
ANOTACE 

 Tématem diplomové práce je efektivita zajištění závazků, cílem je nastínit 

přehled základních zajišťovacích institutů v obecné rovině, které český právní řád 

v současné době nabízí a pokusit se nalézt ten nejefektivnější. 

V teoretické části se zaměřuji na závazkové vztahy, jejich druhy a důvody 

vzniku. Praktická část analyzuje jednotlivé způsoby zajištění závazkových vztahů             

a jejich efektivitu. Kritéria hodnocení, získané poznatky a splnění vytýčených cílů 

prezentuji v závěru práce. 

Při analýze závazkových vztahů a jejich způsobu zajištění postupuji převážně 

dle ustanovení občanského a obchodního zákoníku a doplňujících judikátů. 

 

ANOTATION 

The topic of my diploma thesis is the effectivity of provison of contracts. The 

aim is, on a general level, to outline a basic view of all the provisory institutes that 

are currently offered within the Czech system of law and my attempt is to find the 

most effective one of them. 

In the theoretical part I focus on contractual relationships, different kinds of 

them as well as reasons of their origination. The practical part analyzes particular 

ways of provision of contractual relationships and their effectiveness. Criteria of the 

evaluation, findings obtained and realization of the set aims will be presented at the 

end of my thesis.  

When analyzing contractual relationships and ways of their provision I 

mostly follow enactions of the civil and commercial codes and subsidiary case laws.    
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ÚVOD 

 

  Liberalizace zahraničního obchodu byla jedním z nejdůležitějších kroků 

ekonomické reformy v naší zemi. Česká republika je zemí s omezenými výrobními 

možnostmi i vnitřním trhem a obchod hraje v její ekonomice mimořádně významnou 

roli. Úspěšně obchodovat však není v dnešní rychlé a uspěchané době snadné. Jedná 

se o vysoce profesionální činnost vyžadující kvalifikovanou znalost řady oborů jako 

je ekonomie, finance, právo a samozřejmě psychologie. 

  Za prudkým vývojem událostí v naší zemi a vznikem nových institucí, 

rozvojem stavebnictví, průmyslu a investicemi do nemovitostí stojí většinou banky               

a ostatní vlastníci kapitálu. Trh s volným kapitálem,  i v době finanční krize, je stále 

největším trhem na světě. 

  Ať už zrychlující se ekonomikou, nebo růstem konzumního způsobu života, 

každý v dnešní době potřebuje půjčit finanční prostředky na koupi bytu, domu, auta, 

nebo za účelem rozšíření firmy, nákupu nových strojů pro užití lepších technologií, 

apod.  Otázkou je pouze to, kolik, od koho a  za jakých podmínek. 

Poskytnutí kapitálu na větší investici od bankovního domu je možné jen za 

podmínek jeho zajištění pohledávky instituty práva - ručením, zástavou nebo jiným 

zajišťovacím prostředkem. Zde již zmíněný zahraniční obchod využívá při svých 

obchodních závazcích způsoby zajištění formou akreditivu, inkasa, postoupením 

pohledávky apod. Podnikatelé při své denní podnikatelské činnosti využívají ve 

smlouvách zajišťovací instituty jako jsou smluvní pokuta, inkaso a smluvní záloha.  

  Tématem mé diplomové práce je efektivita zajištění závazků. Mým záměrem 

je poukázat na skutečnost, že pochopit funkce jednotlivých zajišťovacích institutů je 

v zájmu nejen podnikatelů, ale i fyzických osob, neboť různé formy zajištění 

závazků se staly součástí téměř každé smlouvy institucí, bank, podnikatelů                       

a obchodních společností. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODY 

ZPRACOVÁNÍ 

 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat a zevrubně popsat veškeré 

zajišťovací instituty, které český právní řád v současné době nabízí a pokusit se 

nalézt ten nejefektivnější.  

V kapitole „Teoretická východiska práce“ vysvětluji pojem závazkový vztah 

a způsob jeho vzniku. 

Popis jednotlivých institutů zajištění závazkových vztahů a jejich efektivita je 

součástí kapitoly „Analýza problémů a současné situace“. 

„Vlastní návrhy řešení, přínos (efektivnost) návrhů řešení“ je část popisující 

kritéria fyzických a právnických osob a kritéria bankovních domů pro stanovení 

institutů zajištění závazků. „Nejefektivnější způsoby zajištění“ ukončují tuto část 

práce. 

V poslední kapitole shrnuji závěr práce, jakým způsobem jsem dostála 

vytýčeným cílům. 

Jako podklad pro vypracování práce metodou analýzy institutů zajištění 

závazkových vztahů jsem využila dostupné zákony, judikáty, odbornou literaturu,  

v nemalé řadě diskuze na právních portálech a osobní konzultace s advokáty. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretické poznatky k závazkovým vztahům a jejich zajištění 

 

2.1 Obchodní závazkové vztahy 

 

  Závazkový vztah je vztah, který vzniká mezi právními subjekty a který 

zavazuje všechny strany k určitým povinnostem. Definice závazkové vztahu dle 

ustanovení § 488 občanského zákoníků: „závazkovým právním vztahem je právní 

vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka                         

a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.“ Závazkové vztahy jsou definovány 

dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

  Tradičně se typy obchodních závazkových vztahů rozdělují na relativní 

obchody, absolutní obchody a fakultativní obchody, nebo také užívané označení 

absolutní neobchody. Současná právní teorie od tohoto rozlišení již upouští a 

vzhledem k tzv. ochranářským ustanovení § 262 odst. 4 a dle § 261 odst. 3 obch. 

zák., kdy je třeba použít ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních 

předpisů1, vždy když je to zapotřebí k ochraně nepodnikatele, se  přiklání spíše k 

navrhovaným označením J. Bejčka „typové“ či „nominální“ obchodně závazkové 

vztahy, neboť to lépe vystihuje realitu procesu vzniku smluv, kdy formálně sice 

smlouva bude odpovídat obchodnímu zákoníku nicméně obsahově bude významově 

pozměněna ve prospěch nepodnikatelského subjektu2. Podrobněji uvádím 

v následujících kapitolách. 

  Vzhledem k tomu, že je toto rozdělení v dostupné literatuře a na právních                

a ekonomických portálech doposud používáno,  rozhodla jsem se jej ve své práci 

užít. 

  

                                                 
1    o spotřebitelských smlouvách, adhézních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiných 

ustanoveních směřujících k ochraně spotřebitele, 
2    BEJČEK, J., Změny v typologii obchodních závazků, Obchodní právo, 2003, číslo 3, str. 3 
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2.1.1 Relativní obchody  

 Jestliže při vzniku závazkového vztahu mezi podnikateli je zřejmé že 

s přihlédnutím ke všem okolnostem se týká jejich podnikatelské činnosti, jedná se               

o relativní obchody. Tyto vztahy jsou obchodními stojí-li na obou stranách 

podnikatel.  

 Dle obchodního zákoníku lze hovořit o obchodních vztazích i mezi státem 

nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské 

činnosti, týkají-li se zabezpečování veřejných potřeb. Za stát se považují i státní 

organizace, vyplývá-li z obsahu smluv, že jsou uzavírány k zabezpečení veřejných 

potřeb.  

 Jako příklad lze uvést uzavřená kupní smlouva mezi podnikateli, kdy 

předmětem smlouvy je pořízení automobilu podnikatelem s cílem využití ho                       

v podnikání. 

 

2.1.2 Absolutní obchody 

Absolutní obchody, jsou závazkové vztahy řídící se obchodním zákoníkem 

bez ohledu na povahu subjektů, rozhodné je zde hledisko předmětu vztahu.  Jde                    

o vztahy, které mohou vznikat i mezi nepodnikateli (na obou stranách). Obchodní 

zákoník stanoví taxativní výčet závazkových vztahů řídících se dle § 261 zák. č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Typickým příkladem absolutního obchodu je smlouva o prodeji podniku, 

nájmu podniku či zástavní smlouva k obchodnímu podílu,  která se řídí výlučně 

obchodním zákoníkem3. 

