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1. Autorkou zvolené téma je tradiční a zásadní. Problematika zástavního práva a 
jeho výkonu je navíc vysoce aktuální a to z následujících důvodů: OZ 89/2012 
přinesl mnohé kvantitativní, ale též kvalitativní změny v této oblasti, které se 
dotýkají pojmosloví, konstrukcí a mnohdy přinášejí nová řešení. Navíc 
vyvstávají četné procesní souvislosti v návaznosti na úpravu realizace 
zástavního práva.
     Zpracování problematiky zástavního práva a jeho výkonu necelé dva roky po 
účinnosti OZ 89/2012 je proto přínosem.

2. Zvolené téma lze bez ohledu na způsoby zpracování charakterizovat jako 
velmi náročné. Právní úprava zástavního práva v OZ 89/2012 s sebou přinesla
mnohé odlišnosti oproti předchozímu právnímu stavu, navíc však zavedla nové
instituty jako jsou např. uvolnění zástavy, či konverze zástavního práva.
Obtížnost zpracování autorkou zvoleného tématu má však své důvody v samotné 
povaze zástavního práva, jakožto akcesorického věcného práva, které má 
zásadní souvislosti s právem závazkovým, ale především v rámci své realizace 
s právem procesním.
   Rozbor takové problematiky nebylo proto možné kvalitně zpracovat bez 
dostatečně hlubokých znalostí úpravy samotného zástavního práva, ale také 
práva obligačního. Autorka prokázala též hluboké znalosti realizace zástavního 
práva a to především v intencích souvislostí úpravy realizace zástavního práva 
(tj. zákona o veřejných dražbách, občanského soudního řádu, zákona o 
zvláštních řízeních soudních, exekučního řádu, ale též insolvenčního zákona).
    Při zpracování rigorózní práce bylo využito standardních interpretačních 
metod v právu (analýza, deskripce, syntéza). Závěry uvedené v práci mají 
dostatečnou oporu v literatuře a judikatuře, která je vždy řádně citována.
    Autorka vždy přechází od obecnějších témat k tématům speciálním. 
    
3. Rigorózní práce je formálně přehledně rozčleněna vedle úvodu a závěru do
sedmi kapitol (Zástavní právo, Zajištěný dluh, Předmět zástavního práva, Vznik 
zástavního práva, Subjekty zástavního práva, Výkon zástavního práva, Zánik 
zástavního práva). Obsah jednotlivých kapitol plně korenspoduje s jejich 
názvem, navíc jsou z textu patrné souvislosti v podávaném výkladu. To vše 
přidává práci na srozumitelnosti a ucelenosti.

4. Práce je vysoce zdařilým a osobitým zpracováním zvoleného tématu. Kladně 
je potřeba hodnotit především vyrovnané teoretické a praktické pojetí. Autorka 



srozumitelně a kultivovaně seznamuje čtenáře se zásadami ovládajícími zástavní 
právo a to jak ve fázi zajišťovací, tak i ve fázi realizační.
    Mgr. Belová se však neomezila na pasivní akceptaci teoretických závěrů bez 
jejich patřičné konfrontace s právní praxí, která se v mnohém směru teprve 
vyrovnává s novotami, které přináší nejen samotná úprava zástavního práva ale 
též proměny právní normy s touto problematikou související. 
   Autorka analyzuje problematiku odporovatelnosti zástavního práva, kde na 
str. 12 – 14 srozumitelně demonstruje vnitřní dichotomii české právní úpravy
v otázce odporovatelnosti ve smyslu OZ a inslovenčního zákona.    
    Kriticky se autorka v samotném závěru práce staví k pojetí, které Nejvyšší 
soud vyslovil ohledně principu akcesority zástavního práva (str. 110).
    Recentní požadavky právní praxe jsou konfrontovány též s výkladovým
stanoviskem Notářské komory k možnosti zastavení souboru pohledávek formou 
notářského zápisu VS 3/2014 z 16. 7. 2014 (str. 30).
     Mgr. Belová se neomezila na pouhou sumaci dostupných poznatků v dané 
oblasti, ale srovnává mnohdy protichůdné teoretické názorové proudy (např. str. 
76 nahoře). V předložené práci relativně často poukazuje na možné komplikace 
při aplikaci konkrétní úpravy a to zejména v části věnované realizaci zástavního 
práva, kde čtenáře kultivovaně a srozumitelně seznamuje jednak s některými 
problematickými aspekty procesní úpravy, ale především s koncepčním střetem 
individuálního a kolektivního uspokojení dlužníka tj. „střetu“ insolvenčního a 
exekučního řízení (kapitola 6. 5. 2). Kladně je nutné hodnotit výklad ke 
smluvním způsobům výkonu zástavního práva.
   Práce se zabývá též nuceným vznikem zástavního práva (kapitola 4.3.).
    Hloubku rozboru zvolené problematiky lze charakterizovat jako značnou a 
napříč prací konstantní. Na 111 stran vlastního textu je doprovázeno 
dostatečným poznámkovým aparátem čítajícím 252 poznámek pod čarou.
Mimořádně kladně je nutno hodnotit práci s vybranou judikaturou.

5. Předložená práce nepochybně splnila cíl, vytčený v samotném úvodu této 
práce (str. 1 a 2). Autorka takto projevila schopnost pracovat samostatně a 
tvůrčím způsobem. Předložená práce je nepochybně projevem zájmu o zvolenou 
problematiku, ale také hlubokých znalostí z této oblasti.

6. Přestože se jedná o vysoce zdařilou práci, která nemá formální a ani věcné 
nedostatky (naprosto ojedinělé překlepy str. 21, 66, 72, str. 41 – česká soudní 
judikatura, str. 45 za účinnosti NOZ, str. 48 ke dni), lze mít v některých 
ohledech alespoň některé připomínky, které ale jsou pouze doplňujícího 
charakteru:
    V kapitole 4. 3 pojednávající o nuceném vzniku zástavního práva by bylo 
vhodné zmínit též vznik zástavního práva podle daňového řádu (§ 170 DŘ). 
V této souvislosti potom při výkladu uvolnění zástavy anebo konverze 



zástavního práva bylo možné zmínit dopady zřízení takového nuceného 
zástavního práva (§ 170 odst. 6 a) a b) DŘ). 
    
7. Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky 
kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, při které se 
autorka zaměří jednak na otázky, které byly předestřeny v bodě 6 a dále na
problematiku předkupního práva při realizaci zástavy.

V Praze 7. 12. 2015
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                                              Oponent rigorózní práce


