho věřitele 

na úkor ostatních věřitelů, tedy především, aby došlo k co nejefektivnějšímu uspokojení 

všech věřitelů povinného. 211  Je tedy zřejmé, že insolvenční řízení značně zasahuje 

do majetkové sféry dlužníka a ovlivňuje možnosti postupu jeho věřitelů.  

Tato skutečnost však může být snadno zneužita k maření hladkého průběhu 

exekučního řízení, ale naopak k jeho účelovému prodlužování. Účinky ustanovení § 109 

odst. 1 písm. c) InsZ totiž nastávají již samotným zahájením insolvenčního řízení.212 Doba 

mezi podáním účelového insolvenčního návrhu a jeho odmítnutím či zamítnutím může 

činit i několik měsíců. Poté může nepoctivý dlužník samozřejmě celou situaci opakovat 

s dalšími věřiteli.213 

Na úvod je třeba rovněž říci i několik slov k insolvenčnímu řízení jako takovému. 

Insolvenční řízení je zvláštním druhem civilního řízení sui generis, které je 

charakterizované svým předmětem. Tím je dle ustanovení § 1 InsZ řešení úpadku či 

hrozícího úpadku dlužníka tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám 

dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně 

poměrnému a spravedlivému uspokojení dlužníkových věřitelů. Rovnoměrného uspokojení 

všech věřitelů se má dosáhnout tak, že při jejich současné účasti v insolvenčním řízení 

(bez ohledu na to, zda disponují exekučním titulem) se mezi ně rozděluje zbytek 

dlužníkova majetku. Stejné ustanovení dále jako předmět insolvenčního řízení stanoví 

řešení oddlužení dlužníka. Takové zařazení v úvodním ustanovení InsZ působí poněkud 

nelogicky, když se jedná pouze o jeden ze způsobů řešení úpadku. 

210 Tomu odpovídá i úprava obsažená v EŘ, podle které „je-li exekuční řízení podle zvláštního právního 
předpisu přerušeno nebo zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést, exekutor nečiní žádné 
úkony, jimiž se provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak“ (§ 46 odst. 7 EŘ). 
211 TUŠILOVÁ, B. a VAVŘINA, J. Problémy právní úpravy vztahu exekuce a insolvenčního řízení. Právní 
rozhledy. 2012, č. 3, s. 100. 
212 Které musí být do dvou hodin od obdržení insolvenčního návrhu zveřejněno v insolvenčním rejstříku 
vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení (§ 101 osdt. 1 InsZ). 
213 Tušilová, Vavřina, op. cit., s. 101. 

88 
 

                                                 



Insolvenční řízení, tedy řízení podle InsZ, slouží pouze k řešení úpadku a v žádném 

případě nesmí být zneužito k jiným účelům, jakými by mohlo být běžné vymáhání 

peněžitých pohledávek, aniž by byl dlužník v úpadku. O toto zneužití se věřitelé ne 

zřídkakdy pokoušejí. Umožnilo by jim to v jednom řízení dosáhnout jak přiznání, tak 

realizaci pohledávky.214 Individuálně postupující věřitel má vymáhat svou pohledávku vůči 

dlužníkovi prostřednictvím civilního nalézacího, a poté případně i vykonávacího řízení. 

Hlavní problém, který insolvenční právo překonává, je situace, kdy se každý věřitel, 

jakmile se dozví o finančních potížích svého dlužníka, obvykle snaží postupovat co 

nejrychleji a nejbezohledněji za účelem uspokojení výlučně své pohledávky. I když by 

mohlo být zřejmé, že společným postupem by věřitelé dohromady dosáhli většího 

poměrného uspokojení, pokud má jednotlivý věřitel možnost získat větší individuální 

užitek, bude touto cestou postupovat vždy i za cenu způsobení nenávratných ztrát 

na dlužníkově majetku (kterým by se koordinovaným způsobem mohlo dát zabránit), 

například pokud by svou individuální pohledávku uspokojil z prodeje dlužníkova majetku 

klíčového pro jeho podnikání, takže ten by v něm nemohl pokračovat a plnit nároky 

ostatních věřitelů.215 

Zneužití insolvenčního řízení a takovýmto ztrátám se InsZ snaží vyhnout tím, že 

jasně stanoví předmět insolvenčního řízení. Proti jinému dlužníku než dlužníku 

nacházejícímu se v úpadku, popřípadě hrozícím úpadku (s čímž je spojen požadavek 

plurality, tedy mnohosti věřitelů, jak bude zmíněno ještě dále v tomto textu) insolvenční 

řízení nelze vést. Insolvenční právo tedy odebírá postup proti dlužníkovi v úpadku z rukou 

individuálně postupujících věřitelů, a nahrazuje jej kolektivním insolvenčním řízením. 

K úpadku dlužníka pak dochází dle InsZ jen v taxativně vymezených případech. 

Podstata úpadku se skrývá v zásadní neschopnosti dlužníka plnit neuhrazené dluhy 

vůči jeho věřitelům. Nepostačí pouhý nedostatek vůle k plnění těchto dlužníkových 

povinností, jeho neochota. Pro tyto situace jsou určeny jiné druhy civilních řízení, v této 

práci již probírané, a to výkon rozhodnutí či exekuce. 

214 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6., aktualiz. vyd. Praha: Linde 
Praha, 2011, s. 593. 
215 Viz RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, s. 131. 
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Základními jsou dvě formy úpadku, a to platební neschopnost a předlužení (které 

může nastat jen u právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele).  

Za platební neschopnost se považuje situace, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité 

závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.216 

S platební neschopností souvisejí i vyvratitelné právní domněnky stanovené v § 3 

odst. 2 InsZ, při jejichž splnění se má za to, že je dlužník v úpadku formou platební 

neschopnosti. Jde o situace, kdy dlužník „zastavil platby podstatné části svých peněžitých 

závazků, nebo je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné 

dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 

1 InsZ, kterou mu uložil insolvenční soud“. 

Společné pro obě formy úpadku, tedy platební neschopnost i předlužení, je právě 

pluralita věřitelů. V některých případech se tento požadavek snaží věřitele obejít 

takzvaným štěpením pohledávek. Na tuto konstrukci InsZ také pamatuje a udílí 

insolvenčnímu soudu pokyn k zamítnutí insolvenčního návrhu, jestliže nebylo osvědčeno, 

že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou 

pohledávku. Za další osobu se přitom „nepovažuje osoba, na kterou byla převedena 

některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 

měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení“217. 

Podle InsZ je pak zásadním společný zájem těchto věřitelů, který je „nadřazený 

jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně 

spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem 

zaručené zvláštní postavení některých věřitelů“218. 

K jedné ze základních zásad insolvenčního řízení patří pluralita způsobů řešení 

úpadku. Vedle likvidačních způsobů (konkurzu) se uplatňují i způsoby řešení úpadku 

sanační (reorganizace podnikatelských subjektů či oddlužení nepodnikatelů). 