 

2.1.3 Fakultativní obchody  

Fakultativní obchody jsou závazkové vztahy, které se řídí obchodním 

                                                 
3 k tomu BEJČEK, J.,Konkurzní noviny, Ke smluvnímu obchodnímu právu,www.konkurzni-noviny.cz -   

„Připomeňme, že dosud používaný pojem absolutní obchody nemohl snad vyjadřovat, že by se zde 
vyjmenované vztahy řídily jen obchodním zákoníkem. To by odporovalo mj. ustanovení § 1 odst. 2 
obchodního zákoníku. Pojem absolutní obchody chtěl podle našeho názoru vyjádřit, že vyjmenované 
vztahy budou absolutně, tj. bez splnění dalších podmínek, vždy obchodněprávní a nejprve se budou 
řídit zásadně obchodním zákoníkem.“ 
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zákoníkem4 na základě shodně projevené vůle účastníků bez ohledu na povahu 

závazkového vztahu. Nutné je písemné ujednání o této projevené vůli v souladu 

s ustanovením § 262 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů . 

 Závazkový vztah vzniklý při zajištění fakultativního obchodu se bude řídit 

buď  obchodním zákoníkem5 nebo občanským zákoníkem6. U vztahu vzniklého při 

zajištění dle obchodního zákoníku je nutné, aby s ním osoba, která zajištění 

poskytuje, souhlasila. 

 

2.1.3.1 Ochrana slabší smluvní strany 

 V kontextu s fakultativními a absolutními obchody je třeba uvést, že 

obchodní zákoník zohledňuje  ochranu slabší smluvní strany, tedy v tomto případě 

dle obchodního zákoníku nepodnikatele. 

 Obchodní zákoník uvádí, že neplatná je taková dohoda o podřízení 

závazkového vztahu režimu obchodnímu zákoníku, která „směřuje ke zhoršení 

právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem“7.  

 Užití této ochrany na všechny vztahy dle § 261 obchodního zákoníku8 je 

diskutabilní, neboť např. společník obchodní společnosti či člen družstva je 

nepodnikatelem a ochrana by dopadala tím i na stát či samosprávní územní celky. 

 V určitých obchodně závazkových vztazích, ve kterých je jednou ze stran 

nepodnikatel, dochází k situaci, že nelze aplikovat některá ustanovení obchodního 

zákoníku a namísto toho se použije úprava občanského zákoníku nebo zvláštních 

právních předpisů.9 Důležité je uvést, že pro podnikatele bude rozhodný vždy  

obchodní zákoník, pokud nebude sjednáno jinak. 

 

                                                 
4     § 261 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
5     zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
6     zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
7     § 262 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
8      Závazkové vztahy dle ustanovení § 261 odst. 2 obchodního zákoníku, jsou rovněž vztahy mezi 

státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti. 
9     PLÍVA, S. a kol. Změny v obchodním právu, Orac, 2001,  ISBN 80-86199-41-X, str. 154 
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2.1.4 Obchodní zvyklosti  

 Obchodní zvyklosti10 mají pro obchodní závazkové vztahy mimořádný 

význam. Obchodní zákoník rozlišuje při určování práv a povinností stran 

závazkového vztahu dva druhy obchodních zvyklostí: 

 

a) obchodní zvyklosti použitelné přímo ze zákona 

 Obchodní zvyklosti použitelné přímo ze zákona jsou obecně zachovávané v 

určitém obchodním odvětví, a to užívané v celém státě, republice, nikoli jen místně,  

aplikovány však mohou být jen nejsou-li v rozporu se zákonem nebo smlouvou11. 

 

b) obchodní zvyklosti použitelné na základě smlouvy 

 Zvyklosti použitelné na základě smlouvy nemusí být obecně zachovávané, 

podmínkou však je, že smlouva na určitou obchodní zvyklost odkáže a že taková 

obchodní zvyklost je dostatečně ve smlouvě určena, a tudíž obchodní zvyklost se tak 

stává obsahem smluvního ujednání. 

 

2.1.5 Zneužití práva 

 Obchodní zákoník12 obsahuje zvláštní ustanovení, která zajišťují ochranu 

účastníků závazkových vztahů před tzv. šikanou. Jedná se o výkon práva, který je v 

rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Jde o jednání, kdy někdo 

vykonávající své právo nesleduje hospodářský cíl, ale pouze chce poškodit druhou 

stranu, nebo se snaží dosáhnout hospodářských cílů nepoctivými prostředky.  

 Občanský zákoník se zabývá ochranou účastníků obecně, ne jen pro obchodní 

vztahy a dle ustanovení § 39 obchodního zákoníku: „Neplatným je právní úkon, 

který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jejich obchází k tomuto 

právnímu úkonu neschopnou.“ 

 V případě, že je jednání v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, 

                                                 
10     § 264 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
11      § 264 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
12    § 265 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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pak není jednáním neplatným, ale bude nevymahatelným. Další problematice 

dobrého obchodního styku a dobrých mravů se věnuje  JUDr. Bohumil Havel. 13 

 Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 29 Cdo 1583/2000, str. 13 

jsou dobré mravy interpretovány jako mravní zásady, popř. kulturní a společenské 

normy, které jsou obecně přijímány v určité společnosti a vytváří tak obecné mínění 

o tom, co je společností akceptovatelné a pokládané za poctivé a slušné jednání. 

V rozsudku je vyslovena obecně platná myšlenka, a to v tom smyslu, že kategorie 

dobrých mravů není uzavřeným normativním systémem, ale spíše měřítkem etického 

hodnocení konkrétních momentů. Soulad právního úkonu s dobrými mravy je proto 

vždy třeba posuzovat individuálně s ohledem na dané okolnosti jednání účastníků a 

na období, ve kterém k jednání došlo. 

 Jak často bývá uváděno v základech právní etiky, právo zohledňující morálku 

a etiku je vždy zrcadlem zakřivení etiky, morálky a sociálního cítění v dané zemi a v 

danou dobu. 

 

 

 

2.2 Společné závazky a společná práva 

 

Obvykle v obchodních závazkových vztazích bývá na straně povinného                   

i oprávněného jeden účastník (tedy na straně věřitele a dlužníka), avšak vyloučeny 

nejsou ani tzv. závazkové vztahy společné, kdy na jedné straně nebo i na obou 

stranách vystupuje více účastníků (více dlužníků nebo věřitelů). 

V takovém případě je nezbytné určit zda jde o závazek dělitelný nebo 

nedělitelný, pak lze společné závazky rozdělit na: 

-  dílčí závazky vytvářející povinnost nebo právo každého ze společně zavázaných 

nebo oprávněných subjektů se podílet jen na určité  části celkového plnění, 

- solidární závazky, jsou závazky, kdy kterýkoli společně zavázaný subjekt je 

povinen poskytnout celé plnění nebo kterýkoli společně oprávněný subjekt může 

celé plnění požadovat. 

                                                 
13   HAVEL, B. Dobré mravy a poctivý obchodní styk. Právník, 2000, č. 1; str. 4 
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 Toto rozdělení nabývá důležitosti při nejasnostech definování částečného 

nebo úplného převzetí závazku. Úprava občanského zákoníku vychází z toho, že u 

společných závazků s dělitelným plněním se v pochybnostech považuje závazek za 

závazek dílčí, zatímco úprava obchodního zákoníku má v takovém případě za to, že 

jsou tyto závazky společné. 

