
Posudek na rigorózní práci Mgr. Petry Belové   

Zástavní právo a jeho výkon 

 

 Autorka zvolila za předmět své rigorózní práce právně i společensky  závažnou  a 

aktuální tématikou, kterou právní úprava  zástavního práva představuje. Jde o nosné 

téma, jehož důkladný teoretický a praktický výzkum je s ohledem na zásadně novou 

právní úpravu zástavního práva zcela namístě.  Řada změn v právní úpravě zástavního 

práva před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku vyvolaly totiž pochybností o 

vhodnosti využití zástavního práva pro zajištění úvěrových vztahů. Lze proto konstatovat,  

že téma rigorózní  práce bylo vybráno dobře s ohledem na  povahu, funkcí a význam 

zástavního práva pro společenskou (zejména bankovní) praxi.  

 Ve své práci se autorka dotkla všech nejvýznamnějších otázek zkoumaného institutu. 

Příznivě hodnotí podrobnější právní úpravu zástavního práva, kterou občanský zákoník 

přináší. Odhlédnout nelze ani od zásadní koncepční změny v novém (širokém)  pojetí 

věci a její využitelnosti jako předmětu zástavy (v podstatě může být zástavou vše, co je 

obchodovatelné a má majetkovou hodnotu). Zástavou může být i pohledávka či soubor 

pohledávek. V této souvislosti autorka prokazuje hlubokou znalost zkoumané 

problematiky, když kvalifikovaně (a nesouhlasně) rozebírá stanovisko Notářské komory 

č. VS 3/2014, která odmítá zastavené soubory pohledávek zapisovat do Rejstříku zástav. 

Se zaujetím jsem se seznámil s výkladem autorky opřeným o rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ohledne zjištění, zda lze zřízení zástavního práva napadnout odpůrčí žalobou (ještě 

podle OZ 1964); že v insolvenčním řízení je tomu právě naopak, uvádí na s. 14. 

 Omezení zakázaných ujednání v zástavní smlouvě hodnotí autorka kladně jako 

projev posilující autonomii stran.  

 Slabinou prací zpracovaných na téma zástavního práva bývají její procesní 

souvislosti, zvláště pak modality uspokojení ze zástavy věřitelem. Posuzovaná práce 

tímto nedostatkem netrpí, ba právě naopak. Nová právní úprava umožňující realizaci 

zástavního práva smluvně dohodnout mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem 

přináší podstatnou změnu. Je na smluvních stranách, aby sjednaly  prodej z volné ruky 

případně propadnou zástavu.  Zevrubný výklad pojednávající o smluvních způsobech 

výkonu zástavního práva, následně o způsobech subsidiárních, rozbor výkonu zástavního 

práva v exekuci a v insolvenčním řízení znamenají hodnotný autorský počin, který je 

třeba ocenit. Na s. 95 autorka vhodně uvádí v teorii konstantně zastávaný názor, že 



exekuční řízení se zabývá vymožením individuální pohledávky oprávněného, kdežto 

insolvenční řízení představuje kolektivní proces ohledně všech dluhů povinného.  

 

 Obsah i způsob zpracování předložené práce svědčí o tom, že se autorka důkladně 

seznámila nejen s pozitivně právní úpravou, nýbrž i s bohatou odbornou literaturou, jakož 

i s judikaturou obecných soudů. Je způsobilá platnou právní úpravu nejen vyložit, nýbrž  i 

hodnotit (srov. její kritický pohled na zásadu akcesority vyloženou Nejvyšším soudem) a 

navrhovat dílčí legislativní změny.  

  

Obsahově i formálně dobře zpracovaná posuzované práce mě vede k závěru, že  práce 

Mgr. Petry Belové splňuje náležitosti kladené na rigorózní práce.  

 

Proto doporučuji její obhajobu. 

 

K rozpravě doporučuji: 

a) problematiku zastavení cizí věci. 

b) zajišťovací převod práva a zástavní právo. Není v některých případech pro věřitele 

výhodnější sjednat zajišťovací převod než zřizovat zástavní právo ? 

 

 

 

 

 

V Praze dne 16.3.2016                            Prof.JUDr. Jan Dvořák,CSc. 

                                                                  

 

 

 

 


