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Úvod
Sjednáním závazku vznikají stranám vzájemná práva a povinnosti. Zároveň se

ale ocitají v nejistotě, zda druhá (resp. další) smluvní strana svůj dluh splní. Z těchto

důvodů existují různé zajišťovací mechanismy, které mají za úkol zejména zvýšit jistotu

věřitele, že jeho pohledávka bude uspokojena, a současně posílit vzájemnou důvěru
mezi smluvními stranami (věřitelem a dlužníkem), čímž přispívají k uzavírání smluv
mezi subjekty, které si byly do té doby navzájem neznámé.

Předmětem této práce je právě jeden ze zajišťovacích institutů, a to zajišťovací

převod práva, jeho historický vývoj, užití v praxi a v neposlední řadě i porovnání tohoto
institutu v české a německé právní úpravě. Přitom se chci zaměřit na vývoj
zajišťovacího převodu práva a jeho právní úpravu v OZ 2012. V závěru této práce bych
proto ráda dospěla ke shrnujícímu stanovisku ohledně přínosu OZ 2012 a vyslovila

předpoklad pro pravděpodobnou míru budoucího využití tohoto institutu v praxi.
S ohledem na rozsah této práce se záměrně nebudu zabývat porovnáním zajišťovacího

převodu práva s jinými zajišťovacími instituty. Bude-li v této práci zmíněn jiný
zajišťovací institut, bude tak činěno pouze za účelem vymezení zajišťovacího převodu

práva nebo za účelem výčtu jednotlivých zajišťovacích institutů v českém právním řádu
(a zároveň za předpokladu, že čtenář je s tímto institutem dostatečně obeznámen).

Při přípravě této práce budu vycházet z právních předpisů, související judikatury

a odborné literatury, a to z českých i zahraničních (německých) zdrojů. Nemalou část

čerpaných pramenů budou představovat odborné statě, kterými jejich autoři vyjadřují

svůj názor na právní pojetí institutu zajišťovacího převodu práva a vyslovují se rovněž
k rozporům odborné veřejnosti nad povahou tohoto institutu.

Tato práce má být rozčleněna do čtrnácti kapitol. V úvodních kapitolách se

hodlám věnovat změnám ve vnímání základních pojmů závazkového práva (závazek,

dluh a pohledávka) a zajištění a utvrzení dluhu obecně. V další kapitole se budu zabývat
objasněním pojmu zajišťovacího převodu práva a jeho zákonnému vyjádření. V kapitole
čtvrté bude zachycen historický vývoj institutu zajišťovacího převodu práva včetně
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vývoje názorových proudů zabývajících se podstatou tohoto institutu. V následující

kapitole chci posoudit vybranou judikaturu z doby před účinností OZ 2012 a její
použitelnost dnes. V šesté kapitole se budu věnovat formálním a obsahovým

náležitostem smlouvy o zajišťovacím převodu práva. V dalších kapitolách se zaměřím
na zkoumání vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o
zajišťovacím převodu práva.

Po smluvních náležitostech budou následovat kapitoly věnované realizaci

zajišťovacího převodu práva a zániku tohoto institutu. V kapitole dvanácté uvedu

nejčastější způsoby užití institutu zajišťovacího převodu práva v praxi. V další kapitole
bude provedena analýza právní úpravy zajišťovacího převodu práva v jiných právních

předpisech, a to jak právních předpisech soukromého práva, tak právních předpisech
práva veřejného.

V kapitole čtrnácté se budu zabývat využitím institutu zajišťovacího převodu

práva ve Spolkové republice Německo. Zaměřuji se především na právní úpravu

převodu vlastnického práva dle BGB (ze kterého dovozuji možnost sjednat rovněž

zajišťovací převod práva jako institut zákonem neupravený) a praktické využití
zajišťovacího převodu v německém obchodním styku. V závěru této práce poskytnu

shrnutí poznatků, které v práci učiním, a to nejen pokud jde o právní stav v ČR, ale i
pokud jde o jeho srovnání s právní situací ve Spolkové republice Německo.

Na úvod se sluší poznamenat, že tato práce nemůže představovat vyčerpávající

výklad institutu zajišťovacího převodu práva, ale spíš má poskytnout pohled na vývoj

tohoto institutu a na jeho využití v praxi. V následujících pasážích proto čtenáři
předložím základní rozbor tohoto institutu upraveného v OZ 2012 a pokusím se

upozornit na jeho zásadní proměny oproti jeho pojetí dle OZ 1964. Práci poté doplním o
porovnání pojetí a využití institutu zajišťovacího převodu práva na základě tzv.
Besitzkonstitut ve Spolkové republice Německo.

2

Se zajišťovacím převodem práva jsem se setkala při studentské praxi

v advokátní kanceláři. Na základě této zkušenosti jsem si tento poměrně nenápadný zato
účinný zajišťovací institut zvolila jako téma pro svou diplomovou práci.

3

1

O pojmu závazkového práva
Abych se v této práci mohla podrobně věnovat institutu zajišťovacího převodu

práva, resp. zajištění a utvrzení dluhu, považuji za vhodné na úvod alespoň stručně

zmínit základní změny ve vnímání pojmu závazek jako základního institutu
závazkového práva, které byly zavedeny s účinností OZ 2012.

Dle ust. § 1721 OZ 2012 platí, že „ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na

určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu

uspokojit“. Již z této zákonné definice lze vyvodit terminologické změny oproti OZ
1964, který v ust. § 488 vymezoval závazkový právní vztah jako právní vztah, ze

kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká
povinnost splnit závazek.

Pojem závazek užíval OZ 1964 jak pro označení dlužníkovy povinnosti vůči

věřiteli, tak i pro označení celého závazkového právního vztahu.1 Naproti tomu OZ
2012 používá pojmu závazek výhradně ve významu závazkového právního poměru, a

povinnost dlužníka k upokojení věřitele označuje jako dluh. Závazek tak v intencích OZ
2012 již nelze zaměňovat s pojmem dluh.2

Zmíněný terminologický posun je patrný také z názvu dílu 8., části čtvrté, hlavy

I. OZ 2012 – Zajištění a utvrzení dluhů. OZ 2012 se na rozdíl od OZ 1964 přiklání

k zajištění (a utvrzení) dluhů a nikoliv závazků, popř. pohledávky. Není ovšem zcela

důsledný a na několika místech sousloví zajištění pohledávky (např. ust. § 1880 odst. 1
OZ 2012 nebo ust. § 2030 OZ 2012) a zajišťování závazku (např. ust. § 1937 OZ 2012

in fine), nejspíš z důvodu nepozorného opisování, používá. V OZ 2012 tak můžeme
nalézt ustanovení, kde pojmy závazek a dluh nejsou důsledně rozlišovány a objevují se
v zaměnitelných pozicích. Nepředpokládám ale výraznější problémy s interpretací

ŠKÁROVÁ, Marta. Část osmá. Závazkové právo. Hlava první. Obecná ustanovení. In: Oldřich
JEHLIČKA, Jiří ŠVESTKA a Marta ŠKÁROVÁ. Občanský zákoník: komentář. 9. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2004, s. 711.
2
Pojem závazkový právní vztah OZ 2012 již nepoužívá a je plně nahrazen pojmem závazek.
1

4

těchto ustanovení, protože ve většině případů bude možné použít výkladová pravidla
v ustanovení § 2 OZ 2012.

5

2

Zajištění a utvrzení dluhu
Sjednáním závazku vznikají stranám vzájemná práva a povinnosti – strany se ale

ocitají v nejistotě, zda druhá (resp. další) smluvní strana svůj dluh splní. Z toho důvodu

je vhodné, aby si mezi sebou strany sjednaly, jak budou postupovat v případě, že

dlužník nebude schopen dostát svým povinnostem vyplývajícím pro něho ze smlouvy
nebo jim z jiného důvodu nedostojí.

K tomu účelu může posloužit právě některý ze zajišťovacích institutů. Nemalou

měrou se pak na úspěšném náhradním uspokojení věřitele prostřednictvím některého
zajištění podílí správný výběr konkrétního druhu zajištění, jehož sjednání může být
leckdy základní podmínkou uzavření smlouvy vůbec. Jedná se např. o některé finanční

obchody v oblasti bankovnictví. S kvalitním zajištěním dluhu se totiž zmenšuje i
věřitelova obava z případné nemožnosti či neochoty plnit ze strany dlužníka v
budoucnu.

V nejširším slova smyslu zajištění dluhu poskytuje celé závazkové právo, a to

např. ustanoveními o prodlení dlužníka a úrocích z prodlení, o nemožnosti plnění dluhu,
o odpovědnosti, náhradě škody, atp.3

OZ také nově zavedl dělení zajišťovacích institutů na utvrzení dluhu a zajištění

dluhu. Dle ust. § 2010 OZ 2012 platí, že: „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. Utvrdit lze dluh
ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním dluhu.“ V podkapitolách níže se pak krátce
vyjadřuji ke každé z uvedených kategorií a k jejím specifikům.

DVOŘÁK, Jan. Zajištění závazkových právních vztahů. In: Jiří ŠVESTKA, Jan DVOŘÁK a
kol. Občanské právo hmotné. Páté jubilejní aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 116117.
3
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2.1

Utvrzení dluhu
V systematice OZ 1964 a ObchZ byly instituty uznání dluhu a smluvní pokuty

upraveny v oddíle Zajištění závazků. U někoho to mohlo vyvolat dojem, že splnění
dluhu, který dlužník uznal nebo ohledně kterého byla sjednána smluvní pokuta, bylo
nějakým způsobem zajištěno; opak je ale pravdou.4

Pojem utvrzení dluhu zavedl OZ 2012 oproti OZ 1964 jako novinku. Před jeho

účinností se tento pojem v právním řádu České republiky prakticky nevyskytoval.

Zmínku o něm nalezneme ale již v souvislosti s obecným zákonem občanským5 (dále
jen „OZO“), který v dílu třetím, hlavě prvé upravoval Utvrzení práv a závazků. V ust. §
1343 OZO nicméně stanovil, že „právní způsoby zajistiti závazek a utvrditi právo,

kterými se oprávněnému zřizuje nové právo, jsou: závazek třetího za dlužníka a
zastavení,“ a pojmu utvrzení zde užívá výhradně ve spojení s právem, nikoliv závazkem
(resp. dluhem dle terminologie OZ 2012), u kterého naopak dále užívá pojmu zajištění.

Ačkoliv pojem utvrzení OZO používal v souvislosti s utvrzením práv i v dalších

svých ustanoveních, nebyl mu přikládán stejný význam, jaký mu nyní přičítá OZ 2012.

Výrazu utvrzení dluhu v dnešním slova smyslu se začalo užívat již před 1. 1. 2014
teprve v odborných článcích, které se zaobíraly úpravou OZ 2012.6

Vrátíme-li se k současné právní úpravě, důvodová zpráva k OZ 2012

zdůvodňuje zavedené rozlišování zajištění a utvrzení dluhu tak, že utvrzení dluhu, na
rozdíl od zajištění dluhu, hospodářsky nijak nezajišťuje pohledávku věřitele.7 K

RICHTER, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: M. HULMÁK a kol. Občanský zákoník V. Závazkové
právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1238.
5
Zákon č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský, vyhlášený dne 1. června 1811, ve znění platném
do 31. 12. 1950.
6
Srov. např. GÜRLICH, Richard. Ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta a
uznání dluhu. In: Seriál nový občanský zákoník [online]. Advokátní kancelář GÜRLICH & Co., 2013, díl
č. 10 [vid. 2016-01-24]. Dostupné z: http://www.akrg.cz/docs/NOZ/10_-_Serial_NOZ.pdf; GÜRLICH,
Richard. Výpověď smlouvy, zajištění dluhu, utvrzení dluhu a jistota. In: Seriál nový občanský zákoník
[online]. Advokátní kancelář GÜRLICH & Co., 2013, díl č. 9 [vid. 2016-01-24]. Dostupné z:
http://www.akrg.cz/docs/NOZ/09_-_Serial_NOZ.pdf; BEZOUŠKA, Petr. Zajištění a utvrzení dluhu
vzniklého při výkonu závislé práce. In: Právní rozhledy. 2009, č. 8, s. 272-275. ISSN 1210-6410, s. 272.
7
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) ze dne 3. 2. 2012
[online]. 2012 [vid. 2016-03-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 467.
4
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charakteru utvrzení dluhu se sám text OZ 2012 nevyjadřuje a pouze uvádí, že utvrzením
dluhu se rozumí smluvní pokuta a uznání dluhu. Z formulace ust. § 2010 OZ 2012 ale
není patrné, zda se ve větě druhé jedná o výčet taxativní, anebo demonstrativní.

Tintěra se přiklání k demonstrativnímu výčtu, ale klade si otázku, jaké další

instituty pak mohou být pod utvrzení dluhu podřazeny? Zda pouze ty nepojmenované a
v OZ 2012 neupravené, nebo jen ty, které v oddílu Utvrzení dluhu nejsou upravené

výslovně? Tintěra dále připouští rozpor při různých interpretacích pojmu, kdy utvrzení

může být jednak vnímáno jen jako jakási zbytková kategorie pro projevy vůle, které

nejsou zařaditelné pod zajištění závazku či změnu závazku, jednak v sobě zahrnovat i

některé případy intercese, a jednak mohou být utvrzením zároveň všechny případy
zajištění.8

Pojem utvrzení dluhu v právní úpravě platné do 31. 12. 2013 chyběl a zákon

nijak obsah tohoto pojmu nevyjasňuje. V nadcházející době se s ním bude muset teorie

vypořádat a je otázkou, ke kterému ze závěrů nastíněných v předchozím odstavci se
v konkrétních případech soudy přikloní.

2.1.1 Zajištění dluhu a poskytnutí jistoty
Jak již bylo citováno z ust. § 2010 OZ 2012, zajistit lze dluh v případě, 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.

O zajištění dluhu tedy OZ 2012 hovoří jako o poskytnutí jistoty spočívající buď

v závazku třetí osoby věřiteli nebo ve prospěch věřitele za dlužníkovo plnění nebo
v poskytnutí majetkové jistoty věřiteli nebo v jeho prospěch. Jistota může být osobního
charakteru (např. ručení) nebo majetkového charakteru (typicky zajišťovací převod
práva). Může být dána věřiteli nebo v jeho prospěch.

8

TINTĚRA, Tomáš. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. Praha: Leges, 2013, s. 32.

8

Ačkoliv OZ 1964 pojem jistoty v souvislosti se zajištěním závazku znal (viz ust.

§ 555 OZ 1964), byla jistota považována za jeden ze způsobů zajištění a mezi ně také
řazena. Naproti tomu jistota je v ust. § 2012 až § 2017 OZ 2012 upravena zevrubněji.
Ust. § 2012 OZ 2012 výslovně stanoví, co se jistotou rozumí. Jistota je dle OZ 2012

také považována za obecný institut k zajištění dluhů. Domnívám se, že jistota je z
hlediska své podstaty obecným institutem skutečně pouze k zajištění dluhů (a nikoliv

utvrzení, ačkoliv je upravena v obecných ustanoveních pro celý díl 8., hlavy I. části

čtvrté OZ 2012 – Zajištění a utvrzení dluhů), neboť je vymezena v definici zajištění

dluhu (tj. v ust. § 2010 odst. 1 věta první OZ 2012), zatímco utvrzení dluhu je zvlášť
vymezeno v ust. § 2010 odst. 1 věta druhá OZ 2012.

Povinnost dát jistotu stanoví OZ 2012 na řadě míst. Za všechny lze zmínit např.

povinnost zajistit dosud nesplatné pohledávky věřitelů v případě přemisťování sídla

právnické osoby do zahraničí dle ust. § 140 OZ 2012, omezení použití likvidačního
zůstatku poskytnutím dostatečné jistoty věřiteli dle ust. § 206 OZ 2012, ujednání
závdavku jako poskytnutí jistoty, že dluh bude splněn dle ust. § 1808 OZ 2012,
poskytnutí jistoty jedním z věřitelů dlužníku zavázanému k nedělitelnému plnění

několika věřitelům dle ust. § 1870 OZ 2012 atd. Přestože zákon stanoví povinnost
poskytnout jistotu v situacích, které jsou upraveny mimo díl Zajištění a utvrzení dluhů,
jsou ustanovení o jistotě obecnými ustanoveními i pro případy v tomto díle neupravené.

2.2

Funkce zajišťovacích a utvrzovacích prostředků
Funkce zajištění dluhu lze rozdělit na zajišťovací a uhrazovací. O zajišťovací

funkci lze říci, že představuje permanentní hrozbu potenciálního uspokojení věřitele a
zabezpečuje řádné a včasné splnění dluhu. V okamžiku prodlení dlužníka se splněním
dluhu se vedle zajišťovací funkce projeví funkce uhrazovací, díky které dojde
k realizaci uspokojení věřitele.9

Srov. DVOŘÁK, Jan. Zajištění závazkových právních vztahů. In: Viktor KNAPP a kol. Občanské právo
hmotné. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 122; RICHTER, Tomáš. Zajištění a
utvrzení dluhů. In: M. HULMÁK a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–
2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1239.
9

9

Výše uvedené funkce se projeví u zajišťovacích institutů. Totéž ale nelze tvrdit o

uznání dluhu a smluvní pokutě. Ani jeden z těchto utvrzovacích institutů totiž věřiteli
„nezajistí“, že jeho pohledávka bude uspokojena – utvrzení dluhu má funkci pouze
posilující (utvrzovací) – uznáním dluhu tím, že zakládá nevyvratitelnou domněnku

existence dluhu a smluvní pokutou tím, že působí jako motivační faktor ke splnění
dluhu.10

Je znám také názor, podle kterého má zajištění (resp. utvrzení) dluhu rovněž

sankční funkci, která představuje trest pro toho, kdo porušil povinnost (typicky u
smluvní pokuty).11

Zpravidla jsou věcněprávnímu zajištění přisuzovány také účinky konzervační.

Konkrétní zajišťovací institut jednak „konzervuje“ majetek, z nějž se může zajištěný
věřitel v budoucnu uspokojit, a zároveň zajištěnému věřiteli „konzervuje“ pořadí, tj.

poskytuje přednost před ostatními věřiteli dlužníka. Je to právě konzervační funkce,

která představuje zásadní rozdíl v postavení zajištěného a nezajištěného věřitele. I
nezajištěný věřitel má totiž k dispozici permanentní hrozbu v podobě práva na

uspokojení jeho pohledávky z dlužníkova majetku a zároveň procesním právem dané
nástroje k realizaci této hrozby.12

2.3

Třídění zajišťovacích institutů
Jednotlivé prostředky zajištění lze najít na několika různých místech OZ 2012,

přičemž některé z nich jsou upraveny v části o absolutních majetkových právech (např.

zástavní a zadržovací právo) jiné v části o relativních majetkových právech (instituty
zajištění dluhu, tj. ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách
ze mzdy a jiných příjmů).