 

 

2.3 Právní důvody vzniku obchodních závazků 

 
2.3.1 Smlouvy 

Obchodní závazkové vztahy nejčastěji vznikají na základě vzniku smlouvy. 

Smluvní úprava je výhodná, neboť umožňuje vznik závazků podle vůle a zájmů těch, 

jichž se práva a povinnosti budou týkat. Smlouva představuje projev vůle subjektů, 

které ji uzavírají, je upravitelná dle konkrétních okolností jednotlivých případů                  

a k ekonomickým popř. i jiným zájmům účastníků.  

 Pro postavení smluvních stran je charakteristická rovnost, nikoli nadřízenost 

či podřízenost. Předmětem smlouvy je zejména blíže ve smlouvě vymezený převod 

věci z jedné smluvní strany na druhou, provádění činností jednou smluvní stranou 

nebo poskytnutí jiného určitého plnění. Obchodní smlouvy jsou většinou úplatné                

a synalangmatické, tj. strany smlouvy mají obvykle jak práva tak i povinnosti.  

 

2.3.2 Dohody 

 Dohody se od smluv odlišují, upravuje je jak občanský zákoník, tak obchodní 

zákoník. Každá smlouva je dohoda, avšak ne každá dohoda je smlouvou z hlediska 

obchodního zákoníku. Smlouva se od jiných dohod liší právě tím, že zakládá 

závazkový vztah mezi osobami, které ji uzavřely. Jiná dohoda zpravidla 

předpokládá, že závazkový vztah existuje a dohoda ho jen doplňuje, mění, ruší, 

popřípadě potvrzuje nebo nahrazuje. Takovou povahu má např. dohoda o změně 

obsahu závazku, dohoda o převzetí dluhu, dohoda o započtení pohledávek, ujednání 
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o smluvní pokutě aj. 

 

2.3.3 Jednostranné úkony 

Právním důvodem vzniku obchodních závazkových vztahů může být rovněž 

právní úkon jednostranný, jde však o výjimky. Jako příklad lze uvést akreditivní 

listinu banky, což je písemné sdělení banky oprávněnému o otevření akreditivu 

v jeho prospěch, nebo písemné prohlášení ručitele o převzetí ručení aj. 

 

2.3.4 Porušení povinnosti 

 Obchodní závazkové vztahy mohou rovněž vzniknout i v důsledku porušení 

povinnosti. Vznik závazkového vztahu z bezdůvodného obohacení je i pro vztahy 

upravené obchodním zákoníkem upraven v občanském zákoníku. Občanský zákoník 

definuje bezdůvodné obohacení jako majetkový prospěch získaný plněním bez 

právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního 

důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů14. 

 

2.3.5 Vznik závazku ze zákona 

 Obchodní závazkové vztahy mohou vzniknout přímo ex lege za podmínek v 

zákoně stanovených. Tak je tomu zejména pokud jde o zákonné ručení. Jako příklad 

lze uvést zákonné pojištění odpovědnosti způsobilosti provozu vozidla nebo např. při 

prodeji a nájmu podniku ručí prodávající věřitelům za splnění závazků převedených 

s podnikem kupujícímu, dále např. komisionář se stává ručitelem komitenta 

v uváděných případech, příjemce přejímá přijetím zásilky ručení za úhradu 

pohledávek dopravce vůči odesílateli apod. 

 

 

 

 

                                                 
14    § 451 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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2.4 Vznik zajišťovacího institutu 

 

Se zajišťovaným závazkem může vzniknout i institut zajištění. Je možný                    

i  vznik zajišťovacího institutu na závazek, který má teprve v budoucnu vzniknout. 

Nebo je také možnost, že vznik institutu je závislý na splnění určité podmínky15.  

Zajišťovací  instituty k obchodním závazkům mohou vzniknout, podobně jako 

vznik samostatného závazku,  na základě následujících právních skutečností: 

1) na základě právního úkonu – dvoustranného,  smlouvou či dohodou, jako 

příklad lze uvést smlouvu k zástavnímu právu a smluvní pokuta, která je 

součástí určité dohody. Právní úkon může být dále jednostranný, za příklad lze 

uvést uznání závazku dlužníka apod. 

2) na základě výroku orgánu veřejné moci, např. při zřízení soudcovského 

zástavního práva na nemovitost. 

3) vzniklé ze zákona – příkladem možno uvést již dříve zmiňovaného zástavní 

právo skladovatele na skladované věci, dopravce k zásilce aj. nebo vznik 

zákonného ručení v případě družstev a obchodních společností, při prodeji a 

nájmu podniku ručí prodávající (nájemce) věřitelům za splnění závazků 

převedených s podnikem kupujícímu (pronajímateli), apod. 

 

2.4.1 Zajišťovací smlouvy  

Nejběžnějším způsobem vzniku zajišťovacích závazků je zajišťovací 

smlouva, která má akcesorickou povahu. To znamená, že bez předmětu zajištění, 

hlavního závazku nemůže vzniknout. 

Zajišťovaný závazek musí být obsahově specifikován a musí být určený 

povinnostmi, které na sebe bere osoba poskytující  zajištění, rovněž je nutno vymezit 

vztah zajištění k hlavnímu právnímu poměru.  

Z judikatury lze dovodit i následující skutečnost: „Ustanoveními oddílu 5. 

části 8. občanského zákoníku není vyloučeno jiné ujednání účastníků 

                                                 
15    viz. např. § 304 odst. 2 obchodního zákoníků upravující ručení nebo § 255 odst. 4 o.z. upravující  

zástavní právo 
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občanskoprávního či obchodněprávního vztahu, směřující k zajištění závazků. 

Nebude-li takové ujednání shledáno z jiných důvodů neplatným, nelze tuto 

neplatnost dovodit jen z té skutečnosti, že jde o ujednání v zákoně neupravené.“
16. 

Z tohoto ustanovení občanského zákoníku zabývající se zajištění závazků plyne, že 

jakýkoli způsob zajištění závazku, není-li zákonem nedovolený, je možný.  

 Podrobnější způsoby vzniku zajišťovacích institutů jsou patrny z analýzy 

jednotlivých institutů zajištění, kterým se věnuji v nadcházejících kapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16       TĚMÍN ,T., NOVÁKOVÁ, L. Zajištění obchodních závazkových vztahů. Právní rádce, 2007, č. 2, 

s. 25 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  

Analýza zajišťovacích institutů v České republice 
 

S uvolněním podnikání po roce 1989 vznikla i potřeba podnikatelů využít 

nové instituty zajištění obchodních závazků. Hlavním iniciátorem návrhů institutů 

zajištění byly hlavně banky jako největší investoři podnikajících osob, jejichž 

snahou bylo a je si tyto investice řádně zajistit,  a tím si zajistit návratnost 

zapůjčených finančních prostředků.  

Snížená daňová sazba daně z přidané hodnoty podporovala až do loňského 

roku stavebnictví a zvýšila zájem o investice do výstavby a průmyslu, čímž se zvýšil 

i zájem o úvěry. Postupem času poskytovatelé úvěrů žádali lepší zajištění svých 

finančních prostředků hlavně kvůli úmornému a několikaletému vymáhání 

pohledávek díky přetíženosti soudů.  

Tyto  a další aspekty vedly k rozvoji různých způsobů zajištění závazkových 

vztahů v České republice a též k tomu, že na zajištění závazků je kladen čím dál 

vyšší důraz. 

Zajištění závazků plní několik funkcí jednak ve vztahu k věřiteli, jednak ve 

vztahu k dlužníkovi. Ve vztahu k věřiteli se jedná především o zvýšení právní jistoty, 

že jeho pohledávka bude splněna. Ve vztahu k dlužníkovi je zajištění spojeno jednak 

s funkcí preventivní, kdy dlužníkovi v případě nesplnění povinnosti hrozí majetková 

újma. Dále je zajištění spojeno s funkcí donucovací a sankční ve formě smluvní 

pokuty, která značně zvýší neuhrazenou pohledávku dlužníka v případě jeho prodlení 

platby. 