216 § 3 odst. 1 InsZ. 
217 § 143 odst. 2 InsZ. 
218 § 2 písm. j) InsZ. 
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Významné postavení při definování insolvenčního řízení hrají i procesní zásady, 

kterými se řídí. Podle ustanovení § 7 InsZ se pro insolvenční řízení kromě InsZ samotného 

subsidiárně použijí i ustanovení OSŘ týkající se sporného řízení, a není-li to možné, pak 

ustanovení ZZŘS, ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí 

přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně InsZ odkazuje. Předchozí se uplatní v každém případě, 

pouze není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá InsZ. 

Procesní zásady v OSŘ nejsou upraveny výslovně a přejímají se z právní teorie. 

Naproti tomu InsZ obsahuje v ustanovení § 5 speciální procesní zásady zdůrazňující 

zvláštní povahu insolvenčního řízení. Pochopitelně nejsou uvedeny zcela vyčerpávajícím 

způsobem, a tak stojí za to si je zmínit. 

V prvé řadě se uvádí, že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný 

z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo 

rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Tím je znovu zdůrazněna 

i jedna ze zmíněných funkcí insolvenčního řízení uvedená v úvodním ustanovení InsZ, tedy 

že v insolvenčním řízení má dojít k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení 

dlužníkových věřitelů. V uvedené zásadě je zřetelně zahrnuta i obecná zásada 

hospodárnosti řízení. 

Dále platí, že věřitelé, kteří mají podle InsZ zásadně stejné nebo obdobné postavení, 

mají v insolvenčním řízení rovné možnosti. Tím se myslí samozřejmě rovnost věřitelů 

uvnitř určité věřitelské skupiny, nikoli obecná rovnost účastníků řízení. 

Nestanoví-li InsZ jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením 

insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem  insolvenčního 

správce. Tato zásada má chránit dobrou víru věřitele k právům nabytým před zahájením 

insolvenčního řízení. 

Konečně poslední výslovně zmíněná je zásada, podle které jsou věřitelé povinni 

zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, 

ledaže to dovoluje zákon. Tento zákaz směřuje například k uzavírání jakýchkoli 
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individuálních dohod některého z věřitelů s dlužníkem, které by směřovaly 

k neodůvodněnému zvýhodnění takového věřitele. 

Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh. Podání návrhu na zahájení insolvenčního 

řízení je zásadně oprávněním, nikoli povinností dotčeného subjektu. Výjimku představuje 

povinnost dlužníků, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami - podnikateli, 

podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědí nebo by se při náležité 

pečlivosti měli dozvědět o svém úpadku. 219  Nesplnění této odpovědnosti může vést 

až k odpovědnosti za škodu  nebo jinou újmu, která takovým jednáním vznikne.220 

Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně 

příslušnému soudu. K zahájení dojde relativně automaticky, neboť insolvenční soud nemá 

v této chvíli povinnost zkoumat, zda je či není dán úpadek dlužníka. Zkoumá především 

formální náležitosti návrhu, a zda je dána jeho věcná a místní příslušnost. Insolvenční soud 

zahájení oznámí vyhláškou, kterou zveřejní do dvou hodin poté, kdy mu insolvenční návrh 

došel (respektive v nejbližší pracovní den). Insolvenční návrh navíc musí být opatřen 

elektronickým nebo úředně ověřeným podpisem, jinak se k němu nepřihlíží a nebude vůbec 

zveřejněn v insolvenčním rejstříku. 

Po zahájení insolvenčního řízení je dlužník povinen zdržet se nakládání 

s majetkovou podstatou221. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení 

může plnit pouze v rozsahu stanoveném InsZ. 

Účinky zahájení insolvenčního řízení stanoví InsZ v ustanovení § 109. Na prvním 

místě je třeba zmínit to, že „pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty 

nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou“. To samozřejmě neznamená, 

že by takové pohledávky nebylo už vůbec možné uplatnit, lze tak učinit v exekučním řízení 

či ve výkonu rozhodnutí, avšak tato řízení nelze dokončit (provést) v době probíhajícího 

insolvenčního řízení (k tomu viz níže). 

219 Srov. § 98 odst. 1 InsZ. 
220 Viz § 99 odst. 1 InsZ. 
221 § 111 InsZ. 
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K dalším účinkům se řadí to, že ohledně práva na uspokojení ze zajištění, které 

se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, 

platí, že je lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených InsZ. A především toto 

ustanovení rovněž upravuje vztah k exekučnímu řízení, když stanoví, že „výkon rozhodnutí 

či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který 

náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést“ (se zvláštní 

úpravou ohledně pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň 

postaveným). 

Mohlo by tedy docházet k situacím, kdy by bylo institutu insolvenčního řízení 

zneužito například právě k obstrukcím vedoucím k omezení nebo znemožnění provedení 

exekuce. Obranou proti takovýmto neodůvodněným nebo obecně jakýmkoli šikanózním 

insolvenčním návrhům je postup podle ustanovení § 147 InsZ, podle kterého je možné 

domáhat se náhrady škody nebo jiné újmy vůči insolvenčnímu navrhovateli. 

Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro prekluzi stejné účinky 

jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, čímž dochází ke stavení takových lhůt, a to 

ode dne, kdy přihláška došla insolvenčnímu soudu. 222  Uplynutím lhůty stanovené 

rozhodnutím o úpadku k podání přihlášky zaniká účinek spojený se zahájením 

insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 3 InsZ, tedy ohledně stavení lhůt k uplatnění 

práv, které lze uplatnit pouze přihláškou.223 Mimo jiné tedy po marném uplynutí této lhůty 

může dojít opět k běhu promlčecích a prekluzivních lhůt ohledně pohledávek, které nebyly 

řádně a včas přihlášeny u insolvenčního soudu podáním přihlášky pohledávky. 

Další zvláštností, která stojí za zmínku, je speciální úprava rozhodování jako 

takového a některých opravných prostředků v rámci insolvenčního řízení. Jednak se 

v insolvenčním řízení obecně rozhoduje usnesením, a to i meritorně (pouze v incidenčních 

sporech se rozhoduje rozsudkem). Dále pak je v insolvenčním řízení omezená možnost 

podat odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Stejně jako v případě výkonu 

222 Viz § 173 odst. 4 InsZ. 
223 § 173a InsZ. 
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rozhodnutí a exekuce je i v insolvenčním řízení vyloučena možnost využít obnovu řízení 

jako mimořádný opravný prostředek. 

6.5.2 Vztah exekučního a insolvenčního řízení 

Má-li věřitel za dlužníkem neuspokojenou pohledávku, existuje několik způsobů, 

jak ji může vymoci. Neplní-li dlužník svou povinnost dobrovolně, může věřitel uplatnit 

svůj nárok v exekučním nebo vykonávacím řízení před soudem, případně mimosoudním 

postupem. Pro to, aby mohl přistoupit k prvním dvěma způsobům, však musí disponovat 

vykonatelným exekučním titulem. Při splnění podmínek stanovených InsZ může svou 

pohledávku uplatnit v insolvenčním řízení, ve kterém exekuční titul nutný není. 

Pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení musí být platná, ale vykonatelná být 

nemusí. Vykonatelnost pohledávky neznamená v insolvenčním řízení pro věřitele žádnou 

výhodu oproti pohledávkám nevykonatelným. Má to vliv pouze na postup při popírání 

a zjištění pohledávky podle ustanovení § 199 a § 201 InsZ. 