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) ze dne 3. 2. 2012
[online]. 2012 [vid. 2016-03-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 468.
11
DVOŘÁK, Jan. Zajištění závazkových právních vztahů. In: Jiří ŠVESTKA, Jan DVOŘÁK a
kol. Občanské právo hmotné. Páté jubilejní aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 120;
HURDÍK, Jan. Zajištění závazků. In: Josef FIALA a kol. Občanské právo. 2., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 168.
12
RICHTER, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: M. HULMÁK a kol. Občanský zákoník V. Závazkové
právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1240.
10
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Pro lepší orientaci v tematice zajištění dluhů dle OZ 2012 lze zajištění dělit

z několika hledisek. Zajištění lze třídit například podle toho, zda je poskytováno

samotným dlužníkem (např. dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů) nebo zda
je poskytováno osobou od dlužníka odlišnou (typicky ručení, ale také zajišťovací

převod práva). Proto je typické, že zajištění vzniká jak na základě smlouvy věřitele a

dlužníka (např. smluvní pokuta), tak i na základě smlouvy mezi věřitelem a osobou od
dlužníka odlišnou (např. ručení), popřípadě se nemusí vůbec jednat o dvoustranný

právní poměr (např. uznání dluhu); zajištění může vzniknout rovněž na základě
zákona.13

Dále je možné zajišťovací instituty dělit na osobní (tj. obligační povahy), které

je závislé na majetkových poměrech jeho poskytovatele (např. ručení) a věcné (tj.

věcněprávní povahy), kde je určující hodnota věci, která k zajištění slouží (např.

zástava, zadržovací právo či také zajišťovací převod práva). Zásadní rozdíl mezi

obligačním a věcněprávním zajištěním pak je v jejich účincích vůči třetím osobám.
Věcněprávní zajištění totiž působí erga omnes, zatímco obligační zajištění inter
partes.14

Věcněprávní zajištění se zpravidla dále dělí na věcněprávní zajištění stricto

sensu a na kvazizajištění, které zahrnuje instituty, s jejichž pomocí lze dosáhnout

podobného výsledku jako u věcněprávního zajištění, ačkoliv nejsou dodrženy
podmínky, které zákon na vznik věcněprávního zajištění klade.15

Při zařazování jednotlivých zajišťovacích institutů do skupin se nelze řídit

výhradně systematikou OZ 2012 a jako věcněprávní zajištění označit pouze instituty
upravené v části třetí OZ 2012 a jako obligační zajištění instituty upravené v části čtvrté
OZ 2012; je třeba přihlédnout k účinkům, které jednotlivé druhy zajištění vyvolávají.

Ust. § 2234 OZ 2012 stanoví právo pronajímatele zadržet movité věci, které má nájemce na pronajaté
věci nebo v ní, na úhradu své pohledávky (dle ust. § 672 OZ 1964 obdobně vznikalo zákonné zástavní
právo).
14
Srov. např. DVOŘÁK, Jan. Zajištění závazkových právních vztahů. In: Viktor KNAPP a kol. Občanské
právo hmotné. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 122.
15
RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná
úprava. In: Obchodněprávní revue. 2013, s. 193.
13
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Dle tohoto hlediska pak pod zajištění věcněprávní povahy v užším smyslu

musíme nutně zařadit kromě zástavního a zadržovacího práva také zajišťovací převod

práva.16 Zajišťovací převod práva (resp. zajištění převodem vlastnického práva k věci)
je svým charakterem věcněprávním zajištěním, když na jeho základě dochází (ač
k dočasnému) nabytí absolutního práva, tj. práva vlastnického.17

O zajišťovacím převodu práva jako o věcněprávním zajištění hovoří Richter18,

Eliáš19 či Tégl20. Mezi zajišťovací instituty věcněprávního charakteru naopak neřadí
zajišťovací převod práva Raban, jakkoliv jej považuje za alternativu k zástavnímu
právu.21

Přestože dělení zajištění na obligační a věcněprávní nám může pomoci vyjasnit

povahu jednotlivých institutů a jejich účinky, jedná se toliko o otázku teoretickou.

Zařazení institutu zajišťovacího převodu práva mezi relativní majetková práva tedy
může být předmětem teoretických diskusí, ale jejich výsledek pro právní praxi zřejmě
nebude mít přílišný význam.22

V řadě jurisdikcí je nicméně řazen mezi kvazizajištění, neboť zde např. nedošlo ani ke kodifikaci tohoto
institutu; v praxi ale bývá nejčastěji jako „typické“ kvazizajištění sjednávána výhrada vlastnického práva
prodávajícího do zaplacení kupní ceny (srov. též RICHTER, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: M.
HULMÁK a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1238).
17
Ibidem, s. 1271.
18
Ibidem, s. 1271.
19
ELIÁŠ, K.. Zajišťovací převod práva v osnově nového občanského zákoníku. In: Bulletin advokacie.
2011, č. 1, s. 75.
20
TÉGL, Petr. Ještě k některým aspektům zajišťovacího převodu práva. In: Obchodněprávní revue. 2011,
č. 8, s. 223.
21
RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm, 2014, s.
70
22
SVOBODA, Karel. Zajišťovací převod práva versus propadná zástava. In: Právní rozhledy. 2011, č. 4,
s. 136.
16
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Pojem a právní úprava zajišťovacího převodu práva
Jak již bylo zmíněno, zajišťovacím převodem práva je dluh zajišťován.

Sjednáním zajišťovacího převodu práva dochází ke zlepšení věřitelovy kreditní pozice a
v případě nesplnění dluhu dlužníkem také k náhradnímu uspokojení věřitele. Podstata

zajišťovacího převodu práva spočívá v tom, že dlužník, příp. osoba poskytovatele jistoty
od dlužníka odlišná, převede své právo na věřitele na zajištění toho, že dlužník svůj
dluh splní řádně a včas.

V porovnání s ostatními zajišťovacími instrumenty představuje zajišťovací

převod práva vyšší míru právní jistoty, že v případě prodlení dlužníka dojde
k náhradnímu uspokojení věřitele. Účelem zajišťovacího převodu práva je „vyhovět

zájmu věřitele získat lepší jistotu a snazší uspokojení, než jaké poskytují jiné způsoby
zajištění“.23 Při nesplnění zajištěného dluhu musí totiž v případě zástavního práva
věřitel postupovat s použitím poměrně rigidních ustanovení o věcných právech, zatímco
v případě zajišťovacího převodu se podmíněný převod mění na nepodmíněný, a věřitel
tak nabývá trvalý výkon převedeného práva (srov. ust. § 2044 odst. 1 OZ 2012). Pro

věřitele to představuje výhodnější pozici, než kdyby musel postupovat prostřednictvím
zpeněžování předmětu zástavy.24

Právní úprava zajišťovacího převodu práva je obsažena v §§ 2040 až 2044 OZ

2012. Na první pohled je zřejmé, že zákonodárce právní úpravou zajišťovacího převodu

v OZ 2012 reagoval na strohou úpravu OZ 1964, když v OZ 2012 jí věnuje pět poměrně

obsáhlých paragrafů. Právní úprava zajišťovacího převodu v OZ 2012 částečně reaguje

na požadavky praxe a zároveň přejímá i některé ze závěrů judikatury. Výslovně totiž

připouští možnost stran odchýlit se od rozvazovací podmínky, která působí ze zákona a
umožňuje smluvním stranám sjednat si již zmíněný zpětný převod práva (tj. fiduciární

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) ze dne 3. 2. 2012
[online]. 2012 [vid. 2016-03-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 469.
24
To vše za předpokladu, že věřitel má zájem na tom, aby na něj bylo převáděné právo trvale převedeno,
o čemž nelze hovořit v případě zajištění bankovních úvěrů, kdy se banky nechtějí stát např. trvalým
vlastníkem nemovitosti, k níž je právo převáděno, ale volí raději cestu zpeněžení předmětu zajištění.
23
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převod). OZ 2012 zároveň nebrání poskytnutí jistoty i osobou odlišnou od dlužníka. OZ

2012 také předvídá vypořádání stran při nesplnění zajišťovaného dluhu dlužníkem, kdy
se věřitel bez dalšího stane vlastníkem předmětu převodu. Zároveň odstraňuje kogentní
požadavek písemné formy smlouvy.

Lze vítat především snahu právní úpravy OZ 2012, kdy pomocí vyvratitelné

právní domněnky charakterizuje zajišťovací převod práva jako převod s rozvazovací

podmínkou.25 Ustanovením § 2040 odst. 2 OZ 2012 lze dle mého názoru rozptýlit
pochyby o tom, zda lze zajišťovací převod práva sjednat jako fiduciární či nikoliv.

Z formulace rozvazovací podmínky jako vyvratitelné právní domněnky lze totiž

dovodit, že stranám je umožněno zajišťovací převod sjednat též jako fiduciární.
Sjednáním zajišťovacího převodu jako fiduciárního se zákonná domněnka neuplatní a

splněním zajištěného dluhu nedochází k automatickému obnovení práv poskytovatele

jistoty (dlužníka či třetí osoby) k předmětu převodu. K tomu je třeba dalšího právního
jednání věřitele, které spočívá v převedení práv zpět na jejich původního poskytovatele.

Přestože je ale OZ 2012 v úpravě zajišťovacího převodu práva podrobnější než

OZ 1964, mohou nadále přetrvávat výkladové nejasnosti. Tak např. dle ust. § 2044 odst.
1 OZ 2012 platí, že „nebude-li zajištěný dluh splněn, stane se převod nepodmíněným“.

V případě, že si strany ujednaly převod s rozvazovací podmínkou, nebude výklad tohoto
ustanovení činit potíže, neboť původní podmíněný převod se změní na nepodmíněný.

Nepodmíněným se však ve smyslu ust. § 2044 odst. 1 OZ 2012 nemůže stát převod,

který byl nepodmíněný již od počátku, protože si strany ujednaly zajišťovací převod se

zpětným převodem práva. Výkladem lze ale dospět i k opačnému názoru. Podle mého
názoru totiž ust. § 2044 odst. 1 OZ 2012 dopadá pouze na ty případy, kdy byl sjednán
zajišťovací převod s rozvazovací podmínkou a na fiduciární převod se toto ustanovení
nepoužije.26

Což ostatně činil již ZMO ve svém ust. § 208.
Shodně také KINDL, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: Jiří ŠVESTKA, Jan DVOŘÁK, Josef
FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 575.
25
26
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3.1

Dočasná povaha zajišťovacího převodu práva
Důležitým prvkem, který odlišuje zajišťovací převod práva od běžného převodu

je jeho dočasnost (srov. ust. § 2040 odst. 1 OZ 2012).

Co se týče způsobu, jakým mohou smluvní strany dočasnosti v převodu

dosáhnout, bylo již výše zmíněno, že OZ 2012 ponechává prostor smluvní úpravě.
Takto se zásadně mění pojetí zajišťovacího převodu práva oproti konstantnímu

stanovisku judikatury, nastolenému rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 15. 10.

2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006, uveřejněným pod č. 45/2009 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek (dále také jen „Rc 45/2009“),27 která dovozovala, že
zajišťovací převod práva je nutno vždy posuzovat jako převod s rozvazovací

podmínkou, že dluh bude splněn. Zmíněná judikatura, která nepřipouštěla možnost
sjednat zajišťovací převod jako fiduciární, proto za účinnosti OZ 2012 již nebude
použitelná.28 K použitelnosti dosavadní judikatury více v kapitole páté.

3.2

Oslabení pozice dlužníka a jeho ochrana
Se změnou pojetí zajišťovacího převodu a s možností širšího výkladu právní

úpravy tohoto institutu souvisí také výraznější oslabení pozice dlužníka (resp.

poskytovatele jistoty) ve prospěch věřitele. Právní úprava OZ 2012 totiž např.
nevylučuje ujednání mezi smluvními stranami o tom, že věřiteli v případě nesplnění
dluhu ze strany dlužníka zůstane jistota, totiž převedené právo, bez toho, aby se

s dlužníkem musel dále vypořádávat. Domnívám se totiž, že ust. § 2044 odst. 2 OZ
2012, které mj. stanoví povinnost věřitele k vyplacení rozdílu mezi cenou jistoty a výší
zajišťovaného dluhu, je dispozitivní povahy.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006, uveřejněný pod č. 45/2009
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupný na www.nsoud.cz.
28
Srov. např. RICHTER, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: M. HULMÁK a kol. Občanský zákoník
V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1274.
27
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3.2.1 Ochrana spotřebitele proti nepřiměřeným ujednáním
Za spotřebitele je dle ust. § 419 OZ 2012 považován každý člověk, který uzavírá

smlouvu s podnikatelem29 nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. V tomto vztahu je spotřebitel

považován za člověka, který není o službách či výrobcích dostatečným způsobem

informován (nebo přinejmenším ne v takové míře jako podnikatel). Není výjimkou, že
podnikatelé v mnoha případech dokonce na tuto spotřebitelovu „neznalost“ spoléhají a

např. předpokládají, že jimi předloženou smlouvu spotřebitel bez dalšího podepíše a
bude plnit povinnosti z takto ujednané smlouvy. Z toho důvodu je nezbytné upravovat
ochranu

spotřebitele,

neboť

spotřebitelem a podnikatelem.30

vyrovnává

zmíněnou

faktickou

nerovnost

mezi

Právní úprava ochrany spotřebitele zahrnuje širokou problematiku od právní

úpravy kvality výrobků a služeb, přes právní úpravu odpovědnosti za vady při prodeji
zboží v obchodě, informační povinnosti podnikatele, právní úpravu spotřebitelských

smluv a spotřebitelského úvěru, atd. Pro účely této práce je relevantní zejména právní

úprava závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (srov. ust. § 1810 a násl. OZ
2012), tj. ze spotřebitelských smluv.

Spotřebitelská smlouva není typová smlouva, ale je to jakákoliv smlouva, ve

které vystupuje spotřebitel a podnikatel. Smlouva o zajišťovacím převodu práva bude

považována za smlouvu spotřebitelskou typicky v případě, kdy bude zajišťovat dluhy ze
smlouvy o úvěru uzavřené mezi podnikatelem jako věřitelem a spotřebitelem jako

dlužníkem. Při vytváření smluvní dokumentace (včetně zajišťovací smluvní
dokumentace) by měl být věřitel (kterým bude v tomto ohledu často banka nebo
podobná finanční instituce poskytující spotřebitelský úvěr) na pozoru. Nepřiměřená
smluvní ujednání, která zakládají významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v
neprospěch spotřebitele, jsou zakázaná (srov. ust. § 1813 a § 1814 OZ 2012).

K definici podnikatele viz ust. § 420 a 421 OZ 2012.
TOMANČÁKOVÁ, Blanka. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. 2. vyd. Praha: Linde,
2011, s. 11.
29
30
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Ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva může být např. ujednáno, že věřitel

(po zániku zajišťovacího převodu práva prodlením dlužníka) není povinen dlužníkovi

vyplatit zřejmý rozdíl mezi výší zajištěného dluhu a obvyklou cenou poskytnuté jistoty
(tj. smluvní strany si upravily práva a povinnosti odchylně od ust. § 2044 odst. 2 OZ
2012). V případě, že výše zajištěného dluhu a obvyklá cena jistoty budou v hrubém

nepoměru, bude dlužník31 chráněn ustanoveními o neúměrném krácení, na základě
kterých se může domoci vyrovnání či zrušení smlouvy (srov. ust. § 1793 odst. 1 OZ
2012).

Je ale možné, aby se dlužník uvedených práv (tj. práva na vyrovnání či zrušení

příslušné smlouvy) předem vzdal (srov. ust. § 1794 odst. 2 OZ 2012). Ujednání, kterým

se dlužník (jakožto spotřebitel) těchto svých práv vzdá, jakož i ujednání o vyloučení

povinnosti věřitele k výplatě rozdílu, budou dle mého názoru posouzena jako
nepřiměřená ve smyslu ust. § 1813 OZ 2012.

Je důležité poznamenat, že u nepřiměřených ujednání je nastaven režim jakési

„relativní platnosti“. K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží (tj. je zdánlivé). Ovšem za
předpokladu, že se spotřebitel tohoto ujednání výslovně dovolá, bude toto ujednání

existovat a v dané situaci nebude považováno za nepřiměřené (srov. ust. § 1815 OZ

2012).32 Dovolat se nepřiměřeného ujednání může spotřebitel pouze ex post (např. poté,

co byl soudem informován, že zkoumané ujednání je nepřiměřené). Naopak není možné
dovolat se použití nepřiměřeného ujednání již ve smlouvě uzavírané se spotřebitelem,
takové dovolání by bylo bez právního významu.33

Pokud ale spotřebitel trvá na použití konkrétního smluvního ujednání (například

z důvodu jiné výhody plynoucí pro něj ze závazku uzavřeného s podnikatelem), není
dán dostatečný veřejný zájem na tom, aby mu v tom bylo bráněno.34

Za předpokladu, že se nejedná o podnikatele, který příslušnou smlouvu uzavřel při svém podnikání
(srov. ust. § 1797 OZ 2012).
32
Srov. VÍTOVÁ, Blanka. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci
soukromého práva. Vyd. 2. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 198.
33
HULMÁK, M. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. In: M. HULMÁK
a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2014, s. 476.
34
Ibidem, s. 476.
31
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3.2.2 Postavení slabší strany, která není spotřebitelem
Jako neplatná bude možné shledat výše uvedená ujednání také tehdy, bude-li

jedna ze stran slabší stranou. Za slabší stranu je považována každá osoba, která

vystupuje vůči podnikateli v hospodářském styku mimo souvislost s vlastním

podnikáním. Za této situace podnikatel nesmí svou kvalitu odborníka ani své
hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo využití závislosti slabší strany a

k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech
stran (srov. ust. § 433 OZ 2012).

Kdo je slabší stranou je třeba posoudit na základě konkrétních okolností

smluvního vztahu. Institut slabší strany totiž nerozlišuje, zda slabší strana je či není
podnikatelem a ochranu je tedy možné poskytnout i podnikatelům v postavení slabší

strany. Osobě v postavení slabší strany nicméně OZ 2012 nepřipisuje tak intenzivní
ochranu jako spotřebiteli. Slabší strana musí dokazovat jednak vznik nerovnováhy ve

vzájemných právech a povinnostech, jednak to, že podnikatel vzniklé situace zneužil.

Neplatnost bude vždy posuzována podle konkrétních okolností sjednávání a vzniku

závazku.35 V zásadě lze ale říci, že situace popsaná v předchozí kapitole (za
předpokladu, že jeden z podnikatelů jakožto věřitel zamýšlel zneužít situace jiného

podnikatele, který se ocitl např. v tíživé finanční situaci) bude možné vztáhnout rovněž
na případy, kdy bude smlouva o zajišťovacím převodu práva uzavřena mezi podnikateli,
z nichž jeden bude považován za slabší stranu.

Nutné je vzít v úvahu také situaci, kdy rozdíl mezi výší zajišťovaného dluhu a

obvyklou cenou jistoty bude velmi výrazný (např. pokud hodnota jistoty
několikanásobně převyšuje dluh), ale věřitel bude přesto odmítat dlužníkovi uvedený
rozdíl vyplatit s odkazem na to, že tato jeho povinnost je smluvně vyloučena. Taková
smlouva o zajišťovacím převodu totiž může být v rozporu s dobrými mravy (srov. ust.
§ 580 OZ 2012).36

ELIÁŠ, K.. Zajišťovací převod práva v osnově nového občanského zákoníku. In: Bulletin advokacie.
2011, č. 1, s. 75.
36
Shodně též TINTĚRA, Tomáš. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. Praha: Leges,
2013, s. 157.
35
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Závěrem je vhodné zmínit, že při poskytování bankovních úvěrů se zajištěním

převodem práva je zpravidla postupováno tak, že dlužníkovi je příslušná smluvní
dokumentace předložena formou „take it or leave it“. V takovém případě je pak na tyto

smlouvy možné užít ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem
(srov. ust. § 1798 a násl. OZ 2012). Tato ustanovení upravují např. platnost doložek
odkazujících na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy (srov. ust. § 1799 OZ

2012), nesrozumitelných doložek (srov. ust. § 1800 odst. 1 OZ 2012) nebo doložek
zvlášť nevýhodných (srov. ust. § 1800 odst. 1 OZ 2012). Tato ustanovení ale zároveň

obsahují modifikaci pro případ, že jsou smlouvy uzavírány mezi podnikateli37 (srov. ust.
§ 1801 OZ 2012).