Závazkové vztahy a jejich zajištění jsou upraveny občanským a obchodním 

zákoníkem. Vztah občanského a obchodního zákoníku lze charakterizovat jako vztah 

zákona obecného a zvláštního, s čímž souvisí i podpůrná platnost občanského 

zákoníku pro vztahy upravené obchodním zákoníkem. 

 Právní úprava zajištění závazků v obchodním zákoníku navazuje na právní 

úpravu zajištění závazků v zákoníku občanském. Z ustanovení § 1 odst. 2 

obchodního zákoníku vyplývá, že i pro obchodní vztahy platí občanskoprávní úprava 
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zajištění závazků tam, kde nemá obchodní zákoník vlastní úpravu17 . 

  Obchodní zákoník obsahuje samostatnou úpravu zajištění závazků 

v obchodních vztazích. Obchodní zákoník v některých případech občanskoprávní 

úpravu pouze doplňuje, v jiných případech má komplexní úpravu, tedy například pro 

ručení a uznání závazku se občanskoprávní úprava nepoužije. 

  Občanský zákoník upravuje zajištění závazků zejména těmito nejdůležitějšími 

instituty - smluvní pokutou, ručením, zástavním právem, zadržovacím právem, 

uznáním závazku, dohodou o srážkách ze mzdy. 

 Pouze instituty obchodního práva jsou bankovní záruka a finanční zajištění, 

které občanský zákoník neupravuje. 

Důležité je upozornit, že všechny způsoby zajištění dle občanského zákoníku 

lze použít i v obchodních vztazích, někdy dle zvláštní úpravy obchodního zákoníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 více ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11 vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2006, ISBN 978-80-7400-028-7, str. 1025 
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3.1 Zástavní právo 

 

Zástavní právo je právem váznoucím na věci, popř. na pohledávce, právu, 

cenném papíru, podniku, obchodním podílu nebo předmětu průmyslového 

vlastnictví. Jednoduše řečeno zástavu „zatěžuje“ ve prospěch zástavního věřitele.  

Pro vznik zástavního práva je potřebná písemná smlouva nebo rozhodnutí soudu           

o schválení dohody o vypořádání dědictví. Za podmínek stanovených zákonem může 

zástavní právo vzniknout na základě rozhodnutí soudu18 nebo správního úřadu. 

Zástavní právo může vzniknout také ze zákona19. 

 Zástavní právo vzniká u movité věci v okamžiku jejího předání zástavnímu 

věřiteli, nebo sepsáním notářského zápisu a zápisem do rejstříku zástav. K nemovité 

věci vzniká zástavní právo až vkladem do katastru nemovitostí. Při zřízení 

zástavního práva se zástavce zaručuje, že pokud zajištěná pohledávka nebude 

dlužníkem řádně a včas plněna, může se zástavní věřitel domáhat uspokojení ze 

zástavy. Zástavní dlužník, popřípadě zástavce má tedy majetek blokovaný a nemůže 

s ním volně disponovat a naopak věřitel z něj může uspokojit svoji pohledávku.  

K realizaci zástavního práva je nezbytný exekuční titul (vykonatelné 

rozhodnutí20), na majetek nebo právo. Další možností je podání žaloby na nařízení 

soudního prodeje zástavy. V neposlední řadě je možnost sepsání notářského zápisu 

s doložkou přímé vykonatelnosti, který má stejné účinky jako vykonatelné 

rozhodnutí soudu a pomáhá k rychlému uspokojení pohledávky, neboť tím odpadá 

fáze domáhání se exekučního titulu. 

 

3.1.1 Zástavní právo jako právo věcné 

Zástavní právo je právem váznoucím na věci, popřípadě na pohledávce či 

právu. Vyznačuje se tím, že na zástavě vázne, zatěžuje ji ve prospěch zástavního 

                                                 
18  Např. soudcovské zástavní právo na nemovitostech. Jde o rozhodnutí provedené na návrh 

oprávněného, které je upraveno občanským soudním řádem, (§ 338b zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

19     § 672 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravuje právo 
pronajímatele na zajištění nájemného zástavním právem k movitým věcem nájemce 

20     Rozhodnutí je vykonatelné v případě, kdy dlužník řádně a včas nesplní to, co mu pravomocné 
rozhodnutí soudu,  nebo jiného orgánu , ukládá. 
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věřitele bez ohledu na to, kdo je vlastník, majitel, věřitel nebo oprávněný. Zástavní 

právo působí jako právo absolutní vůči kterémukoliv vlastníkovi zastavené věci. 

Zástavní právo v zásadě působí vůči každému vlastníku zastavené věci, souboru věcí 

a bytu nebo nebytového prostoru ve vlastnictví. Výjimky z tohoto pravidla může 

stanovit pouze zákon. 

 

3.1.2 Subsidiarita a akcesorita zástavního práva 

Ve vztahu k pohledávce zajištěné zástavním právem  je zástavní právo 

v subsidiárním postavení. To znamená, že jej lze uplatnit k uspokojení věřitele pouze 

tehdy, jestliže pohledávka zajištěná zástavním právem, včetně jejího příslušenství, 

věřitele za osobním dlužníkem nebyla úplně a včas uspokojena či nezanikla jiným 

způsobem. Pokud zástavní pohledávka zanikla splněním závazku či z jiného důvodu, 

zaniká automaticky i zástavní právo, aniž by bylo třeba provedení nějakého 

procesního úkonu stran21. 

Akcesorické postavení  zástavního práva plyne z jeho nesamostatného 

postavení vůči zástavnímu dlužníkovi. Jeho vznik, rozsah plnění a osud jsou 

nerozlučně spjaty se vznikem, rozsahem a osudem zástavní pohledávky. Důležitá je 

skutečnost, že zástavní právo zajišťuje konkrétní pohledávku včetně příslušenství 

pouze do její aktuální výše bez ohledu na „nominální“ vyjádření zástavního práva 

v případné evidenci či rejstříku. Nelze proto požadovat jeho realizaci k úhradě 

případných dalších pohledávek22. 

 

3.1.3 Právní normy obsahující současnou úpravu zástavního práva 

Současná právní úprava zástavního práva je upravena následujícími právními 

normami: 

a) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – 

                                                 
21    GIESE, E., DUŠEK, P., PAYNE-KOUBOVÁ, J., DIETSCHOVÁ, L. Zajištění závazků v České 

republice. 2, vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, ISBN 80-7179-658-1, str. 37 
22    GIESE, E., DUŠEK, P., PAYNE-KOUBOVÁ, J., DIETSCHOVÁ, L. Zajištění závazků v České 

republice. 2, vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, ISBN 80-7179-658-1, str. 38 
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obsahuje základní ustanovení zástavního práva v § 152 až 174, včetně úpravy 

podzástavního práva. 

b) zákon č. 514/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dnes, 

po zrušení zvláštností zřízení zástavního práva v obchodních závazkových 

vztazích, obsahuje již jen zástavní právo k obchodním podílům ve společnosti 

s ručením omezeným, zástavní právo k akciím jako cenným papírům, zástavní 

právo zákonné a zástavní právo u finančního zajištění. 

c) zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů – 

upravuje smluvní zástavní právo k cenným papírům a jejich některé 

zvláštnosti, např. nemožnost zatížení cenného papíru více zástavními právy23 

apod. 

d) zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – upravuje 

zvláštní úpravu zástavního práva ve prospěch zaměstnavatele u náhrady 

škody24. 

e) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

– zástavní právo zajišťuje daňovou pohledávku státního rozpočtu a jejích 

příslušenství vůči daňovému dlužníkovi25.  

f) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – 

upravuje soudní výkon rozhodnutí prodejem zástavy aj. 

g) zák. č. 26/2000 Sb., o veřejný dražbách, ve znění pozdějších přepisů – 

upravuje zejména mimosoudní způsoby realizace zástavních práv k předmětům 

těchto práv. 

h) zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů – obsahuje 

zvláštní úpravu vzniku zástavního práva k věcem, popř. k pohledávkám 

dlužníka nebo ručitele zajišťujícího celní pohledávky. 

i) zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů – 

upravuje zástavní právo vůči společnosti v konkurzu, povinnosti správce 

vzhledem zajištěným pohledávkám aj. 

j) zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů – 
                                                 
23       § 39 zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 
24       § 248 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
25       § 16 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
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stanoví závazky vlastníků jednotek a způsoby ručení za tyto závazky aj. 

k) zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů 

– dle dohody strany občansko právního vztahu může být v souladu s § 21 

zřízeno smluvní zástavní právo k ochranné známce. 

l) zákon č. 49/1997 Sb., letecký zákon, ve znění pozdějších předpisů – definuje 

vznik smluvního zástavního práva k letadlu a dobrou víru osob jednajících 

v důvěře v zápis zástavního práva k letadlu do leteckého rejstříku aj. 

m) zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů – 

stanoví vznik smluvního zástavního práv k námořnímu plavidlu. 

n) zákon č. 256/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů – upravuje postup při zřízení, 

zániku a účinku zástavních práv k nemovitostem. 

 

3.1.4 Předmět zástavního práva 

Vzniklý závazek i závazek budoucí může být vázán zástavním právem. 

K jednomu závazku se může vázat několik zástav a je jen na věřiteli ze kterého 

závazku bude čerpat, nebo se mu nabízí možnost domáhat se splnění pohledávky na 

všech zástavách současně či postupně. 

Zástavou může být majetková hodnota, která je ocenitelná penězi a je 

v občanskoprávním smyslu volně převoditelná26.  

Zástavou mohou být27: 

a) věci movité a nemovité, jež jsou způsobilé být předmětem vlastnictví, či jejich 

soubory, 

b) věci hromadné, 

c) byty nebo nebytové prostory ve vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb,                     

o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, 

d) spoluvlastnické podíly na věcech nebo bytech či nebytových prostorech, 

e) jiná majetková práva, pokud to jejich povaha připouští, 

                                                 
26  Lze zajistit i pohledávku nepeněžitou, ale realizace zástavního práva musí vyznít v plněním 

peněžitém. 
27    § 153 a 154 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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f) pohledávky, 

g) předměty průmyslového vlastnictví, 

h) listinné či zaknihované cenné papíry, které jsou převoditelné na jiného 

i) obchodní podíly, 

j) podniky, 

k) vklady na účtech u peněžních ústavů. 

Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, 

aniž by se tím věc znehodnotila28. Určit, co je a není součástí věci, je často dosti 

problematické. Např. u zástavy na nemovitost, je vhodné uvést, jestli je zástava i na 

vybavení nemovitosti a v tomto případě, uvést celý seznam movitých věcí, což je 

značně komplikované a zdlouhavé. Při uzavírání zástavní smlouvy je tedy praktické 

vymezit, co do předmětu zástavního práva patří a co již ne. Je také vhodné vymezit 

jako předmět zástavy více věcí jako samostatné celky.  

Komplikovaná je zástava uměleckých děl, kdy je odhad tržní ceny velmi 

složitý, a jeho likvidita nevyzpytatelná. Jak uvádí L. Smrčka v Osobních                           

a rodinných financích29, exotické zástavy, jako například drahé kameny, nejsou o nic 

bezpečnější – vyprávět by mohla Komerční banka či Česká spořitelna, která 

počátkem devadesátých let nashromáždila ve svých trezorech značné množství 

údajně drahých kamenů, které se zakrátko ukázaly být opravdu pouze kamením. 

 

3.1.5 Subjekty a změna subjektů zástavního práva 

Věřitel zajišťovaného vztahu se nazývá zástavním věřitelem a dlužník zůstává 

dlužníkem, často označován jako zástavní dlužník nebo obligační dlužník. 

Zástavce, je osoba, která zastavila věc k zajištění závazku, může být totožný 

s dlužníkem, ale může to být i osoba odlišná. Důležité je uvést, že zástavce nemá 

povinnost uhradit za dlužníka jeho pohledávku, pouze je „poskytovatelem“ 

zastavené věci. 

                                                 
28    § 120 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
29  SMRČKA, L., Osobní a rodinné finance (Svět rodinných financí – jak spořit a rozmnožovat 

majetek), 1. vydání, Praha: Kamil Mařík – Professional Publishing, 2007, ISBN 978-80-86946-
41-2, str. 113 
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Změna subjektů zástavního práva může nastat několika způsoby: 

a) postoupením pohledávky30 do závazkového vztahu vstupuje nový subjekt                 

a na základě smlouvy se stává novým vlastníkem pohledávky. Postoupení může 

nastat bez souhlasu dlužníka, který je oprávněn být o této skutečnosti 

informován. Nový věřitel vstupuje do všech práva  povinností vyplývajících ze 

závazkového vztahu. 

b) přechod pohledávky nastává automaticky ze zákona, bez ohledu na projevy 

vůle subjektů závazkového stavu. 

c) převzetí dluhu31 je dalším možným způsobem změny subjektů u závazkového 

vztahu. V tomto případě je změna v osobě dlužníka, který se může písemnou 

smlouvu s dlužníkem dohodnout, že nastoupí na místo původního dlužníka. 

Zde je potřeba souhlas věřitele. Lze převzít dluh i bez souhlasu dlužníka, jen 

po dohodě s věřitelem, ale tato situace je velice specifická a hlavně není 

předmětem této práce, proto ji zde dále neuvádím32. 

d) smrt subjektu, tedy věřitele nebo dlužníka (zástavního věřitele nebo zástavce) 

je dalším způsobem výměny subjektu. Dle občanské zákoníku33, až na výjimky, 

smrtí výše uvedených subjektů jejich právo nezaniká, ale přechází na dědice, 

kteří nastupují na jejich místo. 

e) změna dlužníka při velké privatizaci je poslední a speciální změnou subjektů 

v zajišťovacím vztahu. Lze hovořit již o minulosti, tato změna se řídí zákonem 

o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby34. 

 

3.1.6 Vznik zástavního práva 

Zástavní právo vzniká na základě smlouvy nebo rozhodnutím soudu                        

o schválení dohody o vypořádání dědictví, také může vzniknout ze zákona. 

 

                                                 
30    § 524 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
31    § 531 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
32    § 533 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
33    § 579 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
34    § 15 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 

předpisů 
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3.1.6.1 Vznik zástavního práva na základě smlouvy 

Vznik na základě smlouvy je jedním ze způsobů vzniku zástavního práva.                 

Smlouva musí být vždy uzavřena písemně, ústní smlouva není možná. Součástí 

smlouvy musí být předmět zástavního práva, zajišťovaná pohledávka, právní důvod 

vzniku pohledávky a jednoznačný projev vůle stran zřídit zástavní právo.  

Pokud zástavce není vlastníkem věci či práva, která je předmětem zástavy, 

potřebuje souhlas vlastníka zastavované věci k uzavření zástavní smlouvy. 