Pokud je proti dlužníkovi ve vztahu k jeho nesplněnému závazku nařízen nucený 

výkon rozhodnutí, respektive exekuce, nebrání to, aby mohlo být zahájeno i insolvenční 

řízení. Jediným důsledkem je to, jak již bylo řečeno, že podle InsZ takový výkon 

rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný 

majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. 

Jedná se o jeden z účinků, které zahájení insolvenčního řízení přináší. 

Tato kogentní zásada však podle některých soudních rozhodnutí neplatí 

bezvýjimečně, i když k jiným postupům lze přistoupit jen ve velmi úzce vymezených 

situacích. K jedné takové došlo například v případě, kdy soudní exekutor rozhodl o udělení 

příklepu i přesto, že dražba proběhla až po zahájení insolvenčního řízení dlužníka. K tomu 

Krajský soud v Ostravě v usnesení ze dne 27. prosince 2012, č. j. 10 Co 898/2012-145, 

usnesení soudního exekutora potvrdil a uvedl: „Podle názoru odvolacího soudu povinní 

však, jak vyplývá z obsahu spisu, účelově zneužívají institutu insolvenčního návrhu k tomu, 

aby zabránili prodeji nemovitostí. Ze spisové dokumentace vyplývá, že insolvenční návrhy 

byly podány povinnými ve velmi krátké době před tím, že mělo proběhnout dražební 
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jednání a všechny návrhy byly pro vady odmítnuty. Ve všech usneseních vydaných 

v insolvenčním řízení (…) vyplývá, že povinní byli poučeni o tom, jaké náležitosti musí 

insolvenční návrh splňovat. Po posledním rozhodnutí ze dne 24.7.2012 již žádný další, ať 

vadný či perfektní insolvenční návrh podán nebyl. Z uvedeného je tedy zřejmý záměr 

povinných oddalovat dražbu. Za situace, kdy soudní exekutor o příklepu rozhodl dne 

24.7.2012 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.7.2012, č.j. KSOS 8 INS 

17857/2012-A3 o odmítnutí tohoto návrhu nabylo právní moci dne 11.8.2012, pak následně 

účinky předpokládané ust. § 109 insolvenčního zákona byly ke dni rozhodnutí odvolacího 

soudu zhojeny, na insolvenční návrh povinné, tím, že byl odmítnut jako vadný, lze pohlížet 

jako by vlastně žádný podán nebyl. Podle názoru odvolacího soudu za dané situace 

k porušení zákona při udělení příklepu nedošlo.“224. 

Insolvenční řízení a exekuční řízení však představují dva samostatné postupy, 

probíhající za zvláštních podmínek podle příslušných právních předpisů, až na výjimky 

bez vzájemných vazeb či propojení. Cíl i účel obou řízení není totožný. Exekuční řízení 

se zabývá vymožením individuální pohledávky oprávněného, kdežto insolvenční řízení 

představuje kolektivní proces ohledně všech dluhů povinného.225 

O zahájení insolvenčního řízení informuje insolvenční soud, kromě jiných, též 

soudního exekutora, u kterého probíhá exekuce na majetek dlužníka. Pokud dojde 

k zahájení exekuce až po započetí insolvenčního řízení, vyrozumí o probíhajícím 

insolvenčním řízení insolvenční soud soudního exekutora neprodleně poté, co taková 

skutečnost vyjde najevo. 

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení trvají až do skončení 

insolvenčního řízení (respektive do doby schválení reorganizačního plánu, je-li způsobem 

řešení úpadku reorganizace), tedy ani po vyhlášení úpadku není možné exekuci provést, šlo 

by ji pouze nařídit. Teprve po skončení insolvenčního řízení, pokud by pohledávka věřitele 

uspokojena nebyla a nárok na ni by stále trval, by bylo exekuci možno provést nebo nově 

nařídit. 

224 Viz KUBIZŇÁK, J. Střet insolvenčního řízení a exekuce prodejem nemovitých věcí. Obchodněprávní 
revue. 2015, (2): s. 34. 
225 HÁSOVÁ, J. Vztah exekučního a insolvenčního řízení. Komorní listy. 2012, č. 1, s. 20. 
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Před zahájením insolvenčního řízení i během něj lze tedy zahajovat nové exekuce 

a pokračovat v již probíhajících řízeních. Tato situace se nejeví jako nejšťastnější a působí 

řadu komplikací. Je možné zmínit zbytečné zdvojování nákladů v soudním systému nebo 

nejasnosti ohledně toho, zda v insolvenčním řízení vyvolávají účinky arrestatoria a jiná 

omezující opatření exekučního práva dispoziční práva dlužníka k předmětu exekuce. Nejen 

z těchto důvodů by podle názorů odborné veřejnosti právní úprava paralelní vedení 

exekučního i insolvenčního řízení umožňovat neměla. Kolektivní insolvenční řízení je 

řízením zvláštním, jeho speciální úprava má mít proto přednost před úpravou správy 

a zajištění dlužníkova majetku v exekuci, která je řízením individuálním.226 

V průběhu insolvenčního řízení stanovuje InsZ orgánům státní správy, správním 

úřadům a, mimo jiné, rovněž i exekutorům, povinnost poskytnout insolvenčnímu správci 

součinnost. Ta spočívá v tom, že exekutoři musí insolvenčnímu správci na základě jeho 

písemné žádosti poskytnout údaje o majetku dlužníka a další údaje nutné pro výkon správy. 

Tato povinnost se vztahuje i na vydání (či zapůjčení) listin nebo jiných věcí, které by měl 

soudní exekutor u sebe a které by mohly sloužit ke zjištění dlužníkova majetku. 

Za poskytnutí součinnosti nenáleží exekutorovi žádná odměna. Má však nárok na úhradu 

vynaložených nákladů, které by mu v této souvislosti mohly vzniknout. 

Skončení insolvenčního řízení bude záviset na zvoleném způsobu řešení úpadku. 

Pokud nedojde dříve k zániku pohledávky či k zániku samotného subjektu dlužníka, může 

být insolvenční řízení však ukončeno i jinak. Taková situace může nastat například 

v případě, je-li podaný návrh vadný nebo nejsou-li k němu přiloženy povinné přílohy. 

Pokud nejsou nedostatky odstraněny v dodatečné lhůtě stanovené soudem, soud návrh 

usnesením odmítne. 

K dokončení insolvenčního řízení může dojít i jinými způsoby. Soud kupříkladu 

řízení zastaví, vezme-li navrhovatel insolvenční návrh zpět, má-li řízení takové nedostatky, 

které nelze nebo se nepodařilo odstranit nebo není-li zaplacena záloha na náklady 

insolvenčního řízení podle ustanovení § 108 InsZ. 

226 Viz RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, s. 219. 
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Možnost provádět exekuci se obnoví zásadně účinností rozhodnutí soudu 

podle ustanovení § 142 InsZ, jež nastává zveřejněním v insolvenčním rejstříku. 

V odůvodněných případech může však insolvenční soud rozhodnout, že účinky zahájení 

insolvenčního řízení zanikají, a tedy že exekuci lze provést, respektive nařídit, až od právní 

moci takového soudního rozhodnutí.227 

Pro úplnost se uvádí, že podobný účinek jako vůči exekučnímu řízení má 

insolvenční řízení i na řízení podle ZVD. Podle ustanovení § 46 písm. f) ZVD musí totiž 

dražebník upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení, bylo-li zahájeno insolvenční 

řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka, nebo byl-li 

předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majetkové podstaty podle InsZ, není-li 

navrhovatelem insolvenční správce. 