37

Podobně jako je tomu v ustanoveních o neúměrném zkrácení (srov. ust. § 1797 OZ 2012).
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4

Historie zajišťovacího převodu práva
Historický původ zajišťovacího převodu práva sahá až do římského práva, které

znalo institut zvaný fiducia. Jednalo se o převod vlastnického práva ve prospěch
věřitele, na základě kterého byl zajištěn věřitelův nárok na vrácení peněz. Institut
vycházel z jednoduché agrární politiky původní římské společnosti z doby před plným
rozvinutím římského obligačního práva.38

Fiducia typicky fungovala spíše jako věcná záruka závazkových vztahů, neboť

věřiteli poskytovala záruku v nejvyšší možné míře – věřitel získal k věci, která měla

sloužit jako zajištění splnění jeho pohledávky, vlastnické právo. V případě fiducie

docházelo opravdu ke skutečnému převodu vlastnického práva a věřitel se ocital
v nepoměrně výhodnější pozici oproti dlužníku. Pouze na věřitelově vůli pak záleželo,
zda po splnění dluhu dlužníkem vlastnické právo k věci převede zpět na dlužníka či
nikoliv.

V právním řádu ČR měl být zajišťovací převod práva výslovně upraven již v OZ

195039. Příslušné ustanovení40 ovšem bylo z paragrafového znění připravovaného
návrhu nakonec vypuštěno. Ačkoliv tedy OZ 1950 zajišťovací převod práva neupravil,
Knapp k zajišťovacímu převodu práva uvádí následující: „I takovým postupem

pohledávky se stává věřitelem z této pohledávky ten, komu byla k zajištění jeho
pohledávky postoupena. Jeho věřitelství je však omezeno vnitřní, na důvěře postupitele
k postupníkovi založenou (fiduciární) dohodou, že se postup nestal za účelem trvalého

nabytí pohledávky, ale jen přechodně, za účelem zajištění jiné pohledávky. Tato

výhrada zavazuje postupníka, aby pohledávku cedentovi postoupil zpět, když se zajištění
stane bezpředmětným, zvláště když zajištěná pohledávka zanikne splněním. Výhrada

dostačuje k tomu, aby v takovém případě bylo možno na jejím základě se domáhat
zpětného postupu pohledávky. Zneužití ze strany zajištěného věřitele je možné, zvlášť

proto, že věřitel se vůči třetím osobám jeví jako bezvýhradný věřitel zajišťovací
KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd.
Praha: C. H. Beck, 1997, s. 203 a 204.
39
Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění platném do 31. 3. 1964.
40
Konkrétně ust. § 1372 návrhu OZ 1950.
38
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pohledávky. V případě zneužití bude ten, kdo poskytl takovéto zajištění, odkázán jen na

vymáhání náhrady škody.“41 Skutečnost, že OZ 1950 zajišťovací převod práva

neupravil, tak nemusela mít žádný vliv na možnost užívat tento institut v praxi.
Podobného výsledku (jako sjednáním zajišťovacího převodu práva) totiž mohlo být
dosaženo i prostřednictvím jiných institutů.

Úprava zajišťovacího převodu práva nebyla zanesena ani v původním znění OZ

1964. S účinností od 1. 1. 1964 nicméně byla ustanovení o zajišťovacím převodu práva

začleněna do našeho právního řádu zákonem č. 101/1963 Sb., o právních vztazích
v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu, srov. ust. § 207 až

209 ZMO). Dle ust. § 207 ZMO platilo, že splnění závazku může být zajištěno
převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele, přičemž taková smlouva musela mít
obligatorně písemnou podobu. Ust. § 208 ZMO dále specifikovalo, že právo převedené

zajišťovacím převodem má povahu práva převedeného s rozvazovací podmínkou, že
zajištěný závazek bude splněn. A konečně ust. § 209 ZMO stanovilo, že při splnění

zajištěného závazku je věřitel povinen opět umožnit dlužníkovi výkon práva v rozsahu

jeho převodu a vydat dlužníkovi vše, co z převedeného práva získal, a nahradit, co při
obvyklé péči získat mohl.

Předmětem úpravy ZMO byly pouze vztahy vymezené v ust. § 2 ZMO.42 Ve

všech těchto případech se pak muselo jednat o vztahy, které byly obchodními vztahy ve

smyslu ZMO.43 Dle ust § 2 odst. 2 písm. ch) ZMO platilo, že za vztahy vznikající

v mezinárodním obchodním styku se ve smyslu ZMO považovaly také „jiné majetkové
vztahy vznikající v souvislosti s některým z předchozích právních vztahů uvedených v
tomto odstavci, zejména v důsledku jejich změny nebo zániku, nebo vzhledem k

neplatnosti úkonu, který je měl založit, nebo odporovatelnosti právních úkonů, jimiž
jsou zkracováni účastníci těchto vztahů, nebo vznikající v souvislosti s jejich zajištěním

(…)“ K ust. § 2 odst. 1 písm. ch) ZMO důvodová zpráva k ZMO uvádí, že toto

KNAPP, V. Učebnice občanského a rodinného práva. Svazek II. /Závazkové právo/. Praha: Orbis,
1954, s. 327.
42
Blíže k jednotlivým vztahům, které se řídily ZMO, viz ust. § 2 ZMO.
43
KOPÁČ, Ludvík. Nová úprava obchodních operací. Praha: Československá obchodní komora, 1964, s.
5.
41
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ustanovení je nezbytné, neboť ZMO má komplexně upravovat všechny právní poměry
vznikající v mezinárodním obchodním styku.44

Ust. § 2 odst. 3 ZMO nicméně zavedlo omezení, na základě kterého se ZMO

nevztahoval na nabývání nemovitostí. Důvodová zpráva k ZMO uvádí, že ZMO
„nebude aplikovatelný na prodej nemovitostí, které nemohou být předmětem

mezinárodního obchodu.“45 Také Kopáč vyslovil názor, že ZMO se nevztahuje na
prodej (výměnu) nemovitostí, které nebývají předmětem mezinárodního obchodu –

zároveň ale připouští, že ZMO se vztahuje i na nemovitosti, pokud mají být využity
jako zajištění závazku v mezinárodním obchodním styku.46 Z uvedeného podle mého
názoru ale nelze usuzovat, že zajišťovací převod práva k nemovitosti lze dle ZMO
sjednat, neboť na jeho základě dochází k nabývání nemovitostí, což je z předmětu
úpravy ZMO na základě ust. § 2 odst. 3 ZMO výslovně vyňato.

Dne 1. 1. 1992 nabyl účinnosti zákon č. 509/1991 Sb., kterým bylo prakticky

doslovně převzato ust. § 207 ze ZMO do OZ 1964. ZMO byl zároveň k témuž dni
zrušen ObchZ (srov. ust. § 777 odst. 2 ObchZ.). OZ 1964 ve znění zákona č. 509/1991

Sb., upravoval v ust. § 553 zajištění závazku převodem práva, zatímco ust. § 554

zajištění postoupením pohledávky. OZ 1964 nicméně nepřevzal návazná ust. § 208 a §

209 ZMO. Nad tímto zákonodárcovým počínáním se pozastavují Mikeš a Švestka:
„Dnes se lze již pouze domýšlet, co bylo vlastně důvodem k takovéto úpravě. (…) Za této
situace určitou nejistotu vyvolává již samo přenesení právní úpravy zkoumaného
institutu z jednoho kodexu (zákoník mezinárodního obchodu) do druhého (občanský

zákoník) bez dalšího.“47 Mikeš a Švestka zároveň apelují na skutečnost, že mezi ust. §
207 ZMO a § 553 ObčZ je zásadní rozdíl spočívající jednak v mezích působnosti ZMO

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku
(zákoník mezinárodního obchodu), tisk č. 149/12, Národní shromáždění Československé socialistické
republiky 1963, III. volební období. [online]. [vid. 2016-03-20]. Dostupné také z:
https://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0149_12.htm.
45
Ibidem.
46
KOPÁČ, Ludvík. Nová úprava obchodních operací. Praha: Československá obchodní komora, 1964, s.
6.
47
MIKEŠ, Jiří a Jiří ŠVESTKA. Nad základními otázkami zajištění závazků převodem práva. In: Právní
rozhledy. 2001, č. 6, s. 249.
44
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pouze v rámci mezinárodních obchodních vztahů a také v povaze práv, která ZMO
upravoval, tedy k vyloučení práv k nemovitostem z oblasti jeho působnosti.48

Po novele OZ 1964 (zákon č. 509/1991 Sb.) byl zajišťovací převod práva

součástí českého právního řádu v nezměněné podobě až do přijetí OZ 2012. I přesto se

nazírání na jeho povahu postupem času měnilo. V odborné literatuře dosud můžeme
zaznamenat několik názorových proudů, které se vyjadřují k povaze zajišťovacího

převodu. Hlavní rozpor je spatřován v tom, zda je zajišťovací převod práva
převodem s rozvazovací podmínkou nebo jej lze sjednat se zpětným převodem.

První názorová skupina považuje zajišťovací převod práva za převod

s rozvazovací podmínkou, že zajišťovaný dluh bude splněn. Plíva49 považuje
zajišťovací převod práva za převod uskutečněný s rozvazovací podmínkou, a to i
v případě, že ve smlouvě není výslovně ujednána – podmíněnost zajišťovacího převodu

podle něj vyplývá přímo ze zákona. O rozvazovací podmínce vyplývající přímo ze
zákona hovoří také Škárová, která dále uvádí, že „namísto rozvazovací podmínky, jejíž

následky nastávají ze zákona, může být dohodnut zpětný převod práva po splnění

závazku dlužníkem“; zároveň ale připouští, že „praxe se v poslední době kloní k názoru,
že se jedná toliko o převod práva s rozvazovací podmínkou vázanou na splnění

zajišťovaného závazku (Rc 45/2009).“50 Nutno podotknout, že jak Plíva i Škárová
připouští, že strany si mohou sjednat zajišťovací převod jako fiduciární.

Naproti tomu druhá názorová skupina považuje zajišťovací převod za převod ze

své podstaty fiduciární. Čermák k tomu uvádí, že „zajišťovací převod práva podle ust. §

553 obč. zák. je skutečně fiduciárním převodem práva (…). Těžko lze totiž z příslušného
ustanovení obč. zák., jež výslovně mluví o převodu práva a dál tento pojem nerozvádí,
dovodit, že o převod nejde.“51

MIKEŠ, Jiří a Jiří ŠVESTKA. Nad základními otázkami zajištění závazků převodem práva. In: Právní
rozhledy. 2001, č. 6, s. 249.
49
PLÍVA, S. Zajišťovací převod práva. In: Právní praxe v podnikání. 1997, č. 3, s. 3.
50
ŠKÁROVÁ, M. Zajištění závazků převodem práva. ŠVESTKA, Jiří, Marta ŠKÁROVÁ, Jiří SPÁČIL,
Milan HULMÁK a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1629.
51
ČERMÁK, K. jr. Je zajišťovací převod práva fiduciárním převodem? In: Bulletin advokacie. 1997, č. 3,
s. 11.
48
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Mezi výše uvedenými názory stojí třetí skupina, která připouští obě výše

uvedené možnosti, a to za předpokladu výslovného ujednání smluvních stran. Vychází

z pojetí, že OZ 1964 výslovně neřeší, jak bude převedeno práv zpět na dlužníka při
splnění dluhu, a proto záleží na volbě stran, kterým směrem se uchýlí.52

Při vymezování názorů na povahu zajišťovacího převodu nelze pomíjet již výše

zmíněný rozsudek Rc 45/2009, podle kterého zajišťovací převod práva nelze vůbec jako
fiduciární sjednat a zajišťovací převod práva je tak vždy převodem s rozvazovací

podmínkou, že dluh bude splněn. O judikatuře vztahující se k zajišťovacímu převodu
práva bude blíže pojednáno v kapitole páté.

S účinností od 1. 1. 2014 doznala úprava zajišťovacího převodu nemalých změn.

Dočkali jsme se odpovědí na dříve diskutované otázky. Prostor pro spekulace ale
přetrvává.

Základní otázkou kladenou při tvorbě osnovy OZ 2012 také bylo, zda je vůbec

vhodné zajišťovací převod práva v OZ 2012 výslovně upravit. Zákonodárce se nakonec

přiklonil ke kladné odpovědi a zajišťovací převod práva do OZ 2012 zakomponoval.

Důvodová zpráva k OZ 2012 sice předestírá, že vypuštěním výslovné úpravy
zajišťovacího převodu práva z občanského zákoníku by se prakticky mnoho nezměnilo,

jelikož právní praxi by to nebránilo v ujednání tohoto způsobu zajištění dluhu
nepojmenovanou smlouvou, ale rovněž dodává, že „mlčení zákona by patrně zavdalo
příčinu ještě výraznějších sporů než jak tomu je dnes“.53

Se znalostí dosavadního vývoje judikatury a diskusí nad zajišťovacím převodem

by totiž v případě úplného vypuštění tohoto institutu mohla vyvstat otázka, zda je užití

zajišťovacího převodu práva nadále možné; dost možná by tak vypuštění působilo v

DVOŘÁK, Jan. Zajištění závazkových právních vztahů. In: Viktor KNAPP a kol. Občanské právo
hmotné. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 130.
53
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) ze dne 3. 2. 2012
[online]. 2012 [vid. 2016-03-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 470.
52
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rozhodovací praxi soudů směrem k omezením z důvodu obcházení právní úpravy
zástavního práva.54

Srov. ELIÁŠ, K.. Zajišťovací převod práva v osnově nového občanského zákoníku. In: Bulletin
advokacie. 2011, č. 1, s. 72.
54
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5

Judikatura z doby před účinností OZ 2012 a její
použitelnost dnes

Stručný vývoj právní úpravy a jednotlivé názorové proudy, které se vyslovovaly

k povaze zajišťovacího převodu, byly vymezeny již v předchozí kapitole. Je třeba

podotknout, že také rozhodovací praxe soudů v této věci nebyla konzistentní. Můžeme
narazit na rozhodnutí, která budou i nadále použitelná. Zároveň ale velkou část
rozhodnutí, popřípadě jejich konkrétních pasáží, nebude možné použít vůbec.

Níže se pokusím poukázat na některá rozhodnutí NS a zhodnotit jejich

použitelnost za účinnosti OZ 2012. Pro přehlednost jsem rozhodnutí vyčlenila pod

několik kapitol. Názvy těchto kapitol vycházejí převážně ze změn, které přinesl OZ
2012 v právní úpravě zajišťovacího převodu práva (oproti OZ 1964). Vybraná
rozhodnutí jsou řazena v rámci jednotlivých kapitol chronologicky.
Zajišťovací převod práva jako fiduciární převod

Ust. § 2040 odst. 2 OZ 2012 má zabránit trvání současné soudní praxe, podle

které je zajišťovací převod práva vždy převodem s rozvazovací podmínkou a nikdy
nemůže být sjednán jako fiduciární převod.55

Ve svém rozhodnutí Rc 45/2009 NS výslovně uvedl, že zajišťovací převod práva

nelze sjednat jako fiduciární. Dle tohoto rozsudku je zajišťovací převod práva vždy

převodem s rozvazovací podmínkou bez ohledu na to, zda si ji smluvní strany ujednaly
ve smlouvě. Rc 45/2009 a na něj navazující rozhodnutí56, která připouštěla
zajišťovací převod práva sjednat pouze s rozvazovací podmínkou (či sjednání

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) ze dne 3. 2. 2012
[online]. 2012 [vid. 2016-03-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 471.
56
Např. rozsudek NS ze dne 25. 11. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3026/2006, rozsudek NS ze dne 10. 12. 2008,
sp. zn. 29 Cdo 4498/2007, rozsudek NS ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1254/2007, rozsudek NS ze
dne 27. 5. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2131/2007, rozsudek NS ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 5145/2008,
rozsudek NS ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4395/2009, vše dostupné na www.nsoud.cz.
55
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zpětného

převodu

práva

výslovně

sankcionovala

neplatností smlouvy

zajišťovacím převodu práva ), nebudou v tomto ohledu nadále použitelná.
57

o

Do vydání výše uvedených rozhodnutí NS zastával obě varianty sjednání

zajišťovacího převodu. Zajišťovací převod chápal jako převod s rozvazovací
podmínkou, ale zároveň připouštěl ujednání zpětného převodu práva. Např. v rozsudku
ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. 25 Cdo 915/98, podal NS definici zajišťovacího převodu

práva jako způsobu zajištění, založeného na tom, že dlužník převede své právo na
věřitele s rozvazovací podmínkou, že zajištěný závazek bude splněn (případně může být

sjednán zpětný převod práva). Splněním dluhu převedené právo přechází zpět na

dlužníka.58 NS tedy připustil, že zajišťovací převod práva lze sjednat jednak
s rozvazovací podmínkou, jednak jako fiduciární.

Také v rozsudku ze dne 28. 11. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1969/2000, charakterizuje

NS zajišťovací převod práva jako převod, který je uskutečněný s rozvazovací
podmínkou, že dlužník splní zajištěný dluh, popřípadě se závazkem věřitele, aby po

splnění dluhu provedl zpětný převod práva na dlužníka.59 Ke stejnému závěru ohledně

fiduciární povahy zajišťovacího převodu se přiklonil NS také v usnesení60 sp. zn. 30

Cdo 294/2005, usnesení61 sp. zn. 30 Cdo 1276/2005, rozsudku62 sp. zn. 33 Odo
188/2005 nebo v rozsudku63 sp. zn. 33 Cdo 750/2008. Vzhledem k tomu, že OZ 2012

umožňuje sjednat zajišťovací převod práva jako fiduciární, budou tato rozhodnutí
za účinnosti OZ 2012 použitelná.

Zajišťovací převod práva a propadná zástava

Nelze přehlédnout faktickou podobnost propadné zástavy se zajišťovacím

převodem práva. Z toho důvodu bylo ujednání o propadné zástavě jedním z

Rozsudek NS ze dne 27. 10. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4246/2008, dostupné na www.nsoud.cz.
Rozsudek NS ze dne 21. 7. 2000, sp. zn. 25 Cdo 915/98, dostupný na www.nsoud.cz.
59
Rozsudek NS ze dne 28. 11. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1969/2000, dostupné na www.nsoud.cz.
60
Usnesení NS ze dne 30. 8. 2005, sp. zn. 30 Cdo 294/2005, dostupné na www.nsoud.cz.
61
Usnesení NS ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1276/2005, dostupné na www.nsoud.cz.
62
Rozsudek NS ze dne 5. 12. 2006, sp. zn. 33 Odo 188/2005, dostupné na www.nsoud.cz.
63
Rozsudek NS ze dne 8. 10. 2009, sp zn. 33 Cdo 750/2008, dostupné na www.nsoud.cz.
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nejčastějších předmětů zkoumání NS v souvislosti s posouzením platnosti smlouvy o
zajišťovacím převodu práva.

Propadná zástava je specifickým způsobem realizace zástavního práva. Lze ji

obecně charakterizovat jako dohodu, jejímž skutečným smyslem je sjednání propadné
zástavy, tj. uspokojení zástavního věřitele tím způsobem, že zástavu nabude do svého

vlastnictví.64 Podle Rc 45/2009 bude sankcí absolutní neplatnosti stižen takový
zajišťovací převod práva, na základě kterého by prodlením dlužníka bylo věřiteli

umožněno stát se trvalým vlastníkem převedeného majetku. Ve skutečnosti by se totiž z
obsahového hlediska jednalo o zakázanou propadnou zástavu.

K propadné zástavě a zajišťovacímu převodu práva se vyjadřoval NS dále např.

v rozsudku ze dne 25. 11. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3026/2006, ve kterém uvedl, že ve

smlouvě sice byla sjednána rozvazovací podmínka, ale prodlením dlužníka s řádným a
včasným splněním zajištěné pohledávky se má věřitel bez dalšího stát (při současném
zániku zajištěné pohledávky) trvalým vlastníkem převedeného majetku. Taková

smlouva o zajišťovacím převodu práva vykazuje podle NS z obsahového hlediska
všechny znaky nepřípustného ujednání o propadné zástavě, a je tudíž podle § 39 OZ
1964 absolutně neplatná.65

Závěry týkající se sjednání propadné zástavy v rámci zajišťovacího převodu

práva, které byly obsaženy v odůvodnění Rc 45/2009, byly dále následovány např.

rozsudkem66 sp. zn. 29 Cdo 4498/2007, rozsudkem67 sp. zn. 20 Cdo 2131/2007,
rozsudkem68 sp. zn. 33 Cdo 5145/2008, rozsudkem69 sp. zn. 33 Cdo 1254/2007, nebo
rozsudkem70 sp. zn. 21 Cdo 4395/2009.