Uzavřením zástavní smlouvy zástavní právo nevzniká, k tomu je zapotřebí 

splnění dalších podmínek dle druhu zastavované věci: 

 

a) smlouva k věci movité, ke vzniku zástavního práva k věci movité  kromě 

smlouvy, je třeba odevzdání zastavované věci zástavnímu věřiteli nebo sepsání 

zástavní smlouvy formou notářského zápisu. V případě zástavy cenných věcí,               

a nebo kdy zastavovaná věc nemá být předána věřiteli, bývá využíváno úschovy u 

třetí osoby. Při využití třetí osoby je zapotřebí sepsání zástavní smlouvy formou 

notářského zápisu a notář tuto skutečnost zapíše do Rejstříku zástav. Rejstřík zástav 

vedený Notářskou komorou České republiky slouží nejen k povinným zápisům 

zástavních práv, ale je možné v něm i vyhledávat. U kteréhokoliv notáře lze z 

evidence zjistit, zda určitá věc je či není zastavena ve prospěch věřitele a předejít tak 

riziku koupě zastavené věci. Věřitel může totiž při změně vlastníka uplatnit své 

zástavní právo na novém majiteli a ten by těžko mohl argumentovat tím, že o 

zástavním právu nevěděl. Taková opatrnost se může vyplatit zejména při koupi věci 

větší ceny, například staršího automobilu. 

 

b) smlouva k věci nemovité, rozlišujeme zda jde o nemovitost zapsanou 

v katastru nemovitostní, nebo ne. V případě, že nemovitost není zapsaná v katastru 

postupujeme obdobně jako u věci movité a sepisujeme zástavní smlouvy u notáře. 

V případě, že nemovitost je evidována v katastru nemovitostí je třeba písemná 

zástavní smlouva s ověřenými podpisy která se stává součástí návrhu na vklad 

zástavního práva do katastru nemovitostí. 

Dle občanského zákoníku zástavní právo k nemovitostem vzniká vkladem do 
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katastru nemovitostí, pokud zákon nestanoví jinak35. Toto pravidlo platí pouze pro 

zřízení smluvního zástavního práva v občanskoprávních vztazích a pouze                          

u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí. Zákonná zástavní práva vznikají 

mimo katastr nemovitostí a zapisují se pouze záznamem.  

Zápisy do katastru nemovitostí vznikají vkladem, kterým se zapisují 

vlastnická práva, zástavní práva, práva odpovídající věcnému břemeni a předkupní 

práva s účinky věcného práva, pokud pro právní účinky jejich vzniku, změny                   

a zániku zákon stanoví vklad do katastru nemovitostí. K těmto úkonům je nutná 

řádně uzavřená smlouva a podání návrhu na vklad u příslušného katastrálního úřadu. 

Záznam je další způsob zápisu do katastru nemovitostí, kterým se práva mění či 

zanikají ze zákona, z rozhodnutí státního orgánů. Ke vzniku těchto práv není potřeba 

zápis do katastru nemovitostí, ten pouze deklaruje již jejich existenci, např. vznik 

vlastnictví, zástavního práva či břemene. Poznámka jako forma zápisu do katastru 

nemovitostí je určena k vyznačení skutečností majících vztah k evidovaným 

nemovitostem, které však nemají vliv na vznik, změnu a zánik práva k nim, např. 

zřízení soudcovského zástavního práva, omezení oprávnění vlastníka nakládat 

s předmětem práva aj. 

Platí zásada veřejnosti katastru nemovitostí36, která se v praxi vyznačuje tím, 

že katastrální úřad je povinen vydat jakýkoliv výpis z listu vlastnictví vedený jím 

v rámci katastrálních území v jeho působnosti každému, kdo o to požádá a uhradí za 

jeho vyhotovení příslušný správní poplatek v kolkových známkách37. V současné 

době je již běžnou praxí, za poplatek příslušnému katastrálnímu úřadu, volně 

stahovat z jeho webových stránek požadované informace. 

 

3.1.6.2 Vznik zástavního práva na základě zákona 

Vznik zástavního práva na základě zákona počíná vznikem samotného 

zástavního práva, např. vznikem pohledávky, rozhodnutím soudu apod. Do 

zákonného zástavního práva patří i soudcovské zástavní právo na nemovitost, které 
                                                 
35     § 157 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
36     § 21 zák. ČNR č. 344/1992, o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
37     GIESE, E., DUŠEK, P., PAYNE-KOUBOVÁ, J., DIETSCHOVÁ, L. Zajištění závazků v České 

republice. 2, vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, ISBN 80-7179-658-1, str. 84 
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je upraveno občanským soudním řádem38. Výkon rozhodnutí je prováděn na návrh 

oprávněného. Na základě Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8.9. 

2004, sp. Zn. 17 Co 314/2003 exekutor pověřený provedením exekuce je oprávněn 

podat jménem oprávněného návrh na zřízení soudcovského zástavního práva i 

v době, kdy usnesení o nařízení exekuce ještě nenabylo právní moci. A to z důvodu, 

že zřízením tohoto práva nedochází k postižení majetku povinného, ale má jen 

zajišťovací funkci a právo oprávněného se neuspokojuje. S tímto rozhodnutím 

nemohu souhlasit, neboť mi nepřipadá adekvátní zatížit nemovitost zástavou ještě 

před nabytím právní moci. Tím je nemovitost značně znehodnocena a v praxi 

neprodejná, což je samozřejmě cílem, ale předčasným. 

 

3.1.6.3 Vznik zástavního práva na základě schválené dědické dohody 

Vznik zástavního práva na základě schválené dědické dohody je dle 

občanského zákoníku možný v případě, že se dědici dohodnou na vypořádání 

pozůstalosti a že pohledávka některého z nich bude zajištěna zástavním právem39. 

Tato dohoda musí být schválena soudem. 

 

3.1.7 Zánik zástavního práva 

Způsoby zániku zástavního práva vychází z ustanovení § 170 občanského 

zákoníku. Tyto způsoby zániku jsou neměnné a jiným způsobem nemůže zástavní 

právo zaniknout, jak je uvedeno v nadcházejících kapitolách. 

 

3.1.7.1 Zánikem pohledávky  

Zánikem pohledávky automaticky zaniká i zástavní právo. Zánik pohledávky 

může nastat následujícími způsoby: 

a) zánik pohledávky splněním40 – jestliže dlužník splní pohledávku řádně a včas, 

pohledávka zanikne a tím i zástavní právo samotné. 

                                                 
38     § 338b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
39     § 482 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
40     § 559 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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b) zánik pohledávky dohodou41 – jestliže doje k dohodě mezi věřitelem                            

a dlužníkem o nahrazení současného závazku novým závazkem, dosavadní 

zaniká. Druhým způsobem zániku pohledávky dohodou,  je dohoda věřitele              

a dlužníka o zániku části nebo celého závazku. Třetí možností je vzdání se svého 

práva věřitelem, nebo prominutí dluhu. Tato dohoda musí být uzavřena 

písemnou formou a závazek tímto zaniká42. 

c) zánik pohledávky pro nemožnost plnění43 – plnění však není nemožné, pokud 

jde uskutečnit i za ztížených podmínek nebo po sjednaném čase.  

d) zánik pohledávky uplynutím doby44 – práva a povinnosti zaniknou také 

uplynutím doby, kterou byly vymezeny. Tato dočasnost bývá většinou smluvena. 

e) zánik pohledávky smrtí dlužníka nebo věřitele45 – v tomto případě zanikne 

pohledávka jen v tom případě, pokud měla být plněna osobně dlužníkem nebo 

předána osobně věřiteli. V opačném případě pohledávka přechází na dědice 

věřitele. Dluhy na dědice dlužníka. 

f) zánik pohledávky započtením46 – mají-li věřitel a dlužník vzájemné 

pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se 

vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující 

k započtení. Tento způsob zániku pohledávky je v praxi často využívaný. 