6.5.3 Zajištění věřitelé v insolvenčním řízení 

Velice živou a důležitou oblast představuje rovněž právní úprava vztahů mezi 

zajištěnými a nezajištěnými věřiteli při vedení insolvenčního řízení ohledně jejich 

společného dlužníka. 

Zajištění věřitelé v insolvenčním řízení často figurují. Pokud se totiž dlužník 

dostane do ekonomických obtíží, velice pravděpodobně se situaci bude snažit řešit 

prostřednictvím úvěrového financování. Věřitelé pak za takto poskytnuté peněžní 

prostředky běžně požadují nějakou formu zajištění, ať už ručení třetí osoby či například 

zřízení zástavního práva na majetku dlužníka, případně i dalších osob. Každopádně to vede 

k tomu, že majetek takového dlužníka (nebo jeho drtivá část), ohledně něhož je vedeno 

insolvenční řízení a který se snažil svoji situaci předem řešit, je předmětem zajištění. 

Věřitel, v jehož prospěch je zajištění zřízeno, je pak zajištěným věřitelem. 

Zajištěným věřitelem je podle InsZ „věřitel, jehož pohledávka je zajištěna 

majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím 

právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením 

227 Viz HÁSOVÁ, J. Vztah exekučního a insolvenčního řízení. Komorní listy. 2012, č. 1, s. 16. 
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pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy“ 228 . 

Zajištění náležící zajištěnému věřiteli je tedy užší, než jak je definováno podle obecné 

právní úpravy. 

Pokud předmět zajištění nevstupuje do majetkové podstaty dlužníka, pak subjekt, 

který k takovéto majetkové hodnotě uplatňuje zajišťovací právo, nemá v insolvenčním 

řízení postavení zajištěného věřitele, respektive má pouze možnost realizovat předmětné 

zajištění mimo insolvenční řízení. Pokud by takovýto věřitel přihlásil svou pohledávku 

do insolvenčního řízení jako zajištěnou, insolvenční správce by mu popřel pořadí 

a do seznamu přezkoumaných pohledávek by takovou pohledávku zařadil 

jako nezajištěnou.229 

Zajištěný věřitel musí svou pohledávku uplatnit, stejně jako věřitelé nezajištění, 

přihláškou, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, 

a připojit listiny, které se toho týkají. Musí tak učinit v propadné dvouměsíční lhůtě 

(30 dnů v případě oddlužení) stanovené v rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku. 

Současně jsou zajištění věřitelé od tohoto okamžiku zbaveni možnosti uplatňovat práva ze 

zajištění žalobou. Od prohlášení konkursu na majetek dlužníka přechází právo domáhat se 

zaplacení zastavené pohledávky na insolvenčního správce dlužníka.230 

Neprodleně po rozhodnutí o úpadku musí rovněž zajištění věřitelé insolvenčnímu 

správci sdělit, jaká zajišťovací práva rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku 

na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, 

uplatňují. Pokud tak neučiní, mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že 

do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, 

že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva. Posledně uvedené neplatí, jsou-li tato 

zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu.231 

228 § 2 písm. g) InsZ. 
229 Viz HOROVÁ, H. a SOMOL, K. Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řizení. Bulletin advokacie. 
2012, č. 9, s. 24. 
230 § 246 odst. 1 InsZ. 
231 Viz § 136 odst. 2 písm. d) a e) InsZ. 
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Významnou roli hrají zajištění věřitelé v otázce správy a zpeněžení majetku, který 

je předmětem zajištění (v případě konkursu jako způsobu řešení úpadku). 

Jde-li o správu věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží 

k zajištění pohledávky, je osoba s dispozičními oprávněními vázána pokyny zajištěného 

věřitele směřujícími k řádné správě; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny 

zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí.232 Ostatní 

zajištění věřitelé, jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného zajištění, připojují 

k pokynům zajištěného věřitele svůj písemný souhlas. Pokud tak neučiní, je na rozhodnutí 

insolvenčního soudu, zda pokyny zajištěného věřitele schválí či nikoli. 

Rozsah oblasti úpravy InsZ, vztahující se na zpeněžování zajištěného majetku, byl 

v minulosti předmětem sporů. Ty byly odstraněny novelou InsZ provedenou zákonem 

č. 294/2013 Sb. 

Obecně totiž podle InsZ o způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhoduje 

se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce. Majetkovou podstatu lze přitom 

zpeněžit veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, prodejem movitých věcí 

a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí nebo 

prodejem majetku mimo dražbu (§ 286 InsZ). 

Podle ustanovení § 289 InsZ pak „může insolvenční správce prodej mimo dražbu 

uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu 

může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním 

soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu 

účinnosti.“. 

Speciálně zpeněžování zajištěného majetku se pak věnuje ustanovení § 293 InsZ, 

podle něhož „jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která 

slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele 

směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný 

věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný 

232 § 230 odst. 2 InsZ. 
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věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je 

udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. 

Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze 

zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání 

v rámci dohlédací činnosti.“. 

Před 1. lednem 2014 s ohledem na výše uvedené panovala nejistota ohledně vztahu 

mezi obecnými ustanoveními ke zpeněžování majetkové podstaty (§ 286 a § 289 InsZ) 

k ustanovení § 293 InsZ. Někteří insolvenční správci k ustanovení § 293 InsZ přistupovali 

jako k ustanovení doplňkovému, působící kumulativně s obecnými ustanovení InsZ, to 

znamená, že podle nich fungoval stejný režim jak pro zpeněžení majetku prostého zástav, 

tak pro zpeněžení předmětu zajištění, kde se pouze navíc (k souhlasu věřitelského výboru 

se způsobem zpeněžení majetkové podstaty, případně i k souhlasu insolvenčního soudu 

a věřitelského výboru s prodejem mimo dražbu) vyžadoval pokyn zajištěného věřitele 

ke zpeněžení předmětu zajištění. 

Jiní insolvenční správci přistupovali k ustanovení § 293 InsZ jako k ustanovení 

speciálnímu, které se pro případ zpeněžení majetku, jenž je předmětem zajištění, použije 

místo obecných ustanovení (§ 286 a § 289 InsZ). Podle této koncepce se vyžadoval pouze 

pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení předmětu zajištění, po čemž bez dalšího došlo 

ke zpeněžení zajištěného majetku. 