Rozsudek NS ze dne 3. 7. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2037/2006, dostupné na www.nsoud.cz
Rozsudek NS ze dne 25. 11. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3026/2006, dostupné na www.nsoud.cz.
66
Rozsudek NS ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4498/2007, dostupné na www.nsoud.cz.
67
Rozsudek NS ze dne 27. 5. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2131/2007, dostupné na www.nsoud.cz.
68
Rozsudek NS ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 5145/2008, dostupné na www.nsoud.cz.
69
Rozsudek NS ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1254/2007, dostupné na www.nsoud.cz.
70
Rozsudek NS ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4395/2009, dostupné na www.nsoud.cz.
64
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Posledně zmiňované rozhodnutí71 označuje Rc 45/2009 a na něj navazující

rozhodnutí za ustálenou judikaturu soudů a dříve vyslovované názory za překonané.
Tento rozsudek potvrzuje právní názor, že zajišťovací převod nelze sjednat jako

fiduciární převod. Dále uvádí, že absolutně neplatná je taková smlouva o zajišťovacím
převodu, která neobsahuje ujednání stran o tom, jak se strany vypořádají v případě

prodlení dlužníka. Za absolutně neplatnou považuje rovněž smlouvu o zajišťovacím

převodu práva, na základě které se věřitel při prodlení dlužníka stane bez dalšího
trvalým vlastníkem převáděné věci za současného zániku zajištěné pohledávky.

OZ 2012 výslovně upravuje přeměnu podmíněného převodu na nepodmíněný

k okamžiku prodlení dlužníka (srov. ust. § 2044 odst. 1 OZ 2012). Z toho důvodu již
nebude použitelný závěr NS o neplatnosti takové smlouvy o zajišťovacím převodu

vlastnického práva, která bude věřiteli umožňovat stát se trvalým vlastníkem
převáděné věci nebo nebude obsahovat ujednání stran o tom, jak se strany
vypořádají v případě prodlení dlužníka. Rozhodnutí uvedená v této podkapitole
jsou tedy překonána OZ 2012.

Třetí osoba jako poskytovatel jistoty

Z právní úpravy zajišťovacího převodu práva v OZ 1964 vyplývalo, že zajistit

dluh mohl pouze sám dlužník a nikdo jiný (ačkoliv postoupením pohledávky třetí osoby
bylo možné dluh zajistit, srov. ust. § 554 OZ 1964). Stejný závěr o nemožnosti
poskytnutí zajištění osobou odlišnou od dlužníka dovodil ve svých rozhodnutích72
rovněž NS.

Zajímavá jsou v této souvislosti rozhodnutí, ve kterých NS posuzoval platnost

smlouvy o zajišťovacím převodu, na základě které byla převedena společná členská
práva a povinnosti žalovaných v bytovém družstvu. Za všechny uveďme rozsudek NS

ze dne 18. 11. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1969/2000 a usnesení NS ze dne 16. 5. 2012, sp. zn.
31 Cdo 1374/2010. V obou zmíněných případech byl zajišťovacím převodem práva

Ibidem.
Rozsudek NS ze dne 18. 1. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2535/99, Rozsudek NS ze dne 28. 11. 2001, sp. zn. 29
Cdo 1969/2000, to vše dostupné na www.nsoud.cz.
71
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zajišťován dluh ze smlouvy o půjčce, kterou uzavřel jeden ze žalovaných (resp. jeden z
manželů) jako dlužník a žalobce jako věřitel.

V rozhodnutí z roku 2001 NS uzavřel, že pokud byla předmětem smlouvy o

zajišťovacím převodu společná práva obou žalovaných (manželů), která vyplývala z

jejich společného členství v bytovém družstvu, ale dlužníkem ze smlouvy o půjčce byl
pouze první žalovaný, je smlouva o zajišťovacím převodu neplatná podle § 39 OZ 1964,
neboť svým obsahem odporuje § 553 odst. 1 OZ 1964.73

Ve druhém z porovnávaných rozhodnutí74 argumentoval NS při obdobném

skutkovém stavu zcela opačně. Dovodil, že majetek, který patří do společného jmění

manželů, může jeden z manželů použít k zajištění svého dluhu vzniklého za trvání
manželství (např. zajišťovacím převodem práva, které je součástí společného jmění

manželů). Každý z manželů je totiž vlastníkem členských práv a povinností v bytovém
družstvu (společného členského podílu, který má majetkovou hodnotu) jako celé věci,

která náleží do společného jmění manželů. Každý z manželů je tedy oprávněn ohledně

tohoto společného jmění jakkoliv právně jednat s účinky pro oba manžely, a to včetně
použití konkrétního majetku k zajištění (druhý manžel má pouze právo dovolat se
neplatnosti takového jednání, které vybočuje z rámce obvyklé správy a ke kterému
nedal souhlas).

Nutno podotknout, že ke stejnému závěru, jaký vyslovil NS v posledně

zmiňovaném rozhodnutí, lze podle mého názoru dospět taktéž dle OZ 2012 (srov. ust. §
2040 odst. 1 OZ 2012 a ust. § 714 odst. 1 OZ 2012). Usnesení NS ze dne 16. 5. 2012,

sp. zn. 31 Cdo 1374/2010 tedy (na rozdíl od rozsudku NS ze dne 28. 11. 2001, sp. zn.

29 Cdo 1969/2000) obstojí i dle OZ 2012.75 Naopak všechna rozhodnutí NS, která

neumožňovala převést k zajištění právo osoby poskytovatele jistoty odlišné od
dlužníka, nemohou vedle OZ 2012 obstát.

Rozsudek NS ze dne 28. 11. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1969/2000, dostupné na www.nsoud.cz.
Usnesení NS ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 31 Cdo 1374/2010, dostupné na www.nsoud.cz.
75
Shodně též VRAJÍK, Michal. Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a
zákona o obchodních korporacích. Olomouc: ANAG, 2014, s. 508.
73
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V této kapitole jsem se pokusila dotknout jednoho z nepalčivějších problémů,

které s sebou přináší v určité míře každá změna právní úpravy – „Co si počít

s dosavadní judikaturou?“ Tato kapitola tedy nemá poskytovat komplexní přehled
rozhodovací soudní praxe v souvislosti s institutem zajišťovacího převodu práva, ale
pouze stanovit, ve kterých situacích se bude NS zásadně odchylovat od některých svých
názorů.

S ohledem na poměrně radikální změny v právní úpravě zajišťovacího převodu

práva je zřejmé, že z aktuální judikatury nebude velké množství rozhodnutí vůbec
použitelných. Naopak lze očekávat, že NS se v některých závěrech vrátí k těm, které

vyslovil v rozhodnutích vydaných v době před sjednocujícím rozsudkem Rc 45/2009, tj.
před 15. 10. 2008.
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6

Požadavky formy zajišťovacího převodu práva a jeho

6.1

Formální náležitosti

vznik

OZ 1964 upravoval v § 553 odst. 2 povinnost uzavřít smlouvu o zajišťovacím

převodu práva písemně pod sankcí neplatnosti. OZ 2012 již písemnou formu

nevyžaduje. Požadavek písemné formy pro smlouvu o zajišťovacím převodu ale může
vyplývat z povahy práva, které je převáděno.76

Z výše uvedené bezformálnosti zajišťovacího převodu ovšem plynou určitá

rizika. Absence písemné formy smlouvy může působit problém např. při převodu práv
k věcem, které nepodléhají zápisu do některého z veřejných seznamů. Pokud takové
věci zůstanou v detenci dlužníka, mohou být třetí osobou považovány za jeho

vlastnictví. Dostanou-li se tyto věci naopak do rukou věřitele, může být v budoucnu
sporné, zda při převedení věci na třetí osobu na ni zároveň přešlo i zajištění v podobě
zajišťovacího převodu.77

O vypuštění požadavku písemné formy mám jisté pochybnosti. Právní úprava

výhrady vlastnického práva (v níž lze do jisté míry spatřovat rovněž zajišťovací převod

práva) totiž vyžaduje k působení vůči věřitelům kupujícího dokonce formu veřejné
listiny, příp. úředně ověřené podpisy. Také právní úprava obsažená v ust. § 553 OZ

1964 a § 554 OZ 1964 (ve spojení s ust. § 524 odst. 1 OZ 1964) vyžadovala písemnou
formu.

S ohledem na to, že úvěrová praxe využívá zajišťovací převod převážně ohledně

pohledávek (které nejsou zapsány ve veřejných seznamech), je tato změna nutně

Např. při zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovitosti se užije ust. § 560, dle kterého právní
jednání, kterým se zřizuje, mění, ruší nebo převádí věcné právo k nemovitosti, musí mít písemnou
podobu.
77
K převodu vlastnického práva k věci, která je předmětem zajištění zajišťovacím převodem práva, na
třetí osobu více kapitola 7.2 této práce.
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zarážející.78 Je nicméně jisté, že smluvní strany v naprosté většině případů písemnou

formu smlouvy o zajišťovacím převodu práva zachovají. Obligatorní písemná forma by
mohla zjednodušit např. dokazování v soudních sporech zejména při zajišťovacím
převodu vlastnického práva k movitým věcem, které nejsou zapsány v žádném z

veřejných seznamů (např. k automobilům nebo pohledávkám, resp. souboru pohledávek
ve smyslu ust. § 1887 OZ 2012).79

6.2

Obsah smlouvy o zajišťovacím převodu práva
Smlouva o zajišťovacím převodu práva musí vždy obsahovat dostatečnou

identifikaci zajišťovaného dluhu a práva dlužníka (resp. třetí osoby) převáděného ve

prospěch věřitele. Ze smlouvy musí dále vyplývat, že převod je sjednávám za účelem
zajištění dluhu a je pouze dočasného charakteru. Z toho důvodu je třeba si ujednat

povinnosti věřitele nastupující po tom, co pomine důvod trvání zajišťovacího převodu
práva, což bude v tomto případě typicky zánik dluhu jeho splněním.80

Dostatečným způsobem je třeba ujednat si i další vzájemná práva a povinnosti

smluvních stran jako je např. oprávnění věřitele užívat věc po dobu zajištění, náhrada
nákladů souvisejících se správou věci atd. Pro přehlednost jsem tato vzájemná práva a

povinnosti rozdělila na ty, jež budou existovat především před splatností

zajišťovaného dluhu, a na ty, které začnou působit až po splatnosti zajišťovaného
dluhu, viz kapitoly 7 a 8 této práce.
6.2.1 Zajišťovaný dluh
Je dovozováno, že zajišťovacím převodem práva lze zajistit dluh peněžitý i

nepeněžitý. Ve smlouvě o zajišťovacím převodu je třeba dluh náležitě vymezit, aby jej

bylo možné odlišit od ostatních případných dluhů, které má dlužník povinnost vůči
Srov. RICHTER, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: M. HULMÁK a kol. Občanský zákoník V.
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1274.
79
Shodně také TINTĚRA, Tomáš. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. Praha: Leges,
2013, s. 151.
80
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) ze dne 3. 2. 2012
[online]. 2012 [vid. 2016-03-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 473.
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věřiteli splnit, a které nejsou předmětem zajištění. Dostatečnou specifikací tak bude

např. uvedení právního důvodu vzniku dluhu a uvedení doby jeho splatnosti či jeho
výše. Vždy se však musí jednat o takové vymezení, na základě kterého nevzniknou

pochybnosti, o který dluh dlužníka vůči věřiteli se jedná.81 Vyloučen není ani odkaz

v samotném textu smlouvy o zajišťovacím převodu práva na jinou listinu, která
identifikaci zajišťovaného dluhu obsahuje.82

Ze zákona nevyplývá povinnost ve smlouvě o zajišťovacím převodu nutně uvést

výši dluhu (ačkoliv zejména u peněžitého dluhu se může jednat v konkrétním případě o

nutný identifikační znak pro dostatečně určité vymezení dluhu). Je ovšem třeba mít na
paměti, že není-li výše dluhu ve smlouvě o zajišťovacím převodu uvedena (a není-li ve
smlouvě hodnověrné ocenění práva převedeného k zajištění), přenáší OZ 2012 na

věřitele břemeno k tvrzení, že obvyklá cena jistoty výši zajištěného dluhu zřejmě
nepřevyšuje (srov. ust. § 2044 odst. 2 druhá věta OZ 2012).

V OZ 2012 je rovněž zakotveno výslovné pravidlo, že jistota zajišťuje nejen

jistinu dluhu, ale také úroky z peněžitého dluhu (srov. ust. § 2015 OZ 2012). Jednat
se může o úroky, které k jistině již dříve přirostly nebo o úroky, které teprve přirostou.
V každém případě je nutné, aby byl poskytovatel jistoty srozuměn s tím, v jaké výši

jsou úroky jistotou zajišťovány. V opačném případě se bude zajištění vztahovat pouze
na jistinu dluhu a úroky pouze do výše zákonné sazby.83

Srov. např. rozsudek NS ČR, sp. zn. 32 Odo 1242/2005, ze dne 26. 3. 2008, dostupné na
www.nsoud.cz: „V rovině hmotněprávní lze identifikovat pohledávku rozmanitým způsobem, zejména
uvedením právní skutečnosti, na níž je založena, výší, splatností, případně i jinými skutečnostmi, včetně
odkazu na event. titul, jímž byla přiznána; vždy však tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou pohledávkou
postupitele za týmž povinným. (…) Jestliže v dané věci ani na základě výkladových pravidel projevu vůle
nebylo možné dospět ke spolehlivému závěru, která pohledávka z předmětné leasingové smlouvy měla být
postoupena, ani které zbývající pohledávky vyplývající z leasingové smlouvy zůstaly postupiteli, je
smlouva o postoupení pohledávky neplatná podle § 37 odst. 1 ObčZ pro svoji neurčitost, přičemž tato
neplatnost není stanovena ve smyslu § 267 odst. 1 ObchZ pouze na ochranu jednoho z účastníků této
smlouvy. Jde tudíž o neplatnost absolutní.“
82
Srov. např. Rozsudek NS ČR sp. zn. 29 Odo 573/2005, ze dne 19. 10. 2006 nebo usnesení NS ČR sp.
zn. 29 Odo 775/2004, ze dne 28. června 2006, to vše dostupné na www.nsoud.cz.
83
Při absenci smluvního ujednání je zákonná sazba definována jako „obvyklé úroky požadované za úvěry,
které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.“(srov. ust. § 1802 OZ
2012).
81
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Na okraj je třeba upozornit, že dluh (a jeho zajištění), který je svou povahou

pohledávkou finančního charakteru, může podléhat speciálnímu režimu stanovenému

zákonem č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů (pokud
strany jeho působnost ve smlouvě nevyloučí).84
6.2.2 Převáděné právo
OZ 2012 neklade žádné požadavky na podobu práva, které může být převedeno

zajišťovacím převodem, když v ustanovení 2040 odst. 1 hovoří pouze o převodu práva.

Z povahy věci lze ovšem dovodit, že se musí nutně jednat o převoditelné právo85
majetkové povahy.86

V úvahu tedy přichází široká škála práv, která by mohla být předmětem

zajišťovacího převodu. Bezesporu se může jednat jak o práva věcná, tak o práva

obligační. Pokud jde o věcná práva, kromě vlastnického práva jistě bude možné zajistit
dluh převodem věcného práva k věci cizí87 (např. právo stavby nebo věcné břemeno).
Z obligačních práv není vyloučen zajišťovací převod např. práva k nájmu.

Lze tedy shrnout, že vedle vlastnického práva jistě existují další práva, ke

kterým bude možné zajišťovací převod teoreticky sjednat. S ohledem na praktické

využití se nicméně domnívám, že v naprosté většině případů, kdy bude sjednán
zajišťovací převod práva, bude převáděno především právo vlastnické. Z toho

důvodu se v této práci budu dále věnovat převážně zajišťovacímu převodu práva
vlastnického.

Srov. ust. § 8 odst. 2 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů.
Převoditelné právo je takové právo, jehož převodu nebrání právní předpis, a jehož trvání ani obsah
změnou nositele nedozná změny. Vyloučena jsou tak např. práva, která jsou svým obsahem vázána na
určitou osobu (dle ust. § 2704 OZ 2012 je vyloučen převod práva na důchod) a jiná práva, jejichž převod
je vyloučen zákonem.
86
V této souvislosti je vhodné podotknout, že OZ 2012 na rozdíl od OZ 1964 již výslovně v § 1722
stanoví, že plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, i
když tento zájem není jen majetkový.
87
Převod vlastnického práva a věcných práv k věcem cizím na základě zajišťovacího převodu je
dovozován také v ust. § 72 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška), která stanoví, že: „Poznámka o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu se
zapíše na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva nebo věcného práva k věci cizí,
pokud byl zajišťovací převod sjednán s povinností převést právo zpět při splnění dluhu.“
84
85
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Změnou oproti předchozí právní úpravě je, že předmětem zajišťovacího převodu

může být vlastnické právo k věci nehmotné. OZ 2012 totiž vychází z tzv. širokého
pojmu věci v právním smyslu, a tím i ze širokého obsahu pojmu vlastnictví.

Zajišťovacím převodem vlastnického práva tedy bude možné převést vlastnické právo
k věcem hmotným (v praxi zejm. k nemovitostem, automobilům nebo cenným papírům)

i nehmotným, ze kterých bude v praxi nejčastěji sjednáván zejména zajišťovací převod
pohledávky, ale také zajišťovací převod vlastnického práva k podílu v obchodní
korporaci nebo k předmětům průmyslového vlastnictví.88

6.2.2.1 Zajištění dluhu převodem vlastnického práva k nemovitosti
Okamžik, ke kterému se váže vznik věřitelova práva převáděného zajišťovacím

převodem, vyplývá z povahy převáděného práva. Obecně může jít o okamžik účinnosti

smlouvy o zajišťovacím převodu, který si smluvní strany dohodly nebo, týká-li se
převod vlastnického práva k věci zapisované do veřejného seznamu, zápisem do tohoto

seznamu.89 Ostatní práva a povinnosti věřitele a osoby, která poskytla jistotu (tj.
dlužníka či osoby odlišné), jež mají působit pouze obligačně, mohou vzniknout již
účinností sjednanou ve smlouvě o zajišťovacím převodu.90

Jedním z nejčastěji převáděných práv zajišťovacím převodem práva (kromě

pohledávek aj. movitých věcí) je vlastnické právo k nemovitosti. Z toho důvodu se budu
dále věnovat problematice zápisu zajišťovacího převodu vlastnického práva
k nemovitostem, které jsou zapisované do katastru nemovitostí (dále také jen
„katastr“).

Do katastru se zapisuje mimo jiné vznik vlastnického práva k nemovitosti (srov.

ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální

zákon), dále jen „KatZ“). Má-li vzniknout vlastnické právo k nemovitosti, je třeba
RICHTER, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: M. HULMÁK a kol. Občanský zákoník V. Závazkové
právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1273.
89
Viz ust. § 2041 OZ 2012. Veřejným seznamem pak není myšlen pouze katastr nemovitostí (ačkoliv ten
bude v souvislosti se zajišťovacím převodem práva skloňován nejčastěji), ale také např. rejstřík
ochranných známek či námořní rejstřík a další jiné seznamy, do kterých může každý volně nahlížet.
90
Srov. ELIÁŠ, K.. Zajišťovací převod práva v osnově nového občanského zákoníku. In: Bulletin
advokacie. 2011, č. 1, s. 73.
88
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navrhnout jeho vklad do katastru na základě smlouvy o zajišťovacím převodu
vlastnického práva k nemovitosti.