Započíst lze jen pohledávky stejného druhu a obecně nelze započíst i 

pohledávky promlčené, nebo nesplatné apod.47 Započtením pohledávka zaniká a 

spolu s ní i zaniká zástavní právo ji zajišťující. 

g) zánik pohledávky výpovědí48 – smlouvu sjednanou na dobu neurčitou, jejímž 

                                                 
41     § 570 a § 572 s vazbou na zástavní právo, zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
42   Dle Rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16.11.2004, sp. Zn. 22 Cdo 1772/2004 je plná moc, kterou 

zástavní dlužník udělí zástavnímu věřiteli k prodeji zastavené nemovitosti za účelem splacení 
zajištěné pohledávky, je neplatným právním úkonem. Neboť uspokojení ze zástavy může zástavní 
věřitel dosáhnout pouze v rámci soudní exekuce na zástavu, resp. Z výtěžku prodeje zástavy. 
Nemůže si tedy smluvně upravit, že k uspokojení jeho pohledávky dojde tím, že zástavu sám prodá, 
nebo že na něj přejde vlastnické právo k zástavě. 

43    § 575 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
44    § 578 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
45    § 579 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
46    § 580 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
47    § 580 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
48    § 582 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek 

zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost a nevyplývá-li ze zákona 

nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze vypovědět ve lhůtě tří měsíců ke 

konci kalendářního čtvrtletí. Výpovědí závazek zaniká a spolu s ním i zástavní 

právo s ní spjaté. 

h) zánik pohledávky neuplatněním práva49 - k zániku práva dochází, jestliže 

nebylo ve stanovené době uplatněno v případech v zákoně uvedených.  

i) zánik pohledávky splynutím50  - závazek zaniká jestliže splyne jakýmkoli 

způsobe právo s povinností jedné osobě, nestanoví-li zákon jinak.  

j) zánik pohledávky narovnáním51 - účastníci si mohou upravit dohodou o 

narovnání práva mezi nimi sporná nebo pochybná. Současný závazek zaniká a je 

nahrazen závazkem novým, tento způsob zániku je velmi podobný zániku 

pohledávky dohodou. 

k) zánik pohledávky zaplacením odstupného52 - v případě, že strany sjednají 

smlouvu dle obchodního zákoníku. Strany se mohou ve smlouvě dohodnout 

možnost smlouvu zrušit zaplacením určité částky jako odstupného. Zaplacením 

odstupného smlouva zaniká a spolu s ní zaniká i zástavní právo, které ji 

zajišťovalo. 

l) zánik pohledávky odstoupením od smlouvy – odstoupit od smlouvy lze dle 

obchodního53 i občanského zákoníku54. Na základě občanského zákoníku může 

účastník odstoupit na základě smlouvy nebo na základě zákona. Po těchto 

uvedených skutečnostech zaniká pohledávka a tím i zástavní právo. Dle 

obchodního zákoníku lze také odstoupit dle dohody účastníků nebo dle zákona. 

Obchodní zákoník stanoví důvody odstoupení, a to podstatné porušení smlouvy 

a zmařením účelu smlouvy55.  

m) další případy zániku zástavního práva – zpeněžení zástavy v rámci konkurzu, 

                                                 
49     § 583 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
50     § 584 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
51     § 585 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
52     § 355 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
53     § 344 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
54     § 48 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
55     § 345 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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dnes již neplatného zákona, uvádím pro zajímavost.  Prohlášení konkurzu podle 

§ 14 odst. 1 písm. f) zák. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění 

pozdějších předpisů, vydání zástavy zástavnímu dlužníkovi, zpeněžení zastavené 

věci v rámci soudního výkonu rozhodnutí56, zpeněžení zastavené věci v rámci 

veřejné dražby57, registrace zániku zástavního práva k zaknihovanému cennému 

papíru58. 

 

3.1.7.2 Uplynutím doby 

Zástavní právo zaniká uplynutím doby59, na níž bylo zřízeno a tento zánik 

nastává automaticky uplynutím sjednané doby, a to i v tom případě, kdy pohledávka, 

kterou toto zástavní právo zajišťovalo, není uspokojena a nadále trvá. 

V režimu obchodního zákoníků zánik zástavního práva nalezneme např. ve 

formě smlouvy o skladování60, smlouvy zasílatelské, smlouvy o přepravě věci, 

smlouvy o bankovním uložení věci , smlouvy o úschově cenných papírů a o uložení 

cenných papírů. V těchto případech zástavní právo trvá po dobu kterou má zástavní 

věřitel věc u sebe61.  

 

3.1.7.3 Vzdáním se zástavního práva 

Zástavní právo zaniká, vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva62. 

V současné době stačí jednostranný projev vůle, u nemovitostí musí mít náležitosti 

dle příslušných katastrální předpisů. 

 

                                                 
56     § 329 odst. 3 (věci movité)  a 337(věci nemovité) zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění  

pozdějších předpisů 
57     § 58 zák. č. 26/200 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
58     § 42 odst. 4 zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 
59     § 170 odst. 1 písm. d) zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
60     § 535 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
61    U skladovatele zástavní právo ke skladovaným věcem k zajištění svých nároků vyplývá ze smlouvy 

o skladování. U zasílatele zástavní právo vzniká  k věcem, jejichž dopravu obstarává, k zajištění 
svých nároků, ze zasílatelské smlouvy. U dopravce zástavní právo k věcem jež dopravuje, k zajištění 
svých nároků vyplývajících ze smlouvy o přepravě, apod. 

62     § 170 odst. 1 písm. c) zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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3.1.7.4 Složením ceny zástavy 

Zástavní právo zaniká, složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu 

věřiteli obvyklou cenu zástavy63.  

Mám za to, že v praxi mohou vzniknout neshody co je cenou obvyklou a kdo 

tuto cenu určuje. U většiny movitých a nemovitých věcí je cena určena trhem, tedy až 

dle skutečné tržní ceny lze určit cenu obvyklou a nelze ji  předem zajistit. 

 

3.1.7.5 Zánikem zastavené věci 

Zástavní právo zaniká zánikem zastavené věci64. V případě, že ztratí zástava 

na ceně, zástavní věřitel v souladu ustanovení § 163  zák. č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn od dlužníka žádat, aby zajištění bez 

zbytečného odkladu doplnil. Neučiní-li tak, stane se ta část pohledávky, která není 

zajištěna splatnou. 

 

3.1.7.6 Promlčení zástavního práva 

Promlčením nedochází k zániku zástavního práva ale není možná realizace 

jeho realizace. Promlčecí lhůta počíná běžet dnem, kdy mohlo být zástavní právo 

uplatněno. Dle občanského zákoníku je tato lhůta stanovena na 3 roky65 a dle 

obchodního zákoníku na 4 roky66.  

K promlčení zástavního práva nikdy nedochází dříve než k promlčení 

zástavní pohledávky, pokud však k promlčení této pohledávky dojde, zástavní právo 

nezaniká a věřitel má nadále právo k uspokojení pohledávky ze zástavy. 

 

Dle mého názoru je zástavní právo nejefektivnějším způsobem zajištění 

závazkových vztahů. Většinou se jedná o zajištění nemovitostí, se kterou se „nehne“, 

zůstane tam, kde je a její prodej či nakládání s ní lze omezit vkladem zástavního 

práva do katastru nemovitostí.  

                                                 
63     § 170 odst. 1 písm. e) zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
64     § 163 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
65     § 101 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
66     § 397 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Zjednodušeně řečeno, pokud není včas a řádně splacena pohledávka, věřiteli 

zástava propadne a on s ní může nakládat dle vlastního uvážení, nebo dle písemné 

smlouvy. Další možnost je zpeněžení a převzetí výnosu až do výše nesplaceného 

závazku a příslušenství. 

V případě, kdy je smlouva o zástavě sepsána formou notářského zápisu 

s doložkou přímé vykonatelnosti, která pomáhá zástavnímu věřiteli k rychlému 

uspokojení pohledávky, se stává tento institut zajištění opravdu nejefektivnějším.                  