Vodítko poskytl až Vrchní soud v Praze, který svým rozhodnutím č.j. 1 VSPH 

194/2012-B-36 ze dne 12. března 2012 konstatoval kumulativnost zákonem stanovených 

podmínek v podobě pokynu zajištěného věřitele a obligatorních souhlasů věřitelského 

orgánu a insolvenčního soudu. 233  Podle uvedeného rozhodnutí ustanovení § 293 InsZ 

“toliko vymezuje některé další povinnosti, resp. postup, jenž musí insolvenční správce 

nadto respektovat při zpeněžení té (zvláštní) části majetkové podstaty, která slouží 

k zajištění pohledávky, aniž by tím ovšem byla jakkoliv dotčena shora citovaná ustanovení 

§ 286 a § 289 InsZ. Svými pokyny ovlivňuje zajištěný věřitel především konkrétní postup 

233 SIGMUND, A. Zpeněžení zástavy v insolvenci - více otázek než odpovědí. Bulletin advokacie. 2012, č. 6, 
s. 28. 
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správce při zpeněžení předmětu zajištění (např. výběr realitní kanceláře, inzerce, 

organizace výběrového řízení, kupce, dražební kanceláře apod.). Pokyny zajištěného 

věřitele však nemohou nahradit souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru 

vyžadovaný k účinnosti prodeje mimo dražbu (§ 289 odst. 1 InsZ).“. 

Situace se však znovu změnila, a to zmiňovanou novelou InsZ provedenou 

s účinností od 1. ledna 2014 zákonem č. 294/2013 Sb. Odstavec 2 nově přidaný 

do ustanovení § 293 InsZ totiž nově (a zcela naopak) stanoví, že „(…) ustanovení § 286 

odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného 

věřitele“. Je tak postaveno najisto, že dá-li oprávněný zajištěný věřitel ke zpeněžení pokyn, 

nemusí si insolvenční správce souhlas věřitelského výboru, popř. insolvenčního soudu, 

vůbec opatřovat. Odbornou veřejností není tato úprava vnímána jako úplně nejšťastnější. 

Rozhodování o zajištěném majetku by nemělo zůstat v rukou jediného věřitele, ale 

do procesu zpeněžování by měl mít možnost zasahovat i věřitelský výbor.234 

Zajištění věřitelé mají v rozsahu svého zajištění právo na přednostní uspokojení své 

pohledávky ze zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla 

tato jejich pohledávka zajištěna, a to postupně podle pořadí doby vzniku zástavního práva 

nebo doby vzniku jiného zajištění.235 Zajištění věřitelé se mohou mezi sebou dohodnout 

i na jiném pořadí uspokojení, avšak v praxi k tomu často nedochází. 

Neuspokojená část zajištěné pohledávky se uspokojí poměrně společně s ostatními 

nezajištěnými věřiteli v rámci rozvrhu. U oddlužení je tomu jinak, neboť v tomto případě 

se podle ustanovení § 398 odst. 3 InsZ zajištění věřitelé uspokojují výhradně z výtěžku 

zajištění. Výjimku představuje i situace, kdy zajištěný věřitel nemá pohledávku přímo 

za dlužníkem, ale pohledávka třetí osoby je zajištěna majetkem spadajícím do majetkové 

podstaty dlužníka. V takovém případě se zajištěný věřitel uspokojí výhradně z výtěžku 

234 Viz přednáška agentury Bova Polygon ze dne 16. února 2015, JUDr. Jolana Maršíková: Vybrané otázky 
insolvenčního řízení (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek). 
235 Viz § 167 odst. 1 InsZ. 
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zpeněžení předmětu zajištění a s případnou zbývající částí neuspokojené pohledávky se již 

nebude moci podílet na výtěžku zpeněžení zbývající majetkové podstaty dlužníka.236 

Výtěžek zpeněžení zajištěných věřitelů se snižuje o náklady spojené se správou 

a zpeněžením a o částku připadající na odměnu insolvenčního správce. Náklady spojené se 

zpeněžením lze přičíst na vrub zajištěných věřitelů pouze v omezené výši, a to obecně 

nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 

4 % výtěžku zpeněžení.237 

Zůstatek zpeněžení zajištěných věřitelů zásadně nelze krátit o větší než výše 

stanovený rozsah nákladů spojených se správou a zpeněžením. Poměrné dělení nákladů 

mezi zajištěné a nezajištěné věřitele nepřipadá v úvahu. Pouze v případě, kdy zůstatek 

výtěžku zpeněžení nedosáhne po provedeném odpočtu nákladů výše pohledávky 

zajištěného věřitele, je zajištěný věřitel povinen strpět, že jeho pohledávka bude 

uspokojena pouze zčásti. Pokud ovšem dosažený výtěžek plně postačí jak na úhradu 

zmíněných nákladů a odměny správce, tak na plné uspokojení pohledávky zajištěného 

věřitele, bude zůstatek výtěžku jakožto součást majetkové podstaty k dispozici na úhradu 

dalších pohledávek v insolvenčním řízení.238 

Zásadní důsledek zpeněžení majetkové podstaty pro zajištěné věřitele přináší InsZ 

v ustanovení § 167 odst. 4, kde stanovuje, že „zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo 

jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného 

věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky“. 

Nadto InsZ pamatuje i na praktickou stránku věci, když v tomtéž ustanovení určuje 

insolvenčnímu správci povinnost vydat nabyvateli zpeněženého předmětu zaniklého 

zajištění neprodleně potvrzení o zániku zajištění, je-li zaniklé zajišťovací právo zapsáno 

ve veřejném či neveřejném seznamu, který podle zvláštního právního předpisu osvědčoval 

vlastnictví nebo jiná věcná práva ke zpeněžené věci. 

236 Viz HOROVÁ, H. a SOMOL, K. Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení. Bulletin advokacie. 
2012, č. 9, s. 24. 
237 § 298 odst. 4 InsZ. 
238 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. října 2009, č.j. 2 VSPH 594/2009-B-60. 
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7 Zánik zástavního práva 

7.1 Způsoby zániku zástavního práva 

Jak již bylo přiblíženo výše v této práci, účinný vznik zástavního práva je typicky 

dvoufázový proces (uzavření zástavní smlouvy ke kterému případně musí přistoupit další 

krok ve formě například registrace zástavního práva). Na rozdíl od toho k zániku 

zástavního práva dochází bez dalšího ve chvíli, kdy nastane zákonem předvídaná 

skutečnost. 

S ohledem na základní vlastnost zástavního práva, kterým je jeho akcesorita, 

dochází k zániku zástavního práva v první řadě zánikem dluhu, jenž zajišťuje (§ 1376 

NOZ). 

Další právní skutečnosti vedoucí k zániku zástavního práva NOZ vymezuje 

v ustanovení § 1377. Obecně se tyto skutečnosti neliší od důvodů zániku zástavního práva, 

které upravoval SOZ za minulé právní úpravy. Jediná podstatnější změna je to, že NOZ 

výslovně neřadí dohodu mezi zástavním věřitelem a zástavcem mezi důvody zániku 

zástavního práva. S ohledem na zásadu smluvní svobody lze však předpokládat, že i přesto 

je možné tento způsob i nadále využívat.  

Bez ohledu na existenci zajištěného dluhu může zástavní právo zaniknout 

i v případě, že pohledávka odpovídající zajištěnému dluhu stále trvá. Podle ustanovení 

§ 1377 odst. 1 NOZ k tomu dojde v případech, pokud zanikne zástava, zástavní věřitel 

se vzdá zástavního práva, zástavní věřitel vrátí zástavu zástavci nebo zástavnímu 

dlužníkovi, zástavce nebo zástavní dlužník složí zástavnímu věřiteli cenu zastavené věci 

nebo pokud uplyne doba, na niž bylo zástavní právo zřízeno (bylo-li sjednáno jako časově 

omezené). 