Dle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv

k nemovitostem, ve znění platném do 31. 12. 2013, sice bylo na základě smlouvy o

zajišťovacím převodu práva také zapsáno vlastnického právo věřitele k nemovitosti do
katastru, nicméně z příslušného výpisu z katastru již nebylo zřejmé, že vlastnické právo
tohoto vlastníka je vlastně podmíněné, protože se jedná o věřitele, na kterého bylo
převedeno vlastnické právo zajišťovacím převodem. Skutečný stav věci bylo možné
zjistit až nahlédnutím do vkladových listin založených ve sbírce listin katastru.

Od 1. 1. 2014 byl poměrně rozšířen okruh skutečností, které se do katastru

nemovitostí zapisují poznámkou. Do katastru se od tohoto data zapíše k nemovitosti
rovněž „poznámka o dočasné povaze věcného práva na základě zajišťovacího převodu.“

(srov. ust. § 23 odst. 2 písm. f) KatZ). Zmíněné ustanovení KatZ o poznámce
představuje zásadní změnu oproti předchozí právní úpravě. S účinností od 1. 1. 2014

tedy z výpisu z katastru je zřejmé, že věřitelovo vlastnictví k nemovitosti je omezeno
zajišťovacím převodem. Poznámka o dočasné povaze vlastnického práva se do katastru

navíc zapíše bez dalšího návrhu spolu se zápisem vlastnického práva na základě

doložené smlouvy o zajišťovacím převodu (srov. ust. § 72 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013

Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), dále jen „KatV“). KatV rovněž počítá

i s možností sjednání zajišťovacího převodu práva jako fiduciárního (srov. ust. § 72
odst. 3 písm. c) KatV).

Pokud dlužník nesplní svůj dluh a převod se stane nepodmíněným, vyžaduje

KatV k výmazu poznámky doložení potvrzení od poskytovatele jistoty (resp. dlužníka)
o tom, že se převod práva stal nepodmíněným (srov. ust. § 73 KatV).91 Pokud naopak
dlužník svůj dluh splní řádně a včas, bude k opětovnému zápisu jeho vlastnického práva

Pro zmíněné potvrzení vyžaduje zákon obdobné náležitosti, jaké vyžaduje u potvrzení o zániku
zástavního práva (srov. ust. § 66 odst. 3 KatV).
91
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(popř. vlastnického práva třetí osoby) do katastru zapotřebí doložit katastrálnímu úřadu
např. potvrzení o splnění dluhu (kvitanci) vystavenou věřitelem.92

V dané situaci se tedy předpokládá součinnost ze strany věřitele nebo

poskytovatele jistoty (resp. dlužníka). Na to bude třeba pamatovat ve smlouvě o
zajišťovacím převodu práva. Vhodným opatřením může být např. sjednání lhůty pro
splnění uvedených povinností a ujednání smluvní pokuty při jejich nesplnění.

6.3

Osoba poskytovatele jistoty
Podstata zajišťovacího převodu práva dle OZ 2012 spočívá v dočasném

převedení dlužníkova práva, příp. práva třetí osoby, na věřitele k zajištění dluhu
dlužníka (tj. na dobu trvání povinnosti dlužníka uspokojit pohledávku věřitele).93

S účinností OZ 2012 tedy došlo k odstranění kogentního požadavku obsaženého

v ust. § 553 OZ 1964 ohledně osoby poskytovatele jistoty, kterou nemohl být nikdo
jiný než sám dlužník.

Tento posun nelze hodnotit jinak než kladně, neboť zmíněný požadavek působil

především jako omezení praktické využitelnosti zajišťovacího převodu práva, pročež

byl předmětem kritiky odborné literatury.94 V této souvislosti bylo poukazováno na
nesmyslnou disproporci mezi zajišťovacím převodem práva dle ust. § 553 OZ 1964 a
zajišťovacím postoupením pohledávky dle ust. § 554 OZ 1964 (jako institutů, které si

jsou svou povahou velmi blízké). Na základě ust. § 554 OZ 1964 bylo totiž možné
zajistit pohledávku i postoupením pohledávky třetí osoby. Zároveň OZ 1964 upravoval

několik institutů (např. převzetí dluhu dle ust. § 531 OZ 1964 a přistoupení k závazku

dle ust. § 533 OZ 1964), za jejichž pomoci bylo možné dosáhnout zajištění poskytnutím
jistoty třetí osobou.95

K výmazu poznámky o dočasné povaze vlastnického práva dojde automaticky s návrhem na vklad
vlastnického práva pro osobu, která věřiteli původně své vlastnické právo převáděla (srov. ust. § 73
KatV).
93
Viz ust. § 2040 odst. 1 OZ 2012: „Smlouvou o zajišťovacím převodu práva zajišťuje dlužník nebo třetí
osoba dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo.“
94
GIESE, E. a kol. Zajištění závazků v České republice. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003,
s. 143.
95
Ibidem, s. 144.
92
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7

Práva a povinnosti smluvních stran před splatností
zajišťovaného dluhu

Práva a povinnosti, jež je třeba dostatečně upravit před splatností zajištěného

dluhu, se týkají především správy věci, k níž je převáděno právo zajišťovacím
převodem. Z toho důvodu bude v následujících podkapitolách pojednáno především o

rozsahu užívání věci, informační povinnosti o jejím stavu, informační povinnosti o výši
zajišťovaného dluhu, příp. povinnosti doplnit jistotu, pokud klesne pod určitou úroveň.

7.1

Práva a povinnosti věřitele jako vlastníka věci
Jak bylo zmíněno výše, věřitel má při zajišťovacím převodu vlastnického práva

postavení vlastníka, z čehož věřiteli vyplývá několik oprávnění. Především může žádat

vydání věci od osoby, která předmět zajištění zadržuje bez právního důvodu
(reivindikační žaloba), nebo může žádat, aby osoba, která jinak vlastnické právo ruší,
rušení zanechala a navrátila vše v předchozí stav (negatoní žaloba). Ve všech svých

úkonech je nicméně omezen dočasným charakterem zajišťovacího převodu. Jakmile
dlužník splní svůj dluh, musí věřitel umožnit osobě poskytující zajištění výkon práva
v předešlém rozsahu a zároveň vydat vše, co z převedeného práva získal (oproti náhradě
účelně vynaložených nákladů).

7.2

Správa věci v době zajištění
Věřitel je po dobu trvání zajišťovacího převodu oprávněn mít věc celou dobu u

sebe a zároveň je povinen vykonávat tzv. prostou správu věci (srov. ust. § 2042 OZ

2012).96 Věc určenou k zajištění nicméně může pro věřitele spravovat i jakákoliv jiná
osoba – typicky jí bude sám dlužník (příp. poskytovatel jistoty od dlužníka odlišný)

např. při zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovité věci (viz. ust. § 2010 OZ
2012) – také na něj se vztahuje povinnost vykonávat nad věcí prostou správu.

96

To vše v případě, že mu byla věc, k níž je převáděno vlastnické právo, předána.
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Prostá správa je specifikována jako činnost, která zahrnuje vše, co je nutné k

zachování cizího majetku (srov. ust. § 1405 a násl. OZ 2012).

Na rozdíl od úplné správy cizího majetku (ust. § 1409 a § 1410 OZ 2012) lze

spravovanou věc zcizit či zatížit pouze v případě, že je to v zájmu zachování hodnoty,

podstaty a účelu spravovaného majetku nebo je to nutné k zaplacení dluhů s tímto
majetkem souvisejících, a to pouze se souhlasem beneficienta.97
7.2.1 Správa věci vykonávaná věřitelem
Správu věci nevykonává věřitel z pozice prostého správce, nýbrž jako vlastník,

neboť na něj bylo, ač dočasně, převedeno vlastnické právo.98 Věřitel je nicméně
povinen počínat si při výkonu svého práva tak, jako by prostým správcem byl (srov. ust.
§ 2042 OZ 2012).99

Z pozice věřitele omezeného zajišťovacím převodem je limitován tím, že

převod slouží k určitému účelu a je pouze dočasného charakteru.100 Věřitel tak
nemůže s majetkem převedeným zajišťovacím převodem volně disponovat, neboť splní-

li dlužník dluh řádně a včas, musí věřitel dlužníkovi vydat zpět vše, co k zajištění

obdržel (srov. ust. § 2043 OZ 2012). Zcizení či zatížení spravovaného majetku by tedy
bylo považováno za excesivní jednání věřitele, kterým by porušil omezení v ust. § 1408

OZ 2012. V případě, že by se věřitel pokusil převést vlastnické právo na třetí osobu,
bude taková převodní smlouva neplatná pro rozpor se zákonem (srov. ust. § 580 odst. 1
OZ 2012).

Ust. § 2042 OZ 2012 je podle mého názoru dispozitivní, ale jen co se týče

vztahů mezi smluvními stranami zjišťovacího převodu práva. Strany si tedy mohou
Souhlas by nebyl třeba pouze v případě hrozby rychlé zkázy na majetku či ztráty na jeho hodnotě (srov.
ust. § 1408 odst. 2 OZ 2012).
98
Naopak dlužník (resp. poskytovatel jistoty), pokud mu byla věc ponechána, bude prostým správcem
cizího majetku doslova, neboť vlastnické právo k tomuto majetku bylo, ač dočasně, převedeno na
věřitele.
99
KINDL, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: Jiří ŠVESTKA, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol.
Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 577.
100
HOLUB, Milan, Josef FIALA a Jaroslav BIČOVSKÝ. Občanský zákoník: Poznámkové vydání s
judikaturou a literaturou. Praha: Linde, 2006, s. 490.
97
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ujednat odlišný režim pro správu věci v době zajištění. Tato ujednání ale nebudou mít
účinky vůči třetím osobám.101

Ačkoliv věřitel není oprávněn převést vlastnické právo převedené zajišťovacím

převodem na třetí osobu, v dané chvíli je skutečně vlastníkem předmětné věci a jeví se
tak i navenek vůči třetím osobám. Existuje tedy riziko, že věřitel se pokusí v rozporu
s výše uvedeným zákazem vlastnické právo k věci převést.

Nabyvatel v tomto případě ani nemusí vědět, že jedná s vlastníkem omezeným

zajišťovacím převodem práva. K převodu vlastnického práva na nabyvatele může dojít,
ale pouze za splnění určitých podmínek (srov. ust. § 1109 a násl. OZ 2012). V tomto
konkrétním případě se jedná především o naplnění presumpce dobré víry nabyvatele.

Zároveň musí být naplněna jedna ze skutečností specifikovaných v ust. § 1109 OZ

2012. V souvislosti se zajišťovacím převodem se mohou uplatnit zejména případy
uvedené v ust. § 1109 písm. a), b), c) a f) OZ 2012. Nabytí vlastnického práva tímto
způsobem je vyloučeno u věcí, které jsou zapsány ve veřejném seznamu (např. u
nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí).

Pokud skutečně dojde k převodu vlastnického práva na třetí osobu (za

předpokladu splnění podmínek nabytí od neoprávněného viz ust. § 1109 a násl. OZ
2012), dojde rovněž k zániku zajišťovacího převodu práva (srov. ust. § 1107 OZ 2012).

Na nabyvatele totiž mohou přejít pouze závady, o kterých měl nebo mohl vědět (popř.
bylo-li to ujednáno nebo stanoví-li tak zákon). Pokud na nabyvatele přešlo vlastnické
právo, neboť byla naplněna podmínka dobré víry nabyvatele (tedy že nabyvatel o
omezení věřitele zajišťovacím převodem práva nemohl vědět), nemohla na něj zároveň
přejít závada v podobě zajišťovacího převodu práva.102

Shodně též RICHTER, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: M. HULMÁK a kol. Občanský zákoník
V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1275.
102
Otázka nabytí od neoprávněného je zde řešena velmi zjednodušeně, neboť není hlavním tématem této
práce. K problematice nabytí od neoprávněného přehledně např. HRADIL, Aleš. Nabytí od
neoprávněného. Praha: Univerzita Karlova, 2014. Rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická
fakulta, Katedra občanského práva.
101
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S ohledem na výše uvedené se poskytovatel jistoty v případě, že danou věc

spravuje věřitel, nachází v poměrně rizikové situaci, neboť může tímto způsobem
nenávratně pozbýt své vlastnické právo k věci a vůči věřiteli se bude moci dovolat
pouze náhrady škody, příp. smluvní pokuty, byla-li sjednána.

K minimalizaci výše uvedeného rizika je pak možné předat věc do správy osoby

odlišné od věřitele, která bude věc ve prospěch věřitele spravovat též jako prostý
správce cizího majetku – tou může být jak poskytovatel jistoty (čili dlužník či třetí
osoba) nebo osoba zcela odlišná od všech dříve zmíněných (srov. ust. § 2010 odst. 2 OZ
2012).

7.2.2 Správa věci vykonávaná poskytovatelem jistoty
Zajišťovací převod práva je často využíván v praxi v souvislosti se

spotřebitelskými úvěry, kdy na straně věřitele vystupuje banka (popř. jiná finanční

instituce), která nemá zájem předmětnou věc spravovat.103 Ve většině případů je tedy
věc ponechána ve správě dlužníka (příp. třetí osoby jako poskytovatele jistoty).
Poskytovatel jistoty je (podobně jako věřitel) povinen vykonávat prostou správu věci.

Poskytovatel jistoty po dobu trvání zajišťovacího převodu práva není

vlastníkem věci. Nemůže tedy převést vlastnické právo na třetí osobu, neboť platí

zásada, „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“, tedy že „nikdo
nemůže převést na jiného více práv, než sám má“.104 Z této zásady ovšem existují (již
zmíněné) výjimky, na základě kterých je možné nabýt vlastnické právo od
neoprávněného (srov. ust. § 1109 a násl. OZ 2012).

Stejně jako při převodu vlastnického práva věřitelem bude i při převodu tohoto

práva poskytovatelem jistoty záviset na dobré víře třetí osoby jako nabyvatele

v oprávnění věřitele vlastnické právo převést (a na splnění dalších okolností
Často se jedná např. o nemovitost nebo automobil, které jsou dlužníkem po dobu trvání zajišťovacího
převodu práva užívány (k využití zajišťovacího převodu v praxi více také kapitola dvanáctá).
104
Více k této zásadě známé již v římském právu, jejímž autorem je Domitius Ulpianus, viz DVOŘÁK,
Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2013, s. 47.
103
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vyžadovaných v ust. § 1109 a násl. OZ 2012 viz rozbor výše). Pokud by třetí osoba
mohla z okolností zjistit, že vlastnické právo poskytovatele jistoty je pouze dočasného

charakteru (např. u nemovitosti z katastru nemovitostí), nestane se vlastníkem pro
nedostatek dobré víry.105

Není ale příliš pravděpodobné, že dlužník bude mít ambice vlastnické právo

k předmětu zajištění převádět na třetí osoby, neboť v takovém případě mu vznikne
povinnost doplnit jistotu (srov. ust. § 2017 odst. 1 OZ 2012, viz dále v textu). Převedení

předmětného vlastnického práva dlužníkem navíc může být sankcionováno smluvní
pokutou.

7.3

Informační povinnost věřitele o výši zajišťovaného dluhu
Věřitel má vůči poskytovateli jistoty (formou zjišťovacího převodu práva nebo i

jiného zajištění) informační povinnost zakotvenou v ust. § 2011 OZ 2012, na základě
které musí na žádost poskytovatele jistoty bez zbytečného odkladu sdělit, jaká je
aktuální výše zajišťovaného dluhu. Dle zákonného znění má ale věřitel informační

povinnost pouze pokud jde o výši zajišťovaného dluhu a nikoliv např. ohledně
splatnosti dluhu, příp. promlčení apod.106

Ust. § 2011 OZ 2012 bude mít dle mého názoru význam pouze vůči osobě

odlišné od dlužníka. Je-li poskytovatelem jistoty a zároveň dlužníkem tatáž osoba,
nebude toto ustanovení příliš k užitku. Lze totiž předpokládat, že dlužník bude mít
dostatečné informace o výši dluhu, který mu vznikl a který má splnit.107

Shodně také TINTĚRA, Tomáš. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. Praha: Leges,
2013, s. 154.
106
KINDL, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: Jiří ŠVESTKA, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol.
Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 539.
107
Shodě též RICHTER, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: M. HULMÁK a kol. Občanský zákoník V.
Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1248.
105
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7.4

Povinnost dlužníka doplnit zajištění
Ztratí-li věc, ke které bylo dlužníkem převedeno zajišťovacím převodem

vlastnické právo, v průběhu trvání zajišťovacího převodu na ceně tak, že se takové
zajištění stane nedostatečným, má věřitel právo žádat od dlužníka přiměřené doplnění

(srov. ust. § 2017 odst. 1 OZ 2012). Nedoplní-li dlužník zajištění bez zbytečného

odkladu, stane se splatnou ta část pohledávky, která není zajištěna. Povinnost doplnit
zajištění má dlužník dokonce i v případě, že byla jistota čerpána oprávněně (srov. ust. §

2017 odst. 2 OZ 2012) – dle Richtera se patrně jedná o „případy, kdy její části věřitel
použil k uspokojení části zajištěných dluhů, hodnota zbývající jistoty však nepostačuje k
zajištění výše zbývajících zajištěných dluhů.“108

108

Ibidem, s. 1255.
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Práva a povinnosti smluvních stran po splatnosti
zajišťovaného dluhu

Dále se zabývám právy a povinnostmi smluvních stran, které se uplatní až po

splatnosti dluhu, který je zajištěn zajišťovacím převodem práva. Uplatnění těchto práv

poté záleží na tom, zda dlužník splní zajišťovaný dluh řádně a včas nebo se dostane do
prodlení.

8.1

Práva a povinnosti stran při řádném a včasném splnění dluhu
Splní-li dlužník svůj dluh řádně a včas, záleží na režimu zajišťovacího převodu,

který si smluvní strany ujednaly. Tedy zda byl převod sjednán jako fiduciární a je tak

nutný zpětný převod vlastnického práva na dlužníka (resp. na poskytovatele jistoty) ze

strany věřitele, anebo zda bude působit rozvazovací podmínka uvedená v ust. § 2040
odst. 2 OZ.

8.1.1 Povinnost věřitele umožnit výkon práva v předešlém rozsahu a povinnost
náhrady nákladů

Pokud pomine důvod pro trvání zajišťovacího převodu práva, je věřitel povinen

umožnit poskytovateli jistoty výkon práva v předešlém rozsahu. Věřitel je zároveň
povinen vydat poskytovateli jistoty vše, co z takto převedeného práva získal (příp. co

k němu přibylo) proti náhradě účelně vynaložených nákladů (srov. ust. § 2043 OZ

2012). Zmíněné povinnosti věřitele se uplatní jednak v případě sjednání zajišťovacího
převodu s rozvazovací podmínkou (kdy se převáděné právo dlužníka obnovuje ipso
facto řádným a včasným splněním dluhu dlužníkem), jednak v případě, kdy byl sjednán

zpětný převod práva (věřitele pak stíhá smluvní přímus k uzavření smlouvy o zpětném
převodu práva).109

KINDL, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: Jiří ŠVESTKA, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol.
Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 578.
109
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Zajišťovací převod práva dluh zajišťuje a nemá být zdrojem dalších příjmů pro

věřitele, které z dluhu nevyplývají.110 Z toho důvodu stanoví druhá věta citovaného
ustanovení povinnost věřitele vydat vše, co z převedeného práva získal nebo co k němu

přibylo. Jedná se ale o dispozitivní ustanovení a strany si mohou např. sjednat, že věřitel
to, co z jistoty získá, použije na úhradu zajišťovaného dluhu.111

Dlužníkovi vzniká ve smyslu ust. § 2043 OZ 2012 naproti tomu povinnost

uhradit věřiteli náklady, které účelně vynaložil při správě předmětu zajištění.

8.2

Práva a povinnosti smluvních stran při prodlení dlužníka
Nesplní-li dlužník svůj dluh řádně a včas, stane se zajišťovací převod

nepodmíněným a dlužník má povinnost vydat věřiteli vše, co je nutné k plnému výkonu

převedeného práva (srov. ust. § 2044 odst. 1 OZ 2012). Smluvní strany si mohou
sjednat i jiný způsob realizace zajišťovacího převodu. V každém případě ale bude

následek stejný: dlužník své právo, které převedl k zajištění svého dluhu, trvale pozbyde
a věřiteli toto právo, které na něj bylo původně převedeno dočasně, připadne jako trvalé
(případně bude převedeno na třetí osobu).

Pokud hodnota jistoty zřejmě převyšuje výši zajišťovaného dluhu, je na ochranu

dlužníka stanoveno, že věřitel je povinen tento rozdíl vyplatit (srov. ust. § 2044 odst. 2

věty první OZ 2012). Co se týče míry, do jaké musí být tento rozdíl zřejmý, zákon ji
neuvádí a bude tak záležet na konkrétních okolnostech případu. Lze mít za to, že rozdíl
převyšující deset procent již bude považován za zřejmý.112

Není nicméně povinnou náležitostí smlouvy o zajišťovacím převodu určit výši

zajišťovaného dluhu nebo ocenit jistotu. Bude ale v zájmu věřitele tyto skutečnosti ve
smlouvě uvést. V případě, že smlouva neobsahuje údaj o výši dluhu a hodnověrné
ocenění převáděného práva, totiž zákon na věřitele přenáší důkazní břemeno ohledně
Ibidem, s. 579.
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) ze dne 3. 2. 2012
[online]. 2012 [vid. 2016-03-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 473.
112
Ibidem, s 474.
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obvyklé ceny jistoty i výše dluhu (srov. ust. § 2044 odst. 2 OZ 2012 in fine).
Hodnověrným oceněním pak nemusí být pouze ocenění znalcem, ale v konkrétním

případě např. i odkaz na kupní cenu, za kterou byla věc koupena, nebo za kterou se
v daném čase a místě obvykle prodává.113

Zajímavé je, že mezi údajem o výši dluhu a hodnověrným oceněním práva

převedeného k zajištění nastavil zákonodárce slučovací poměr. Z toho, co stanoví ust. §
§ 2044 odst. 2 OZ 2012 tedy vyplývá, že důkazní břemeno věřitele zatěžuje pouze
v případě, kdy ve smlouvě chybí oba tyto údaje. Smyslem tohoto ustanovení je

evidentně chránit dlužníka, resp. poskytovatele jistoty. Proto by bylo logičtější dovodit,
že důkazní břemeno zatěžuje věřitele i v případě, že byla ve smlouvě uvedena pouze
výše dluhu, anebo pouze hodnota jistoty.

Ustanovení § 2044 odst. 2 OZ 2012 je co do povinnosti věřitele vyplatit rozdíl

mezi výší zajištěného dluhu a obvyklou cenou jistoty dispozitivní (stejně jako ust. §
2044 odst. 1 OZ 2012). Smluvní strany mohou ustanovení ve smlouvě vyloučit a věřitel

nebude muset dlužníkovi ničeho vyplácet. Tento nevyplacený rozdíl pak dle mého
názoru pro věřitele není bezdůvodným obohacením. Je tu totiž dán spravedlivý důvod,

když si strany působnost ust. § 2044 odst. 2 OZ 2012 vyloučily (a zamýšlely tím
sankcionovat dlužníka v případě jeho prodlení).

Tato možnost je limitována právní úpravou neúměrného zkrácení (srov. ust. §

1793 a násl. OZ 2012). Na základě těchto ustanovení má dlužník, v případě hrubého

nepoměru mezi výší zajištěného dluhu a obvyklou cenou jistoty, právo domoci se
vyrovnání či zrušení smlouvy. Tohoto práva se však lze rovněž předem vzdát.
Věřitelovo postavení je pak ještě výhodnější, pokud smluvní strany vyloučí rovněž
aplikaci ustanovení o neúměrném zkrácení.114

Ibidem, s. 475.
Podobné úvahy ale nebude možné aplikovat při uzavírání smlouvy o zajišťovacím převodu práva mezi
podnikatelem a spotřebitelem – viz kapitola 3.2.
113
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Stejně jako při splnění dluhu je věřitel i při výplatě rozdílu mezi obvyklou cenou

jistoty a výší zajištěného dluhu oprávněn započíst si náklady, které účelně vynaložil
v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva.
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Realizace zajišťovacího převodu práva
Realizací zajišťovacího převodu práva se projevuje uhrazovací funkce

zajišťovacího převodu práva. Způsob realizace může u některých zajišťovacích institutů
vyplývat přímo ze zákona (srov. ust. § 1359 a násl. OZ 2012) nebo je ho třeba dovodit
z podstaty zvoleného zajišťovacího institutu a blíže specifikovat ve smlouvě.
Obecným

předpokladem

realizace

zajišťovacího

převodu

je

splatnost

zajišťovaného dluhu a prodlení dlužníka. Dlužník je v prodlení, neplní-li svůj dluh
řádně a včas (srov. ust. § 1968 OZ 2012).

Pokud dlužník nesplní dluh zajištěný zajišťovacím převodem práva, stane se

převod práva nepodmíněným (srov. ust. § 2044 odst. 1 OZ 2012). OZ 2012 na rozdíl od
OZ 1964 takto upravuje následky prodlení dlužníka se splněním dluhu zajištěného
zajišťovacím převodem. Tímto se zásadním způsobem mění právní úprava
zajišťovacího převodu práva obsažená v OZ 1964, jejíž obsah byl vyložen NS
v Rc 45/2009.

Podle tohoto rozhodnutí je stiženo absolutní neplatností takové ujednání o

zajišťovacím převodu vlastnického práva, podle kterého se prodlením dlužníka stane

věřitel bez dalšího trvalým vlastníkem převáděné věci. NS ve svém rozhodnutí

Rc 45/2009 dále uzavřel, že neobsahuje-li smlouva o zajišťovacím převodu
vlastnického práva ujednání o tom, jak se vypořádají smluvní strany v případě, že
dlužník svůj dluh řádně a včas neuhradí, je absolutně neplatná pro neurčitost.

Věřitel se ale dle OZ 2012 může stát okamžikem prodlení dlužníka trvalým

vlastníkem převáděné věci a smlouva o zajišťovacím převodu nebude neplatná jen
proto, že si v ní smluvní strany neupravily následky prodlení dlužníka. Oba výše
citované závěry NS tedy nebudou s ohledem na znění ust. § 2044 odst. 1 OZ 2012
použitelné.115

115

K použitelnosti dosavadní judikatury viz také kapitola pátá.
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Ust. § 2044 odst. 1 OZ 2012 je dispozitivní a předvídá pouze jednu z možných

forem uspokojení věřitele. Smluvním stranám tedy je umožněno, aby si sjednaly způsob
uspokojení věřitelovy pohledávky dle vlastního uvážení – např. zpeněžením formou

veřejné dražby nebo prodejem z volné ruky. Věřitel může být uspokojen i
prostřednictvím soudního prodeje či prodejem v exekuci, disponuje-li věřitel exekučním
titulem (resp. titulem pro výkon rozhodnutí). Tuto cestu věřitel nicméně nebude podle

mého názoru (vzhledem k její zdlouhavosti oproti prodeji z volné ruky nebo veřejné
dražbě) využívat jen velmi zřídka.

Smluvní strany si mohou dále sjednat různé modifikace vzájemných práv a

povinností souvisejících s okamžikem splatnosti dluhu. Může jít např. povinnost
věřitele vyzvat dlužníka ke splnění již splatného dluhu předtím, než bude věřitel moci

přistoupit k samotné realizaci zajišťovacího převodu. OZ 2012 totiž nestanovuje žádnou
dodatečnou lhůtu pro splnění zajištěného dluhu. Neupraví-li si tuto možnost smluvní
strany ve smlouvě, může na to doplatit paradoxně věřitel. Na toho totiž ex lege přejde
vlastnické právo k věci i v případě, že dlužník již na dluh částečně plnil a je v prodlení

pouze s nepodstatnou částí dluhu. Věřiteli navíc vznikne povinnost vyplatit dlužníkovi

rozdíl mezi obvyklou cenou jistoty a zbývající výší zajištěného dluhu (srov. ust. § 2044
odst. 2 věta první OZ 2012).

Ujednáním, která stanoví vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při

realizaci zajišťovacího převodu práva, by měla být věnována náležitá pozornost. Při
průběhu realizace se totiž může objevit nejedna komplikace. Některé mohou vyplývat

např. ze skutečnosti, že dlužník má věc, ke které je převáděno vlastnické právo, u sebe.

Bude-li ujednáno náhradní uspokojení věřitele formou prodeje věci, bude nutné, aby
dlužník tuto věc věřiteli vydal. Neposkytne-li dlužník věřiteli potřebnou součinnost,
může se věřitel domáhat vydání věci prostřednictvím soudu. Z toho důvodu je zapotřebí

na podobné situace pamatovat ve smlouvě a sankcionovat je např. smluvní pokutou
v takové výši, aby dlužníka od případného obstrukčního jednání předem odradila.

Na závěr této kapitoly si dovolím poznamenat, že náhradní uspokojení věřitele,

v jehož prospěch svědčí zajišťovací převod práva, bude probíhat odlišně, pokud bude
50

zpeněžován předmět zajištění v rámci insolvenčního řízení. Tato situace je podrobněji

popsána v kapitole čtrnácté. Uspokojování věřitele se v tomto případě bude řídit
speciálními ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „IZ“).
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Zánik zajišťovacího převodu práva
Zajišťovací převod práva zanikne zpravidla při řádném a včasném splnění dluhu

dlužníkem, a to k okamžiku tohoto splnění, tj. zpravidla k okamžiku splatnosti
zajišťovaného dluhu. Není ale vyloučeno, aby si smluvní strany sjednaly např. možnost
dodatečného splnění dluhu. Zánik zajišťovacího převodu práva bude v takovém případě
vázán k okamžiku splnění dluhu dlužníkem v dodatečné lhůtě.

Dalším důvodem pro zánik zajišťovacího převodu práva je prodlení dlužníka.116

Okamžikem prodlení dlužníka se totiž převod práva stává nepodmíněným, a dlužník
musí věřiteli předat vše, co je třeba k plnému výkonu jeho práva (srov. ust. § 2044 odst.

1 OZ 2012). Pokud si to smluvní strany ujednaly, přistoupí věřitel namísto toho
k náhradnímu uspokojení např. ve formě zpeněžení předmětu zajištění apod.

Zajišťovací převod práva může zaniknout také v případě, že se na tom smluvní

strany dohodnou (srov. ust. § 1981 OZ 2012).

V souvislosti se zánikem zajišťovacího převodu lze upozornit na skutečnost, že v

situaci, kdy dojde k promlčení pohledávky věřitele (která byla zajištěna převodem

práva), není dán důvod pro zpětný převod práva poskytovateli jistoty, tj. dlužníkovi či

třetí osobě (srov. ust. § 616 OZ 2012). Dluh totiž trvá (byť jako naturální dluh) a
zároveň trvá i právo splnění dluhu přijmout (i když už není vymahatelné).117

Realizací zajišťovacího převodu práva se blíže zabývám v kapitole deváté.
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) ze dne 3. 2. 2012
[online]. 2012 [vid. 2016-03-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 148.
116
117
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Ochrana dalších věřitelů – pořadí zajištění
Nyní se budu zabývat postupem v situacích, ve kterých dojde ke konkurenci

zajišťovacích práv různých věřitelů k téže věci. Tato zajištění mohou být přitom

založena z různých právních důvodů. Jedna věc tak může být zajištěna zástavním
právem, ale zároveň také např. zajišťovacím převodem práva.

Pro pořadí věřitelů je určující mj. ustanovení § 2016 OZ 2012, které zakládá

přednost k uspokojení pro věřitele zajištěné věcným právem zapsaným ve veřejném

seznamu nebo rejstříku zástav. Následně se navrhuje uspokojit věřitele zajištěné
věcným právem nezapsaným do veřejného seznamu (nebo rejstříku zástav). Teprve ve

třetí skupině se uspokojí věřitelé zajištění závazkovým právem. Pokud by se v jedné ze
třech výše uvedených skupin objevilo více věřitelů, uspokojí se v první skupině věřitelé

podle pořadí zápisů zajištění do veřejného seznamu, zatímco ve zbývajících dvou
skupinách se pořadí zajištění posoudí podle vzniku zajištění. Ust. § 2016 OZ 2012
rozvádí obecné pravidlo, které stanoví, že věcné právo k cizí věci zapsané do veřejného

seznamu má přednost před věcným právem, které z veřejného seznamu zjevné není
(srov. ust. § 981 OZ 2012).118

Z výkladu ust. § 2016 OZ 2012 není zcela jasné, zda se vztahuje pouze na

smluvní zajištění nebo dopadá také na zajištění vznikající na základě zákona (popř. na

základě úředního rozhodnutí). Navrhuje se, aby zajištění vznikající ze zákona měla

obecně přednost před smluvními.119 Těžko lze ale pro takový výklad hledat oporu
v zákoně, když ust. § 2016 OZ 2012 nic v tomto smyslu nestanoví a ani vzhledem

k jeho umístění v OZ 2012 (resp. vzhledem k systematice OZ 2012) to nelze
dovozovat.120

Rejstřík zástav není považován za veřejný seznam a ust. § 981 OZ 2012 se na něj tím pádem
nevztahuje.
119
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) ze dne 3. 2. 2012
[online]. 2012 [vid. 2016-03-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodovazprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 469.
120
Ustanovení § 2016 OZ 2012 se nachází v části o relativních majetkových právech v díle Zajištění a
utvrzení dluhů.
118
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Dokud je dlužník solventní (a schopen plnit veškeré své dluhy řádně a včas),

pravidla o pořadí zajištění se v praxi prakticky neuplatní. Relevantní jsou totiž
především v situaci, kdy se dlužník (jako poskytovatel jistoty) ocitne v úpadku. IZ121
nicméně obsahuje vlastní ustanovení o pořadí zajištění v § 167 odst. 1, které ale

s přijetím OZ 2012 nebylo nijak novelizováno. Toto ustanovení nastavuje pravidlo o

pořadí zajištění pouze na základě časového hlediska a nerozlišuje, zda je zajištění
zapisováno do veřejného seznamu či jakého je zajištění charakteru. K ustanovením OZ
2012 je toto ustanovení speciální. Je otázkou, zda a v jaké míře se ust. OZ 2012 o pořadí

zajištění na insolvenční řízení použijí (resp. v jaké míře se použijí ust. IZ o pořadí

zajištění). Podle mého názoru je nezbytné, aby zákonodárce uvedenou kolizi pravidel o
pořadí zajištění v nejbližší době odstranil, resp. vyjasnil dopad obecných ustanovení OZ
2012 na situace posuzované v rámci insolvenčního řízení.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
121
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Užití institutu zajišťovacího převodu práva v právní
praxi

Zajišťovací převod práva je v české právní praxi používán především

v souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů.122 S institutem zajišťovacího
převodu práva se ale můžeme setkat často také při tzv. repo operacích.

Je-li sjednáván zajišťovací převod práva k zajištění dluhů vyplývajících

z úvěrové smlouvy, dochází mezi bankou a dlužníkem ve stejný okamžik k uzavření

zpravidla tří různých smluv. Pokud se dlužník rozhodne financovat např. koupi nového

automobilu bankovním úvěrem, uzavře banka s dlužníkem ke dni podpisu úvěrové
smlouvy rovněž smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k automobilu.

Dlužník je tím až do splacení dluhu omezen v převodu automobilu na třetí osobu
(případně v poskytnutí automobilu třetí osobě k užívání) a ohrožení splnění pohledávky
banky z úvěrové smlouvy je minimalizováno.

Na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva dojde k převodu vlastnického

práva k automobilu bance. Aby dlužník automobil užíval po právu (tj. aby měl právní
titul k jeho užívání), je mezi bankou a dlužníkem uzavřena také smlouva o výpůjčce dle

ust. § 2193 a násl. OZ 2012. Dlužník je na základě smlouvy o výpůjčce oprávněn nejen
automobil užívat, ale např. i odepisovat z daní. Nesplní-li dlužník svůj dluh z úvěrové

smlouvy řádně a včas, je banka oprávněna přistoupit k realizaci zajišťovacího převodu
práva a zpeněžit předmět zajištění.123

Dalším ze způsobu uplatnění zajišťovacího převodu práva v praxi je jeho užití

v tzv. repo operacích. V následujících odstavcích nabídnu pouze stručný exkurz do
problematiky tohoto využití zajišťovacího převodu práva.

K pojmu spotřebitel a spotřebitelské smlouvy více také kapitola třetí.
Banky obecně nemají zájem na tom, aby se staly trvalými vlastníky předmětu zajištění. Proto je
součástí smlouvy o zajišťovacím převodu práva většinou poměrně obsáhlá pasáž upravující realizaci
tohoto zajišťovacího institutu často formou zpeněžení předmětu zajištění.
122
123
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Při repo operacích dochází zjednodušeně k tomu, že věřitel (nejčastěji banka)

poskytne finanční prostředky (úvěr) vlastníkovi cenných papírů (nejčastěji ČNB). Jako
zajištění tohoto úvěru dlužník (vlastník cenných papírů) převede zastupitelné cenné
papíry na věřitele. Dlužník se zavazuje úvěr včetně úroku splatit za podmínky zpětného

převodu ekvivalentních cenných papírů.124 Věřitel od dlužníka přijímá zastupitelné

cenné papíry jako zajištění úvěru s tím, že se zavazuje převést ekvivalentní cenné papíry
dlužníkovi zpět za podmínky splacení úvěru. Repo operace tedy pracují s institutem
zajišťovacího převodu práva sjednaným jako fiduciární, když je věřitel povinen na

dlužníka převést zpět ekvivalentní (zastupitelné) cenné papíry.125 Vzhledem k tomu, že
v rámci repo operací dochází k převodu zastupitelných cenných papírů, může
s převedenými cennými papíry věřitel volně nakládat a použít je např. k další repo
operaci.126

Přestože s účinností OZ 2012 doznala právní úprava zajišťovacího převodu

práva nemalých změn, které podle mého názoru v mnohém usnadňují využitelnost
tohoto institutu v praxi, není jeho používání v globálním měřítku (v porovnání
s ostatními zajišťovacími instituty) dosud příliš časté.

Skutečnost, že zajišťovací převod práva není příliš frekventovaným institutem,

zjevně způsobila především nedostatečná právní úprava v OZ 1964, která v minulosti
zavdala příčinu k rozsáhlým diskusím na toto téma a zároveň restrikcím ze strany NS.

Omezení pro praxi představovala také nemožnost poskytnout zajištění převodem práva
osobou odlišnou od dlužníka (OZ 1964 na rozdíl od OZ 2012 poskytnutí jistoty třetí
osobou neumožňoval). Při sjednání zajišťovacího převodu vlastnického práva

k nemovitostem způsobovala problémy také nedostatečná právní úprava v katastrálních

předpisech. Z katastru nemovitostí totiž do 31. 12. 2013 nebylo zřejmé, že věřitel je

Věstník ČNB č. 27/1994 o věcném vymezení repo operací [online]. Česká národní banka. [vid. 4-42016]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/1994/download/v_1994_27.
pdf.
125
Shodně též HOLEYŠOVSKÝ, M. Zajišťovací převod práva. In: Právní rádce. 1996, č. 2, s. 9.
126
GIESE, E. a kol. Zajištění závazků v České republice. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck,
2003, s. 151.
124
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vlastníkem omezeným dočasností zajišťovacího převodu. Zajišťovací převod práva byl
v minulosti také předmětem diskusí nad jeho daňovými dopady.127

Domnívám se, že institut zajišťovacího převodu práva tak, jak je upraven v OZ

2012, je pro věřitele zcela jistě atraktivní. Nová podoba zajišťovacího převodu práva je

podle mého názoru kvalitnější a pro praxi určitě přínosnější – ať už je řeč o umožnění
poskytnout jistotu osobou odlišnou od dlužníka, o konstrukci zajišťovacího převodu

výslovně s rozvazovací podmínkou za pomoci vyvratitelné právní domněnky, stanovení
důsledku

nesplnění

dluhu

dlužníkem

nebo

propracovanější

právní

úpravu

v katastrálních předpisech. Předpokládám, že zajištění převodem práva bude v praxi

využíváno častěji, než tomu bylo doposud. Závisí pouze na tom, zda budou dlužníci

nadále ochotni podstoupit riziko, že vlastnické právo, které na věřitele převedou, můžou
okamžikem prodlení se splněním jejich dluhu nenávratně pozbýt.