Vzdání se zástavního práva je jednostranné právní jednání učiněné zástavním 

věřitelem a adresované ve prospěch zástavce. Na rozdíl od předchozí právní úpravy se 
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pro vzdání se zástavního práva obecně nevyžaduje písemná forma tohoto jednání. 

S ohledem na ustanovení § 564 NOZ je však třeba pamatovat na obecnou zásadu, že obsah 

právního jednání lze změnit pouze projevem vůle v téže nebo přísnější formě, než jakou 

pro určité právní jednání vyžaduje zákon. Vyžaduje-li určitou formu jen ujednání stran, lze 

obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje. 

Pokud se vzdání týká věci podléhající zápisu ve veřejném seznamu, zanikne 

zástavní právo účinností projevu vůle zástavního věřitele, čímž dojde k takzvanému 

materiálnímu zániku. Následný výmaz zástavního práva má jen evidenční účinky. 239 

Důsledky, k jakým může dojít, pokud k takovému výmazu z veřejného seznamu nedojde, 

jsou blíže uvedeny v kapitolách 4.7.2 (Uvolněná zástava) a 4.7.3 (Záměna zástavního 

práva). 

Stejné účinky spočívající v zániku zástavního práva nastanou podle druhého 

odstavce ustanovení § 1377 NOZ i v případě, že další osoba nabude k zastavené věci 

vlastnické právo v dobré víře, že věc není zatížená zástavním právem. K zániku zástavního 

práva dojde v okamžiku nabytí vlastnického práva nabyvatelem. Jde o projev ochrany 

dobré víry nabyvatele, čímž se prolamují věcněprávní účinky zástavního práva. V opačném 

případě by totiž nový nabyvatel nabyl věc i se závadou ve smyslu ustanovení § 1107 

NOZ.240 

K zániku zástavního práva však ve výše uvedeném případě nedojde, je-li zástavní 

právo zjistitelné ze zápisu v Rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu. 

K zániku zástavního práva konečně dojde i v případě, že zástava, popřípadě její 

část, byla převedena a zástavní smlouva určuje, že zástavu nebo její část lze převést 

bez zatížení zástavním právem, nebo došlo k převodu v rámci běžného obchodního styku 

při podnikání zcizitele (§ 1377 odst. 3 NOZ). 

Jak bylo uvedeno výše v kapitole pojednávající o výkonu zástavního práva, 

při realizaci zástavního práva nedochází na základě NOZ automaticky k zániku zástavního 

239 Viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK J., FIALA J. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 
2014, výklad  k § 1377. 
240 Švestka, op. cit., výklad  k § 1377. 
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práva, respektive NOZ v této otázce mlčí. Nicméně už za předchozí právní úpravy 

docházelo realizací zástavního práva pravidelně k zániku zástavního práva, a to na základě 

procesněprávních předpisů, kterými se řídil konkrétní způsob výkonu zástavního práva.241 

K věcné změně podstaty s příchodem NOZ nedošlo, proto lze očekávat, že stejný závěr 

se prosadí i za současné právní úpravy. 

7.2 Promlčení zástavního práva 

Se zánikem zástavního práva souvisí i promlčení zástavního práva. Stejně jako 

pohledávka odpovídající zajištěnému dluhu, i zástavní právo podléhá promlčení, jak plyne 

z ustanovení § 611 NOZ, které určuje, že se „promlčují všechna majetková práva 

s výjimkou případů stanovených zákonem“, a že „jiná práva se promlčují, pokud to zákon 

stanoví“, ve spojení s ustanovením § 615 NOZ, o kterém se bude hovořit níže a které 

výslovně promlčení zástavního práva upravuje. 

Zákon je však terminologicky nepřesný, neboť nedochází k promlčení zástavního 

práva jako takového, ale promlčuje se přesněji právo zástavního věřitele na uspokojení 

ze zástavy, tedy právo zástavního věřitele na realizaci zástavního práva.242 

Základem úpravy promlčení zástavního práva je již zmíněné ustanovení § 615 

NOZ: „Je-li splnění dluhu zajištěno zástavním právem, nepromlčí se zástavní právo dříve 

než pohledávka. Promlčení pohledávky nebrání zástavnímu věřiteli v uspokojení 

ze zástavy. Zástavní právo se nepromlčí, dokud má zástavní věřitel movitou zástavu u sebe, 

popřípadě dokud ji pro něho opatruje třetí osoba. Má-li věřitel zadržovací právo, použijí se 

odstavce 1 a 2 obdobně.“. 

Promlčecí lhůta zástavního práva je obecná subjektivní tříletá a objektivní desetiletá 

lhůta.243 V určitých situacích se však uplatní speciální délka promlčecí lhůty. Tak například 

241 Viz VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 
2014, s. 285. 
242 VYMAZAL, L. Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb). Praha: Linde, 2014, 
s. 370. 
243 Viz § 629 NOZ. 

105 
 

                                                 



v případě zástavního práva zapsaného do veřejného seznamu bude promlčecí lhůta deset let 

ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.244 Strany si rovněž mohou ujednat kratší nebo 

delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou 

stanoví zákon (nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let).245 

Na délku promlčecí lhůty má rovněž vliv uznání zajištěného dluhu obligačním 

dlužníkem či uznání zástavního práva dlužníkem zástavním. Uzná-li dlužník svůj dluh, 

promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník 

v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené 

doby.246 

Důležitá zásada, a sice že zástavní právo se nepromlčí dříve než pohledávka 

odpovídající zajištěnému dluhu, již byla zmíněna. Tato skutečnost vyplývá z akcesorické 

povahy zástavního práva. 

Na druhou stranu však promlčení pohledávky odpovídající zajištěnému dluhu 

automaticky neznamená, že tím dojde i k promlčení zástavního práva. Akcesorita 

zástavního práva se vztahuje k otázce existence práva, nikoli k jeho vynutitelnosti.247 To 

výslovně uvádí i NOZ, podle kterého promlčení pohledávky nebrání zástavnímu věřiteli 

v uspokojení ze zástavy, a tedy ve výkonu zástavního práva.  

Na rozdíl od minulé právní úpravy NOZ výslovně nestanovuje, že promlčením 

zajištěné pohledávky zástavní právo nezaniká.248 Takový závěr je nejen z výše uvedeného 

zřejmý a jeho výslovné zakotvení v zákoně není nutné. 

Co se týče počátku běhu promlčecí lhůty zajištěného dluhu a zástavního práva, je 

jím zásadně jeden a ten stejný okamžik249. Promlčecí lhůta u zástavního práva počíná běžet 

dnem, kdy zástavní právo mohlo být vykonáno poprvé. To je zároveň i okamžik, kdy 

se pohledávka odpovídající zajištěnému dluhu stala splatnou (nebyla splněna řádně a včas). 

244 § 631 NOZ. 
245 § 630 odst. 1 NOZ. 
246 § 639 NOZ. 
247 Vymazal, op. cit., s. 371. 
248 § 170 odst. 2 SOZ. 
249 S výjimkou například situace, kdy je zřízeno zástavní právo k zajištění již promlčeného dluhu. 
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Ke stavení promlčecí lhůty v případě zástavního práva dojde například podáním 

žaloby na nařízení soudního prodeje zástavy250. K tomuto závěru dospěl i Nejvyšší soud, 

který související okolnosti přiléhavě popsal a zdůvodnil ve svém rozhodnutí ze dne 

28. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 3892/2010: „Uplatní-li věřitel v promlčecí době právo 

u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí 

doba od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží; to platí i o právu, které bylo pravomocně 

přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon 

rozhodnutí (…). Při soudním prodeji zástavy tedy zástavní věřitel řádně - v zájmu 

uspokojení své zajištěné pohledávky - pokračuje v zahájeném řízení nejen tehdy, jestliže 

svým procesním postupem umožňuje náležitý (úspěšný) průběh řízení o soudním prodeji 

zástavy, ale pouze v případě, že bez zbytečných průtahů podá návrh na nařízení výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce prodejem zástavy a že v této druhé fázi soudního prodeje zástavy 

svými procesními úkony nebrání vlastnímu prodeji (zpeněžení) zástavy a uspokojení 

zajištěné pohledávky z výtěžku prodeje (zpeněžení) zástavy. Do druhé fáze nemusí soudní 

prodej zástavy přejít jen tehdy, jestliže po usnesení soudu o nařízení soudního prodeje 

zástavy zástavní právo zaniklo, neboť zajištěná pohledávka s příslušenstvím byla splněna 

nebo z jiného zákonem stanoveného důvodu zanikla. Při soudním prodeji zástavy je proto 

třeba vykládat ustanovení § 112 občanského zákoníku tak, že zástavní věřitel pokračuje 

řádně v zahájeném řízení, jestliže po právní moci usnesení o nařízení prodeje zástavy 

(po pravomocném skončení první fáze soudního prodeje zástavy) pokračuje v přiměřené 

lhůtě v uplatňování svého zástavního práva podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí 

prodejem zástavy podle ustanovení § 251 a násl. o.s.ř., popřípadě podáním návrhu 

na nařízení exekuce prodejem zástavy podle ustanovení § 37 a násl. ex. Posouzení, zda 

zástavní věřitel podal návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce prodejem zástavy 

v přiměřené lhůtě, je vždy závislé na konkrétních okolnostech každého jednotlivého 

případu. Pokračoval-li zástavní věřitel v soudním prodeji zástavy řádně (v okolnostem 

případu přiměřené lhůtě) podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 

prodejem zástavy, znamená to, že promlčecí doba, jejíž běh byl zastaven podáním žaloby 

o nařízení prodeje zástavy, nezačne znovu běžet dnem právní moci usnesení o nařízení 

250 Srov. Vymazal, op. cit., s. 373. 
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prodeje zástavy a že stavení běhu promlčecí doby bude pokračovat (trvat) až 

do pravomocného skončení řízení ve druhé fázi soudního prodeje zástavy. Kdyby však 

zástavní věřitel nepodal návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce prodejem 

zástavy v přiměřené lhůtě, začne promlčecí doba (do té doby stavená) znovu běžet dnem 

následujícím po právní moci usnesení o nařízení prodeje zástavy. V tomto případě 

se zástavní právo nepromlčí jen tehdy, jestliže promlčecí doba neuplyne do dne, v němž byl 

podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce prodejem zástavy; v době 

od podání žaloby o nařízení prodeje zástavy do právní moci usnesení, kterým byl nařízen 

prodej zástavy, promlčecí doba neběží.“. 

Ke stavení promlčecí lhůty dojde i uplatněním práva na výkon zástavního práva u 

orgánu veřejné moci. Problémy může přinést otázka promlčení při výkonu zástavního 

práva smluvně dohodnutým způsobem (jinak než veřejnou dražbou nebo soudním 

prodejem zástavy). Zástavní věřitel v takovém případě nepotřebuje exekuční titul, který by 

podle ustanovení § 648 NOZ měl uplatnit u orgánu veřejné moci (v kterémžto případě 

dochází ke stavění promlčecí lhůty). Vzhledem k účelu daného ustanovení by se však dal 

očekávat (vítaný) rozšiřující soudní výklad s tím, že realizace zástavního práva způsobem 

smluveným mezi stranami zástavní smlouvy je analogicky rovněž uplatněním zástavního 

práva ve smyslu § 648 NOZ.251 

Na závěr je třeba zmínit promlčení v souvislosti se splněním zajištěného dluhu 

zástavním dlužníkem odlišným od dlužníka obligačního. V takovém případě dochází 

dle NOZ k zákonné subrogaci, zástavní dlužník vstupuje do práv věřitele a má právo, aby 

mu obligační dlužník vyrovnal, co za něho bylo plněno. Pohledávka věřitele na zástavního 

dlužníka přechází včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s pohledávkou spojených. 

Na toto reaguje NOZ v ustanovení § 644, podle něhož „splní-li věřiteli dluh za dlužníka 

zástavní dlužník, nepromlčí se jeho právo vůči dlužníku dříve než za šest měsíců po splnění 

dluhu”. Uvedené ustanovení se snaží zabránit problematické situaci, která by mohla nastat, 

pokud by při splnění zajištěného dluhu zástavním dlužníkem - třetí osobou - byla zajištěná 

pohledávka již promlčena. V takovém případě by se dlužník mohl úspěšně bránit 

251 Vymazal, op. cit., s. 280. 
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vůči zástavnímu dlužníkovi - novému věřiteli vznesením námitky promlčení před soudem. 

Pohledávka se však nepromlčela nedbalostí zástavního dlužníka o svá práva. Proto zákon 

poskytuje zástavnímu dlužníkovi jako novému věřiteli dlužníka dodatečnou lhůtu 

pro uplatnění jeho práva vůči dlužníkovi bez rizika promlčení.252 

252 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 2261. 
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Zhodnocení platné právní úpravy a závěr 

Přijetí NOZ byla záležitost, na kterou česká právní veřejnost byla připravována 

dlouhodobě dopředu, a přesto se, alespoň zpočátku, zdálo, že ani tato příprava nebude zcela 

dostatečná. Nicméně se ani nic jiného, s ohledem na to, o jak rozsáhlou a komplexní změnu 

českého soukromého práva se jednalo, čekat nedalo. Nemá cenu se zabývat otázkou, zda se 

celkově jednalo o dobré rozhodnutí či nikoli, faktem zůstává, že NOZ a doprovodné 

zákony účinnosti nabyly, museli jsme se naučit s nimi fungovat a co víc, brzy to budou dva 

roky, a stále fungujeme. 

Ve své rigorózní práci se zabývám nejprve obecnými otázkami, které bylo třeba 

zmínit pro porozumění hlavnímu tématu této práce, tedy především vysvětlení základních 

pojmů a zásad. Zvolené téma je oblastí značně širokou, proto jsem se k němu snažila 

přistupovat tak, aby byly zmíněny všechny informace důležité pro zástavní právo, a 

zároveň zdůrazněny nové instituty a změny, které přinesl NOZ. S ohledem na rozsah této 

práce se zaměřuji pouze na problematiku smluvního zástavního práva, upraveného NOZ, a 

větší pozornost věnuji i důležité fázi zástavního práva, tedy jeho výkonu, a to v oblasti v i 

mimo insolvenci. 