127

K daňovým dopadům zajišťovacího převodu práva více kapitola čtrnáctá.
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Zajišťovací převod práva a jiné právní předpisy
Vzhledem k tomu, že právní úprava zajišťovacího převodu práva byla v OZ

1964 velmi stručná a dávala prostor k mnohým spekulacím, bylo problematické navázat

na ni právní úpravou dalších právních předpisů, které na tento institut často nereagovaly
vůbec nebo jen okrajově.128

Níže se pokusím zaměřit na to, jakým způsobem je právní úprava zajišťovacího

převodu práva promítnuta do dalších právních předpisů našeho právního řádu a jaké

z toho plynou další důsledky pro smluvní strany zajišťovacího převodu. Okrajově se

zmíním také o zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tento zákon sice
výslovně zajišťovací převod práva nezmiňuje, ale může se při sjednání smlouvy o
zajišťovacím převodu práva také uplatnit.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„OSŘ“)

OSŘ upravuje zajišťovací převod práva na několika místech v části šesté OSŘ

pojednávající o výkonu rozhodnutí. Konkrétně dle ust. § 326 odst. 3 OSŘ je věřitel jako
osoba oprávněná ze zajišťovacího převodu práva povinen vydat věc k soupisu na

základě výzvy soudu. Věřitel je dále dle ust. § 328b odst. 4 písm. g) OSŘ oprávněn
domáhat se uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení.

Dle ust. § 331a odst. 2 OSŘ se při výplatě výtěžku věřiteli, jehož pohledávka

byla zajištěna mimo jiné také zajišťovacím převodem práva, postupuje podle pořadí.
Z ust. § 332 odst. 2 OSŘ je patrné, že nečiní rozdíl mezi zajišťovacím převodem práva a

zástavním právem.129 Věřitel jako vlastník věci je nucen domáhat se uspokojení své
pohledávky stejným způsobem jako zástavní věřitel.130 V této souvislosti lze poukázat
GIESE, E. a kol. Zajištění závazků v České republice. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck,
2003, s. 141.
129
Srov. též ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ, ust. § 338ze odst. 5 písm. d) OSŘ nebo ust. § 12 odst. 2
zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů.
130
Srov. FRANTOVÁ, B., Několik poznámek ke konkurenci soudcovského zástavního práva a
zajišťovacího převodu vlastnického práva. In: epravo.cz [online]. Epravo.cz, a.s., 2010. [vid. 2016-4-3].
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na absurditu případného návrhu na výkon rozhodnutí např. formou dražby. Osobou

oprávněnou bude v tomto případě věřitel a osobou povinnou rovněž věřitel (protože je
vlastníkem dotyčné věci). Navenek se tato situace bude jevit tak, že věřitel vymáhá
pohledávku sám po sobě.131

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále také jen „IZ“)

Pohledávka, jejíž splnění je zajištěno převodem práva, je v rámci insolvenčního

řízení považována za zajištěnou pohledávku a věřitel z této pohledávky je pro účely
insolvenčního řízení považován za zajištěného věřitele (srov. ust. § 2 písm. g) IZ).

Zajištění věřitelé v rámci insolvence tvoří samostatnou skupinu, která je uspokojována
dle zvláštních pravidel IZ z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěné věřitele (tj.

z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění). IZ staví formy zajištění na stejnou úroveň,
přičemž oprávněného ze zajišťovacího převodu práva nepovažuje za neomezeného

vlastníka, ale přiznává mu stejné postavení jako zástavnímu věřiteli. Za vlastníka
zajištěného majetku tedy považuje dlužníka.

Zásadním rozdílem oproti obecnému režimu uspokojení dluhu zajištěného

převodem práva je skutečnost, že realizace je prováděna nikoliv věřitelem zajištěného
dluhu, nýbrž insolvenčním správcem. Ten je nicméně při zpeněžování zajištěného
majetku vázán věřitelovými pokyny. Výtěžek zpeněžení poté insolvenční správce (po

odečtení nákladů spojených se zpeněžováním a své odměny) vyplatí zajištěnému
věřiteli.

Pokud by hodnota zpeněžovaného majetku sloužícího k zajištění byla nižší než

hodnota zajišťovaného dluhu, bude ta část pohledávky, která nebyla uspokojena ze

zpeněžení zajištěného majetku, uspokojována poměrně společně s ostatními
nezajištěnými pohledávkami v rámci rozvrhu (resp. v rámci splátkového kalendáře).132

Dostupné
z:
http://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-poznamek-ke-konkurenci-soudcovskehozastavniho-prava-a-zajistovaciho-prevodu-vlastnickeho-prava-60495.html.
131
PARMA, Jan. Zajišťovací převod práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Diplomová práce,
Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Katedra občanského práva, s. 31.
132
Podobné pravidlo se uplatní v případě mnohosti věřitelů, v jejichž prospěch svědčí zajištění jejich
pohledávky k totožnému předmětu zajištění – rozhodující pro pořadí uspokojování je okamžik vzniku
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Zpeněžením majetku tvořícího předmět zajištění převodem práva pak toto

zajištění zaniká.133

Otázkou ale zůstává, zda, resp. do jakého okamžiku, může věřitel pohledávky

zajištěné převodem práva provést realizaci zajištění sám, a od jakého okamžiku se

naopak může „pouze“ přihlásit do insolvenčního řízení jako zajištěný věřitel a přenechat
zpeněžení zajištěného majetku na insolvenčním správci?

Odpověď na tuto otázku pochopitelně doznala s poměrně radikální změnou

právní úpravy a pojetí zajišťovacího převodu práva změny. Judikatura134 dovozovala, že
rozhodujícím okamžikem pro určení, zda bude realizace zajišťovacího převodu práva

provedena v rámci insolvenčního řízení nebo mimo ně, je faktický výkon realizace –
totiž že je nutné započít samotnou realizaci ještě před zahájením insolvenčního řízení.135

Ust. § 2044 odst. 1 OZ 2012 ale předvídá převod práva na věřitele k okamžiku

prodlení dlužníka ipso facto, čímž se věřitel stává „plnohodnotným“ vlastníkem.

Zajištění je realizováno již na základě tohoto ustanovení. Pokud tedy nastal okamžik

prodlení dlužníka před zahájením insolvenčního řízení, stane se věřitel dle ust. § 2044
odst. 1 OZ 2012 vlastníkem převáděné věci a výše popsané judikatorní závěry nelze
použít.136

Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Vzhledem k tomu, že tyto katastrální předpisy se užijí v okamžiku, kdy bude

zajišťovacím převodem převáděno vlastnické právo k nemovitým věcem zapisovaným

zajištění (nedohodnou-li se zajištění věřitelé jinak); věřitelé se tak uspokojují postupně podle pořadí,
přičemž neuspokojené pohledávky/části pohledávek se považují za nezajištěné (srov. ust. § 167 odst. 1
IZ).
133
To i v případě, že zajištěný věřitel přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízení nepodal (srov.
ust. § 167 odst. 3 IZ).
134
Srov. např. Rc 45/2009, rozsudek NS ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 nebo usnesení NS
ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. 29 NSCR 23/2012.
135
Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (srov. ust.
§ 97 odst. 1 IZ).
136
Shodně také RICHTER, Tomáš. Zajištění a utvrzení dluhů. In: M. HULMÁK a kol. Občanský zákoník
V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1278.
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do katastru nemovitostí, je rozbor relevantních ustanovení obsažen již v kapitole 6.2.2.1

této práce (tato kapitola se zabývá právě postupem smluvních stran v okamžiku, kdy
bude zřízen zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitosti).

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění“)

Dle zákona o vyvlastnění se za vyvlastněného považuje také povinný ze

zajišťovacího převodu práva, který k zajištění svého dluhu vlastnické právo převedl na
oprávněného, týká-li se převáděné vlastnické právo stavby nebo pozemku, které mají
být vyvlastněny (srov. ust. § 2 písm. b) zákona o vyvlastnění).

Vyvlastněním zanikají všechna práva třetích osob k vyvlastňovanému pozemku

či stavbě, a to např. zástavní a podzástavní právo jakož i zajišťovací převod práva (srov.

ust. § 6 odst. 1 zákona o vyvlastnění). Vlastník inkriminovaného pozemku nebo stavby
má nárok na náhradu za vyvlastnění, kterou vyvlastňovací úřad určí na základě

předložené dohody o rozdělení náhrady s úředně ověřenými podpisy smluvních stran
(srov. ust. § 14 odst. 1 a 2 ve spojení s ust. § 24 odst. 4 písm. e) zákona o
vyvlastnění).137

Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,
v platném znění (dále jen „zákonné opatření“)

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je mimo jiné úplatné nabytí

vlastnického práva k nemovité věci na základě zajišťovacího převodu práva (srov. ust. §
2 odst. 2 zákonného opatření).

Je nutné, aby i nabytí vlastnického práva na základě zajišťovacího převodu bylo

předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, neboť dochází k nabytí (byť dočasnému)

vlastnického práva k nemovité věci. V opačném případě by vznikal značný prostor pro

Nebyla-li uzavřena dohoda o rozdělení náhrady, uloží vyvlastňovací úřad expropriantovi složit
náhradu do úschovy příslušného soudu. (srov. ust. § 14 odst. 2 a § 28 odst. 4 písm. c) zákona o
vyvlastnění).
137
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daňovou optimalizaci.138 Předmět daně tedy vznikne k okamžiku nabytí vlastnického
práva na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva.

Je možné, aby daňová povinnost zanikla, pokud zanikne zajišťovací převod

vlastnického práva k nemovité věci. Podmínky pro zánik této daňové povinnosti jsou
celkem dvě. První je požadavek, aby vlastnické právo k nemovité věci opět náleželo

původnímu vlastníkovi. Druhou podmínkou je aktivní jednání poplatníka, tj. uplatnění
příslušných skutečností v daňovém přiznání (srov. ust. § 55 odst. 2 zákonného opatření).

Výjimkou ze zániku daňové povinností je případ, kdy se tento převod stane
nepodmíněným (srov. ust. § 55 odst. 1 písm. f) zákonného opatření).

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDP“)

Na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva se věřitel stane vlastníkem

věci (kterou původně vlastnil poskytovatel jistoty, tj. dlužník nebo třetí osoba).

Převodem vlastnického práva k věci dochází ke zvýšení majetku věřitele, který je
povinen tuto skutečnost zohlednit ve svých příjmech (srov. ust. § 10 odst. 1 ZDP).

ZDP dále o zajišťovacím převodu práva hovoří výslovně v souvislosti s odpisy

hmotného movitého majetku, kdy věřitel může pokračovat v odpisech, pokud s nimi
začal poskytovatel jistoty jako původní vlastník (srov. ust. § 26 odst. 7 písm. b) ZDP).
Pokud bylo dlužníkovi po splnění zajišťovaného dluhu obnoveno jeho právo, je mu
umožněno pokračovat v odpisování předmětného majetku (ust. § 30 odst. 10 ZDP).

ZDP umožňuje, aby předmětný majetek odepisoval dlužník jako původní

vlastník, a to po celou dobu trvání zajišťovacího převodu práva (srov. ust. § 28 odst. 4
ZDP ve spojení s ust. § 30 odst. 10 písm. h) ZDP). Podmínkou nicméně je, aby dlužník
s věřitelem uzavřeli současně se smlouvou o zajišťovacím převodu práva také smlouvu

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí, senátní tisk č. 185/0 ze dne 27. 9. 2013.
138
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o výpůjčce. Odpisování totožného majetku věřitelem je v tomto případě výslovně
zakázáno (srov. ust. § 27 ZDP).139

Posledně popsaný případ je v praxi frekventovanější (zejména v souvislosti

s úvěry poskytovanými za účelem financování koupě automobilu). Věřitel často nemá

v úmyslu se o předmět zajištění starat a používat jej, ale pouze chce mít jistotu, že na

svou pohledávku něco získá, pokud by dlužník neplnil.140 Předmětná věc tedy častěji
zůstává u dlužníka (příp. u třetí osoby) jako původního vlastníka.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH“)

ZDPH neobsahuje speciální úpravu pro zajišťovací převod práva. Musíme tedy

vyjít z obecných ustanovení ZDPH. Předmětem DPH je „dodání zboží za úplatu osobou
povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění

v tuzemsku“ (§ 2 odst. 1 ZDPH). Dodáním zboží se rozumí převod práva se zbožím
nakládat jako jeho vlastník (ust. § 13 odst. 1 ZDPH).

Samotným sjednáním zajišťovacího převodu práva ale nedochází k úplatnému

dodání zboží ve smyslu ZDPH. Ke zdanitelnému plnění dojde teprve v okamžiku
realizace zajišťovacího převodu v případě prodlení dlužníka se splněním dluhu.
Zpeněží-li věřitel předmět zajištění, dojde tímto způsobem ke zdanitelnému plnění
jednak mezi dlužníkem a věřitelem, jednak mezi věřitelem a kupujícím.141

Odpisovat jeden majetek u dvou daňových subjektů současně není možné.
ČOUKOVÁ, P., Zajišťovací převod práva a smlouva o výpůjčce. In: Účetnictví v praxi. 2009, č. 5, s.
19.
141
ZRALÝ, Zdeněk. Infoservis: výpůjčka automobilu. In: Money.cz [online]. Cigler software, 2014. [vid.
2016-4-3]. Dostupné z: http://www.money.cz/ucetni-a-danovy-servis/infoservis-vypujcka-automobilu/.
139
140
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14

Pohled do zahraničí
V této kapitole je přiblížena úprava zajišťovacího převodu práva ve Spolkové

republice Německo (dále jen „SRN“). Jejím cílem je vymezit, jakým způsobem je v

sousední zemi zajišťovací převod práva pojat, a zároveň porovnat jeho využití
v obchodním styku obou zemí.

V SRN existuje několik druhů zajišťovacích institutů, z nichž některé jsou

upraveny výslovně v německém občanském zákoníku – Bürgerliches Geseztbuch142

(dále jen „BGB“), zatímco jiné se vyvinuly v obchodní praxi a zákonnou úpravu

postrádají. Za první skupinu jmenujme především ručení (Bürgschaft, v ust. § 765 an.
BGB) a zástavní právo (Pfandrecht, ust. § 1204 an. BGB). Zástavní právo je dále
rozdělováno na zástavní právo k věcem movitým (ust. § 1204 an. BGB), zástavní právo

k právům (ust. §1273 an. BGB) a zástavní právo k nemovitostem, které se dále dělí na

hypotéku (Hypothek, ust. § 1113 BGB), tzv. pozemkový dluh (Grundschuld, ust. § 1191

BGB) a důchodový dluh (Rentenschuld, ust. § 1199 BGB – v praxi prakticky
nepoužívaný143). Mezi zajišťovací instituty upravené BGB lze řadit také např. výhradu
vlastnictví (Eigentumsvorbehalt, v ust. § 449 BGB).

Do skupiny zákonem neupravených zajišťovacích institutů, které se v SRN

užívají,

patří

mimo

jiné

právě

zajišťovací

převod

vlastnického

práva

(Sicherungübereignung). V SRN lze rovněž sjednat zajišťovací postoupení pohledávky.
Ve výkladu níže se nicméně zaměřuji pouze na zajišťovací převod vlastnického práva (a
to zejména movitých věcí).

Jakýkoliv převod vlastnického práva k věci dle BGB je založen na tzv. principu

abstrakce (Abstraktionsgrundsatz). Německé právo totiž přísně odlišuje účinky
obligačních

úkonů

(Verpflichtungsgeschäfte)

a

účinky

dispozičních

úkonů

Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42,
2909; 2003 I S. 738), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. März 2016 (BGBl. I S. 396) geändert
worden ist.
143
HOLUB, O. Zástavní právo v českém a německém právním řádu. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva, s. 9.
142
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(Verfügungsgeschäfte).144 Podstatou Abstrakrionsgrundsatz je, že výše uvedené úkony
jsou na sobě zcela nezávislé.

Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva je vůči zajišťované

pohledávce také abstraktní, čili neakcesorická (není-li smluvními stranami dohodnuto
jinak). Mezi věřitelem a dlužníkem vzniká uzavřením smlouvy o zajišťovacím převodu

vlastnického práva fiduciární vztah (dříve také fiducia neboli institut tzv. věrné ruky –
Treuhandgeschäft). Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva je tedy platná i

v případě, že zajišťovaná pohledávka zanikla nebo vůbec nevznikla. Z toho důvodu je
nutné věnovat náležitou pozornost smluvním ustanovením, která určí způsob, jakým
budou smluvní strany postupovat v případě, že zajišťovaná pohledávka zanikne (resp.
vůbec nevznikne).145

Není vyloučeno, aby si strany ujednaly zajišťovací převod práva s rozvazovací

podmínkou (čili ujednaly jej jako akcesorický zajišťovací institut). V takovém případě

přejde převedené vlastnické právo okamžikem splnění dluhu na dlužníka bez dalšího

zpět.146 Tento postup ale v praxi není obvyklý, neboť BGB nabízí řadu jiných
akcesorických zajišťovacích institutů, např. Pfandrecht an beweglichen Sachen (srov.
ust. § 1204 a násl. BGB).

Smluvní úprava zajišťovacího převodu vlastnického práva
Jak již bylo zmíněno, zajišťovací převod práva nemá v BGB speciální úpravu.

Z toho důvodu se pro sjednání tohoto institutu užijí obecná ustanovení BGB o převodu
vlastnického práva (ust. § 929 až § 931 BGB).

K převodu vlastnického práva k movité věci dochází dle BGB uzavřením

věcněprávní smlouvy o převodu vlastnického práva a předáním věci (srov. ust. § 929

DAUBNER, R. Princip abstrakce a jeho souvislost s ochranou dobré víry v právu. In: Právní rozhledy.
1994, č. 6, s. 189.
145
WEBER, Hansjörg. Kreditsicherheiten: Recht der Sicherungsgeschäfte. 5., neubearbeitete Auflage.
München: C. H. BECK, 1997, s. 147.
146
WEBER, Hansjörg. Kreditsicherheiten: Recht der Sicherungsgeschäfte. 5., neubearbeitete Auflage.
München: C. H. BECK, 1997, s. 145.
144
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BGB147). Předání věci je nicméně možné provést náhradním způsobem, a to

prostřednictvím tzv. držebního konstitutu, neboli Besitzkonstitut148 (srov. ust. § 930
BGB149 ve spojení s ust. § 868 BGB150). Předání věci lze rovněž nahradit postoupením
již existujícího nároku na vydání věci (srov. ust. § 931 BGB151).