Co se týče zástavního práva jako takového, i v této oblasti došlo k významným 

změnám, které si dovolím hodnotit veskrze kladně. Ať už se to týká změn, které protínají 

celý NOZ, jako je sjednocená terminologie či větší důraz na smluvní volnost, tak i změn, 

jež se dotkly pouze zástavního práva, jak je zmíněno i výše v této práci. 

Změnou definice zástavy a věci samotné se upřesnil a rozšířil okruh předmětů, které 

mohou sloužit jako zástava. Nový občanský zákoník mnohem méně limituje takzvaná 

zakázaná ujednání, než jak to činil SOZ. S tím souvisí i rozšíření okruhu možných způsobů 

výkonu zástavního práva, tedy jak se zástavní věřitel může ze zástavy uspokojit, pokud 

jeho pohledávka odpovídající zajištěnému dluhu není splněna řádně a včas. Za 

nejvýznamnější novinku osobě považuji možnost ujednání, dle něhož si věřitel může 
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zástavu ponechat nebo možnost zpeněžení zástavy jinak než ve veřejné dražbě či dle ZZŘS 

(privátním prodejem). 

Samozřejmě že na nové úpravě najdeme i nedokonalosti, které ale vesměs 

závažnější problémy nepřinášejí. Některé oblasti by však dle mého názoru přece jen doladit 

potřebovaly, jako například úprava zastavitelnosti souboru pohledávek, účinnost zástavy 

pohledávek zapsané do Rejstříku zástav a otázka podmíněnosti vzniku zástavního práva 

existencí zajištěného dluhu. 

Nesdílím názor Notářské komory ohledně nemožnosti zapsat zástavní právo 

k souboru pohledávek do Rejstříku zástav. Zdůvodnění Notářské komory, které výše v této 

práci přibližuji, je s ohledem na všechny důsledky tohoto závěru, naprosto nedostačující. 

Další možný problém spatřuji, jak již bylo řečeno, u účinnosti zástavního práva 

k pohledávce zapisovaného do Rejstříku zástav. V takovém případě zástavní právo vzniká 

a je účinné příslušným zápisem, jak je rovněž vylíčeno výše v této práci, a není jej tedy 

třeba poddlužníku oznamovat jako v ostatních případech. S ohledem na právní jistotu a 

rovněž i ochranu poddlužníků zastavených pohledávek se domnívám, že by NOZ měl 

vyžadovat oznámení zástavy poddlužníkům jako v ostatních případech (kdy se zástava do 

Rejstříku zástav nezapisuje) a žádné výjimky z tohoto pravidla nečinit. 

Vlnu polemik zvedlo i nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu, ve kterém byla 

zásada akcesority vyložena tak široce, že zástavní právo vždy vznikne až poté, co vzniknou 

budoucí či podmíněné zajištěné dluhy. V tomto nezbývá než čekat, zda Nejvyšší soud bude 

své závěry brzy regulovat a uvede je na pravou míru, aby předešel dalekosáhlým 

důsledkům, které takový široký výklad zásady akcesority může mít. 
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Abstrakt 

ZÁSTAVNÍ PRÁVO A JEHO VÝKON  

Účelem mé rigorózní práce na téma „Zástavní právo a jeho výkon“ je zanalyzovat 

problematiku smluvního zástavního práva jako takového, se zaměřením na oblast výkonu 

zástavního práva, a to v oblasti v i mimo insolvenci, neboť je to fáze, kdy zástavní právo 

plní svoji uhrazovací funkci, tedy fáze pro zástavní věřitele naprosto kritická. Větší 

pozornost věnuji i zástavě pohledávky jako nejčastějšímu předmětu zástavního práva. 

Zástavní právo doznalo s příchodem nového občanského zákoníku, zákona č. 

89/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2014, zásadních změn. Ve své práci se proto zaměřuji 

na změny i zcela nové právní instituty, které NOZ oproti minulé právní úpravě přinesl a 

které oblast zástavního práva obohatily. 

Svou rigorózní práci jsem rozdělila do sedmi kapitol. V úvodní kapitole se zabývám 

obecnými otázkami, které bylo třeba uvést pro porozumění hlavnímu tématu této práce, 

tedy především vysvětlení základních pojmů a zásad. Zvolené téma je oblastí značně 

širokou, proto jsem se k němu v dalších kapitolách snažila přistupovat tak, aby byly 

zmíněny všechny informace důležité pro zástavní právo, všechny novinky a případné 

problematické oblasti související s příchodem NOZ, a zároveň aby se práce nestala 

nepřehlednou. 

Obecné změny, vyplývající z přijetí NOZ, a dotýkající se i oblasti zástavního práva, 

jsou sjednocení terminologie (v zástavním právu hovoříme už výlučně o zajištění dluhu) a 

důraz na smluvní volnost stran. To se projevuje i v oblasti zástavního práva například méně 

přísnými požadavky ohledně takzvaných zakázaných ujednání, než jaké měl zákoník za 

minulé právní úpravy, s dopady i do oblasti výkonu zástavního práva. 

Dalšími změnami hodnými pozornosti jsou změna definice zástavy a věci, a s tím 

související upřesnění a rozšíření okruhu předmětů, které mohou sloužit jako zástava, 
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možnost zřízení budoucího zástavního práva nebo možnost zřízení zákazu řízení zástavního 

práva či zákazu zcizení zástavy jako věcného práva. 
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Cizojazyčné resumé 

PLEDGE AND ITS ENFORCEMENT 

The purpose of my thesis written on the topic ‘Pledge and its Enforcement’ is to 

analyze the issue of contractual pledge itself, with a focus on the enforcement of the 

pledge, both in and outside of insolvency, as this is the stage where the pledge fulfills its 

reimbursing function, i.e. a stage absolutely critical for the pledge. I pay a deeper attention 

also to a receivable as the most common subject of a pledge.  

The pledge underwent major changes with the arrival of a new Civil Code, Act no. 

89/2012 Coll., with the effect from 1 January 2014. In my thesis, I therefore focuse on both 

changes and entirely new legal institutes that the new Civil Code brought compared to the 

previous legislation, and which enriched the area of the pledge. 

I have divided my thesis into seven chapters. The introductory chapter deals with 

general issues that needed to be introduced for an understanding of the main topic of this 

thesis, i.e. mainly explanation of the basic concepts and principles. The chosen topic is 

quite a wide area, therefore I have tried to approach it in next chapters so that all the 

important information for pledge was mentioned, together with all news and possible 

problematic areas associated with the arrival of the new Civil Code, and at the same time 

the thesis remained well-arranged and not chaotic. 

General changes resulting from the adoption of the new Civil Code, and touching 

also the area of the pledge, are the unification of terminology (we are talking solely about 

securing a debt in connection with pledge) and an emphasis on the contractual autonomy of 

the parties. This is reflected also in the area of the pledge, for example, by much less strict 

requirements regarding the so-called prohibited arrangements than it had under the 

previous legislation, with an impact also in the area of the enforcement of the pledge. 

Change in the definition of collateral and thing, and the related specification and 

widening of the range of objects that can serve as collateral, the possibility of setting up a 
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future pledge or the possibility of establishing a negative pledge or a disposal limitation as 

rights in rem are other changes worth of attention. 
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