Podstatné je, že dle BGB je možné sjednat převod vlastnického práva (resp.

zajišťovací převod vlastnického práva) bez nutnosti faktického předání věci věřiteli

(srov. ust. § 930 BGB, příp. ust. § 931 BGB, ve spojení s ust § 868 BGB).152 Dlužník,
který má tuto věc u sebe, se nachází v pozici tzv. nepřímého držitele – Mittelbarer

Besitzer153 (srov. ust. § 868 BGB). Věřitel se o věc nemusí starat (nemusí ji udržovat
§ 929 BGB:
„Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die
Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Ist der
Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über den Übergang des Eigentums.“
§ 929 BGB překlad:
„K převodu vlastnictví k movité věci je nutné, aby vlastník věc předal nabyvateli a oba se dohodli, že
vlastnictví přechází. Má-li nabyvatel věci v držbě, postačuje dohoda o převodu vlastnictví.“
148
Besitzkonstitut je upraven v ust § 930 BGB a je jedním z druhů náhradního předání, kdy se „věřitel
stává novým vlastníkem věci, aniž by ji však převzal a dlužník nadále pro něj tuto věc spravuje s právem
používat ji v souladu s jejím určením a eventuálně dalšími dohodnutými podmínkami“. (LINHART, T.,
DAUBNER, R. Zajištění závazků převodem vlastnického práva a globální cese jako prostředky zajištění
úvěru v České republice. In. Právní rozhledy. 1993, č. 2, s. 37 a 38). Tato konstrukce je v SRN typická
právě pro zajišťovací převod vlastnického práva.
149
§ 930 BGB:
„Ist der Eigentümer im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass zwischen
ihm und dem Erwerber ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, vermöge dessen der Erwerber den
mittelbaren Besitz erlangt.“
§ 930 BGB překlad:
„Má-li vlastník v držbě věc, může být předání věci nahrazeno uzavřením smlouvy mezi vlastníkem a
nabyvatelem, na základě které nabyvatel získá tzv. zprostředkovanou držbu.“
150
§ 868 BGB:
„Besitzt jemand eine Sache als Nießbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer oder in einem
ähnlichen Verhältnis, vermöge dessen er einem anderen gegenüber auf Zeit zum Besitz berechtigt oder
verpflichtet ist, so ist auch der andere Besitzer (mittelbarer Besitz).“
§ 868 BGB překlad:
„Drží-li někdo věc jako poživatel v rámci požívacího práva, jako zástavní dlužník, pachtýř, nájemce,
schovatel nebo je v obdobném poměru, na jehož základě je oprávněn nebo má povinnosti věc držet,
považuje se za nepřímého držitele.“
151
§ 931 BGB:
„Ist ein Dritter im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass der Eigentümer
dem Erwerber den Anspruch auf Herausgabe der Sache abtritt.“
§ 931 BGB překlad.
„Má-li třetí strana v držbě věc, lze nahradit předání věci tak, že vlastník postoupí nabyvateli nárok na
vydání věci.“
152
Sjednání zajišťovacího převodu vlastnického práva pouze dle ust § 929 BGB by oproti zástavnímu
právu nepředstavovalo výhodu, neboť věc by musela být v obou případech předána věřiteli. Proto na
zajišťovací převod vlastnického práva sjednaný výhradně dle ust. § 929 BGB v praxi nenarazíme.
153
Jako Mittelbarer Besitzer nebo také Besitzmittler je označován ten, kdo se sice stane „držitelem“ věci
na základě určitého právního vztahu (např. na základě smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o zajišťovacím
147
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nebo skladovat). To představuje velkou výhodu pro obchodní styk oproti zástavnímu

právu. Při sjednání zástavního práva dle BGB totiž není možné, aby si dlužník zástavu
ponechal u sebe (s výjimkou institutu Grundschuld viz níže). Zůstane-li věc u dlužníka,
může být dlužníkem zhodnocována a zároveň mu může přinášet plody či užitky, z nichž
může být např. uspokojena věřitelova pohledávka.154

Je nutné si uvědomit, že dle BGB je ke vzniku zajišťovacího převodu

vlastnického práva třeba uzavřít dvě smlouvy: smlouvu věcněprávní, kterou bude

převedeno vlastnické právo, a smlouvu obligační, kterou bude sjednáno zajištění a která
bude zahrnovat rovněž dohodu o vzniku zprostředkované držby. Tato obligační smlouva

(smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva) musí vždy obsahovat důvod, na
základě kterého má dlužník dluh vůči věřiteli, účel zajistit dluh dlužníka zajišťovacím
převodem a ujednání, kterým bude na dlužníka převedena zprostředkovaná

držba.155 Vedle těchto náležitostí obsahuje smlouva o zajišťovacím převodu zpravidla
ještě práva a povinnosti smluvních stran k předmětné věci a pravidla uspokojení věřitele
v případě prodlení dlužníka se splněním dluhu.

Není vyloučeno, aby bylo vlastnické právo prostřednictvím držebního konstitutu

převedeno na dlužníka další (třetí) smlouvou (např. smlouvou o výpůjčce –

Darlehensvertrag, srov. ust. § 488 a násl. BGB). Již sama smlouva o zajišťovacím
převodu práva je ale považována za dostatečný titul k držbě převáděné věci.156
Účel zajištění a předmět zajišťovacího převodu vlastnického práva
Zajišťovací převod práva v SRN slouží především k zajištění splnění věřitelovy

pohledávky, zejména bankovních úvěrů. Jako předmět zajišťovacího převodu

vlastnického práva jsou v SRN používány především movité věci. Nejčastěji jsou těmito
převodu vlastnického práva, ve které je toto vlastnické právo převáděno prostřednictvím držebního
konstitutu), ale „uznává lepší právo toho, kdo mu věc do detence předal“. (BEZOUŠKOVÁ, L. Nabytí
vlastnického práva k movité věci od neoprávněného podle německé právní úpravy a návrhu občanského
zákoníku. In: Právní rozhledy. 2009, č. 7, s. 248).
154
K ustanovením BGB, na základě kterých je sjednáván zajišťovací převod vlastnického práva viz také
WEBER, Hansjörg. Kreditsicherheiten: Recht der Sicherungsgeschäfte. 5., neubearbeitete Auflage.
München: C. H. BECK, 1997, s. 147.
155
KALHOUSOVÁ, M. Úprava zajišťovacího převodu práva ve Spolkové republice Německo. In: Ad
Notam. 2000, č. 5, s. 99.
156
Ibidem, s. 98.
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věcmi automobily či stroje, ale je možné převést vlastnické právo i k věci hromadné

(např. skladu).157,158 V praxi dokonce zajišťovací převod práva u movitých věcí četností
svého využití zastiňuje zástavní právo.

Naopak u nemovitostí se s institutem zajišťovacího převodu vlastnického

práva nesetkáme. V SRN je totiž známo neakcesorické zástavní právo (Grundschuld),
na základě kterého je nemovitost představující zástavu ponechána dlužníkovi.159

V tomto případě nevyvstává potřeba sjednávat zajišťovací převod vlastnického práva,
který je svou povahou rovněž neakcesorický, ačkoliv by jeho sjednání podle mého
názoru BGB nebránil. Zásadním faktorem, který ke sjednání zajišťovacího převodu

vlastnického práva k nemovitostem nijak nepřispívá, je skutečnost, že při zajišťovacím
převodu vlastnického práva k nemovitosti je vždy nutné zaplatit daň z převodu této
nemovitosti. Také proto se zajišťovací převod práva v této formě nejeví jako praktický a
nevyužívá se.160

Na závěr lze zmínit přesah do právních řádů dalších okolních států. Podle

mezinárodního práva SRN161 zajišťovací převod vlastnického práva zanikne v případě,
že je věc, která tvoří předmět zajištění, převezena do cizího státu, který zajišťovací

převod vlastnického práva nezná. Z okolních zemí zajišťovací převod práva nepoužívá
(a nezná) např. Rakousko, Francie nebo Švýcarsko.162

Porovnání institutu zajišťovacího převodu vlastnického práva v ČR a SRN
Na rozdíl od ČR je zajišťovací převod vlastnického práva v SRN užíván

podstatně více.163 Příčinou tohoto stavu je zejména skutečnost, že zajišťovací převod
Srov. např. TICHÝ, Luboš. Zajištění převodem práva. In: Bulletin advokacie. 2001, č. 1-2, s. 67.
WEBER, Hansjörg. Kreditsicherheiten: Recht der Sicherungsgeschäfte. 5., neubearbeitete Auflage.
München: C. H. BECK, 1997, s. 142.
159
Ibidem, s. 141.
160
ASCHENBRENNER, Mark. Die Sicherungsübereignung im deutschen, englischen und
brasilianischen Recht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, s. 23.
161
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, spolkový zákon o mezinárodním právu soukromém
ze dne 18. 12. 1987.
162
KALHOUSOVÁ, M. Úprava zajišťovacího převodu práva ve Spolkové republice Německo. In: Ad
Notam. 2000, č. 5, s. 101.
163
Jeho užívání v souvislosti s movitými věcmi je dokonce častější než užívání zástavního práva v tomto
případě.
157
158
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práva byl sice v OZ 1964 od 1. 1. 1992 upraven, ale naprosto nedostatečně. V důsledku
toho byla povaha zajišťovacího převodu práva, jeho použití a způsob jeho realizace
častým předmětem diskusí odborné veřejnosti, jejichž postoje byly velmi různorodé.

Smlouvy o zajišťovacím převodu práva byly v ČR také často předmětem

posuzování soudů z hlediska jejich platnosti. Především rozsudek NS Rc 45/2009 se v
tomto ohledu vyslovil poměrně restriktivně a neplatnost smlouvy o zajišťovacím
převodu práva např. dovozoval při sjednání zpětného převodu práva. Za absolutně

neplatnou označil také takovou smlouvu o zajišťovacím převodu práva, která

neobsahovala ujednání stran o tom, jak se strany vypořádají v případě prodlení dlužníka
nebo na základě které se věřitel při prodlení dlužníka stane bez dalšího trvalým

vlastníkem převáděné věci za současného zániku zajištěné pohledávky. Není divu, že u
nás smluvní strany neměly přehnanou motivaci tento institut využívat, neboť se více než

u jiných zajišťovacích institutů vystavovaly riziku prohlášení jejich smlouvy (popř.
některého z jejích ujednání) za neplatnou.

Oproti české podobě tohoto institutu ale v SRN není zajišťovací převod

vlastnického práva sjednáván pro nemovitosti. Důvody pro tuto odlišnost jsou uvedeny
výše v textu – zejména se jedná o existenci neakcesorické Grundschuld a povinnosti
platit daň z převodu nemovitostí.

Se zajišťovacím převodem vlastnického práva k nemovitosti je úzce spjata

publicita tohoto institutu ve veřejných seznamech. Nutno podotknout, že v tomto ohledu
je česká právní úprava oproti té německé propracovanější. Podle mého názoru lze

právní úpravu publicity zajišťovacího převodu vlastnického práva k nemovitosti v ČR
hodnotit kladně. KatZ a KatV reagují na institut zajišťovacího převodu vlastnického
práva k nemovitosti poměrně zevrubně. Z výpisu z katastru nemovitostí lze především

konečně patrné, že vlastník nemovitosti je ve svém právu omezený zajišťovacím

převodem, což má podstatné následky pro splnění předpokladu dobré víry třetích osob
v oprávnění věřitele takové vlastnické právo převést.
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I přesto lze uzavřít, že zajišťovací převod vlastnického práva (k movitým věcem)

je v SRN v obchodním styku podstatně více „zakořeněn“, přičemž výhodou pro
fungování a využívání tohoto institutu v praxi je jistě i rozsáhlá judikatura Spolkového

soudního dvora164 (Bundesgerichtshof) zabývající se právě institutem zajišťovacího
převodu práva.

Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof) jako nejvyšší soud SRN se sídlem v Karlsruhe byl
založený 1. 10. 1950 a je poslední instancí v civilních a trestních věcech.
164
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Závěr
Cílem této práce byla analýza zajišťovacího převodu práva, která spočívala v

rozboru tohoto institutu, zejména jeho charakteristických znaků a jeho využití v praxi –
to vše s ohledem na změnu právní úpravy, kterou s sebou přinesl OZ 2012. Z toho
důvodu jsou v této práci komparována příslušná ustanovení OZ 2012 a OZ 1964 ve

znění do 31. 12. 2013 a současně s nimi i judikatura, která se v souvislosti se
zajišťovacím převodem práva dosud utvořila.

OZ 2012 úpravou tohoto institutu potvrdil, že zajišťovací převod práva má

v českém právním řádu své místo. Z inkriminovaných ustanovení je patrná snaha

(alespoň částečně) reagovat na otázky, které si dosud pokládala v souvislosti s tímto
institutem odborná veřejnost a které se promítaly rovněž v soudní rozhodovací praxi.
Tuto snahu nelze hodnotit jinak než kladně, neboť jejím následkem by podle mého

názoru mělo být „oživení“ zkoumaného institutu. OZ 2012 poskytuje podle mého
názoru kvalitněji zpracovanou právní úpravu tohoto institutu (na rozdíl od OZ 1964 ve
znění do 31. 12. 2013), která je pro praxi přínosnější, neboť mj. překonává restrikce,
které nastavil NS rozhodnutím Rc 45/2009. Tento přínos spatřuji v možnosti poskytnout

jistotu osobou odlišnou od dlužníka, v konstrukci zajišťovacího převodu jako převodu

výslovně s rozvazovací podmínkou (s možností sjednat jej rovněž jako převod

fiduciární), ale také ve stanovení jednoho z možných důsledků nesplnění dluhu
dlužníkem. Kladně hodnotím též propracovanější úpravu souvisejících právních
předpisů (zejména KatZ a KatV).

Jasnější pravidla budou podle mého názoru pozitivně působit na věřitele, pro

které je zkoumaný institut zcela jistě velmi atraktivní (a to i např. pro zahraniční
investory, kteří mají zkušenosti s tímto typem zajištění ze svých domovských právních
řádů). Úprava zajišťovacího převodu práva v OZ 2012 ale není vyčerpávající, a některá

ustanovení s sebou (jako prakticky každá nová právní úprava) přináší nové otázky.

Některé z nich jsem se pokusila předestřít v textu této práce včetně nastínění jejich
možného řešení.
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Na druhé straně bylo zapotřebí upozornit také na některé negativní dopady, které

mohou mít ustanovení OZ 2012 o zajišťovacím převodu práva na dlužníka, neboť

zajišťovací převod práva může být z pohledu dlužníka poměrně riskantním institutem

(zvlášť pokud dlužník okamžikem prodlení ztrácí převáděné právo bez dalšího).
K uzavření smlouvy o zajišťovacím převodu práva totiž často dochází v souvislosti se

spotřebitelskými úvěry, kdy na jedné straně stojí silný věřitel (banka) a na druhé straně
dlužník jako fyzická osoba (spotřebitel), který ve většině případů nemá vůbec možnost
se k výběru konkrétního zajišťovacího institutu vyjádřit a celá smluvní dokumentace je

mu předložena formou take it or leave it. Tento druh smluv je dlužníkem často uzavírán
ve stavu nervového vypětí (neboť se předpokládá, že spotřebitel má s podobnými
smlouvami spíše jednorázovou zkušenost) a nezná v plném rozsahu následky, které pro
něj může smlouva mít. Z toho důvodu je v této práci věnována pasáž možným

omezením zajišťovacího převodu práva z pohledu ustanovení o ochraně spotřebitele. Na
jejich základě pak spotřebitelům doporučuji, aby smlouvu o zajišťovacím převodu práva

neuzavíraly ve spěchu, nýbrž po důsledném zhodnocení rizik, dostatečném vymezení

vzájemných práv a povinností ve smlouvě a nejlépe za asistence odborníka znalého
nejen příslušné právní úpravy, ale také aktuální soudní rozhodovací praxe.

Porovnání „německého“ zajišťovacího převodu práva s právní úpravou tohoto

institutu v českém právním řádu ukázalo, že tato dvě pojetí se v mnohých znacích

setkávají. Přesto jsem v závěrečné pasáži čtrnácté kapitoly upozornila na některé rozdíly

obchodní praxe týkající se zajišťovacího převodu vlastnického práva mezi těmito
zeměmi.

Domnívám se, že tato práce splnila stanovený účel, neboť dostatečným

způsobem analyzovala pojem zajišťovacího převodu práva a právní úpravu tohoto
institutu v OZ 2012, provedla rozbor vývoje tohoto institutu a zároveň provedla

porovnání se sousední SRN. Jako vhodné rozšíření této problematiky se nabízí
zevrubnější mezinárodní komparace, popřípadě komparace zajišťovacího převodu práva
s jiným zajišťovacím institutem.
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Resumé
Předmětem této práce je institut zajišťovacího převodu práva. Práce se zabývá

především vývojem tohoto institutu, jeho právní úpravou v občanském zákoníku 2012 a
upozorňuje na jeho zásadní proměny oproti jeho pojetí dle občanského zákoníku 1964.
S účinností občanského zákoníku 2012 doznala právní úprava zajišťovacího převodu

práva nemalých změn. Využití tohoto institutu v praxi v porovnání s ostatními
zajišťovacími instituty nicméně dosud není příliš časté. Na vině je především

nedostatečná právní úprava v občanském zákoníku 1964, která v minulosti zavdala
příčinu k rozsáhlým diskusím na toto téma a zároveň restrikcím ze strany NS. Tato

práce si klade za cíl zhodnotit přínos právní úpravy zajišťovacího převodu práva

v občanském zákoníku 2012 oproti občanskému zákoníku 1964. Úvodní kapitoly práce
se věnují obecným otázkám závazkového práva se zaměřením na změny základních

pojmů. Další kapitoly obsahují historický vývoj institutu a hodnotí použitelnost
dosavadní judikatury za účinnosti občanského zákoníku 2012. Následují kapitoly, které
jsou věnovány formálním a obsahovým náležitostem smlouvy o zajišťovacím převodu

práva. Další kapitoly jsou věnované realizaci zajišťovacího převodu práva a zániku

tohoto institutu. Práce obsahuje rovněž posouzení právní úpravy zajišťovacího převodu

práva v dalších právních předpisech. V práci jsou mimo jiné zhodnocena rizika
zajišťovacího převodu práva pro dlužníka se zaměřením na ochranu spotřebitele a slabší

strany. Práce proto obsahuje doporučení, aby smluvní strany (zejména dlužník)
uzavíraly smlouvu o zajišťovacím převodu práva po důsledném zhodnocení rizik a
nejlépe za asistence odborníka znalého právní úpravy a aktuální soudní rozhodovací

praxe. Jedna z posledních kapitol této práce je věnována právní úpravě a užití

zajišťovacího převodu v SRN a obsahuje rovněž porovnání s českou právní úpravou.
V závěru této práce je zhodnocen přínos občanského zákoníku 2012 a jeho vliv na
využití institutu zajišťovacího převodu práva v praxi.
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Abstract
The subject-matter of this thesis is the transfer of a right as security. The thesis is

focused mainly on the history of the transfer of a right as security, its regulation in Civil

code 2012 and it highlights the fundamental changes compared to its regulation in Civil
code 1964. The regulation of the transfer of a right as security underwent considerable

changes in Civil code 2012. However, the usage of this instrument in practice,
compared to other security instruments, is not so common. The fault is primarily with

the insufficient regulation in the Civil code 1964 which has led to extensive discussions
on this topic in the past as well as restrictions by the Supreme Court. The main aim of

this thesis is to evaluate the benefits of the regulation of the transfer of a right as
security in Civil code 2012 as compared to 1964. Introductory chapters are dedicated to

general issues of the law of obligations, focusing on changes of the basic terms. Other

chapters include historical development of the institute and evaluate the applicability of
the existing jurisprudence in light of the Civil code 2012. Following chapters deal with

the issues of formal and content requirements for the contract on transfer of a right as
security. Next chapters describe the process of realization of the transfer of right as

security including its termination. The thesis includes also assessment of the regulation
of transfer of a right as security in other laws. This thesis also assesses risks of the
transfer of a right as security for the debtor focusing on consumer protection and

protection of a weaker party. The thesis therefore contains recommendations to the
contracting parties (especially to the debtor) to conclude a contract on the transfer of

right as security after a thorough evaluation of the risks and (if possible) with assistance
of expert specialized in relevant legislation and decision-making practice of the courts.
One of the last chapters deals with the legislation and use of transfer of a right as

security in Germany and also includes a comparison with the Czech law. By way of

conclusion, the thesis evaluates the contribution of Civil code 2012 and its impact on
the usage of the instrument of transfer of right as security in practice.
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