O výhodách notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti se zmiňuji v poslední 

kapitole práce. 

 

 

3.2 Podzástavní právo 

 

Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky již jednou zajištěné 

zástavním právem67, z toho plyne, že zástavní věřitel postoupí své zástavní právo 

svému věřiteli. Podzástavní právo vzniká jen na věci a k jeho vzniku není třeba 

souhlasu vlastníka. Ovšem, pokud mu není podzástavní právo oznámené, je vůči 

němu neúčinné. Podzástavní věřitel se může domáhat práva až po splnění obou 

pohledávek. 

 

 

3.3 Zadržovací právo 

 

Zadržovací právo je právo věcné upravené občanským zákoníkem68, právo 

věřitele zadržet movitou věc dlužníka, kterou má u sebe, do doby uspokojení své 

splatné pohledávky. Osoba, která má u sebe cizí movitou věc, kterou by byla 

povinna vydat, může tuto věc zadržet k zajištění své splatné pohledávky. Zadržovací 

právo tedy nevzniká na základě smlouvy, ale jednostranným aktem věřitele, 

                                                 
67    § 173 a 174 zák. č. 49/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
68    § 175 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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zadržením věci. Věřitel musí mít peněžitou pohledávku vůči dlužníkovi,  a tato 

pohledávka musí být v době zadržení věci splatná. Věc není možné zadržet 

preventivně, ale zásadně, až není-li uhrazena splatná věřitelova pohledávka. Není 

rovněž dovoleno zadržet věci lstivě nebo svémocně odňaté69. 

Věřitel je povinen vyrozumět dlužníka o zadržení věci a jeho důvodech. 

Zadržovací právo zanikne uspokojením zajištěné pohledávky nebo poskytnutím jiné 

jistoty, vrácením věci dlužníkovi nebo zánikem zadržované věci. 

 

Zadržovací právo je v praxi velmi používané, často aniž by si to věřitel 

uvědomil, neb je dosti efektivní. Příkladem může být situace, kdy stavební firmě po 

splnění zakázky zadavatel nezaplatí. Stavební firma, aby získala pohledávku od 

zadavatele, uplatní zadržovací právo na zapůjčený stroj, který je nezbytný k výkonu 

práce,  a nepředá zapůjčený stroj zadavateli, do doby zaplacení za provedenou práci 

apod.  

Otázkou zůstává, co nastane v praxi, když majitel movité věci nahlásí odcizení. 

Dle mého názoru, přijede policie a věc odebere a právo na zadržení nebude řešit. 

 Zadržovací právo je určitá forma nátlaku a záleží vždy na ceně a hodnotě 

zadržené věci jakou efektivitu zadržení splňuje.  

 

 

3.4 Ručení 

 

Ručení je často využívaný způsob zajištění závazků, vzhledem k tomu, že 

ručitel ručí celým svým majetkem a tím určuje relativně vysokou pravděpodobnost 

uspokojení pohledávky.  

 Ke vzniku ručení je zapotřebí dle občanského zákoníku písemné prohlášení 

ručitele, obsahující jeho závazek uspokojit určitou pohledávku, pokud ji neuspokojí 

dlužník.  

 Ručení je obchodním zákoníkem upraveno komplexně, proto neplatí 

                                                 
69    HAJN, P., BEJČEK, J. Jak uzavírat obchodní smlouvy. 2. vydání. Praha. Linde Praha, 2003, s. 203, 

ISBN 80-245-0456-7 
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podpůrné ustanovení občanského zániku. Dle toho zákona je ručitelem ten,  kdo 

věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý 

závazek. 

 Ručením lze zajistit pouze platný závazek dlužníka nebo jeho část. Ručením 

lze zajisti i závazek, který vznikne v budoucnu nebo je závislý na splnění podmínky. 

 Závazek dlužníka, za nějž je v prohlášení přejímáno ručení, musí být 

dostatečně identifikováno, např. uvedením konkrétní výše konkrétního závazku, 

který je zajišťován apod. Špatným definováním závazku může vzniknout ručiteli 

škoda jak uvádí Rozsudek Nejvyššího soudu v Praze ze dne 9. 2. 2000, sp. zn. 32 

Cdo 2384/98, OP 9/2000, str. 28, kdy se ručitel v prohlášení zavázal uhradit všechny 

finanční závazky. Tím byly zajištěny všechny finanční závazky dlužníka vůči věřiteli 

vyplývající z dané úvěrové smlouvy70. 

  Věřitel je povinen sdělit ručiteli na požádání výši své zajištěné pohledávky. 

Věřitel je oprávněn domáhat se splnění závazku na ručiteli jen v případě, že dlužník 

nesplnil svůj závazek v přiměřené době po tom co byl věřitelem písemně vyzván.  

 Ručitel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, k jejichž uplatnění je 

oprávněn dlužník a použít k započtení pohledávky dlužníka vůči věřiteli. Zaručí-li se 

za stejný závazek více ručitelů, ručí každý z nich za celý závazek (ručitel má vůči 

ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník). Ručitel, který splní závazek, za 

který ručí, se stává dlužníkovým věřitelem. 

 Ručení zaniká zánikem závazku. Ale nezaniká, pokud závazek zanikl pro 

nemožnost plnění dlužníka a závazek je splnitelný ručitelem. 

 Pojem „rukojemství“, tedy dříve používaný název pro ručení, se vyskytuje i v 

zákoně směnečném a šekovém č. 191/1950 Sb.. Všichni, kteří směnku vystavili, 

přijali, indosovali nebo se na ní zaručili, jsou zavázáni majiteli rukou společnou a 

nerozdílnou, což je základní rozdíl oproti obecné úpravě ručení 71. Problematice 

směnky se budu dále věnovat v samostatné kapitole. 

 

                                                 
70     ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků. ASPI, a. s., Praha 2007, str. 

236, ISBN 978-80-7357-245-7  
71 GIESE, E., DUŠEK, P., PAYNE-KOUBOVÁ, J., DIETSCHOVÁ, L. Zajištění závazků v České 

republice. 2, vydání, Praha: C.H.Beck, 2003.377 s., ISBN 80-7179-658-1 



- 36 - 

 Dle mého názoru ručení patří mezi účinné formy zajištění závazků, neboť 

věřitel se může uspokojit jak z majetku dlužníka, tak z majetku ručitele. I zde platí, že 

pokud ručitel nemá majetek, není z čeho věřitele uspokojit. Je tedy na straně věřitele, 

aby posoudil bonitu  a majetkový stav ručitele před podepsáním ručitelské smlouvy. 

 Je třeba upozornit, že v současné době je problematické ručitelský závazek 

obstarat.. 

 

 

3.5 Bankovní záruka  

 

 Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že 

uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky, jestliže určitá třetí osoba nesplní 

určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky v záruční listině. Ručitelem může 

být pouze banka. Banka je definována dle zákona o bankách72 jako právnická osoba 

se sídlem v České republice, založená jako akciová společnost, která přijímá vklady 

od veřejnosti a poskytuje úvěry. 

 Bankovní záruka,  je de facto zvláštním typem ručení. Záruční listina není 

cenný papír a nelze s ní obchodovat jako s cenným papírem. 

 V praxi se často vystavují záruky za včasné a bezvadné dodání stavebních 

prací dodavatelem stavby, za odstranění vad či k zajištění servisu při výstavbě 

investičních celků, za vydání věcí apod. 

 Rozdíl mezi ručením za závazek a závazkem z bankovní záruky určuje částka 

uvedená v záruční listině do jejíž výše se banka zavazuje ručit. V případě neuvedení 

této částky by se jednalo o ručení za závazek. 

 Bývá mylně chápáno, že ke vzniku bankovní záruky dochází v okamžiku 

vystavení. Závazek ovšem nevznikne v případě, že je bankovní záruka vystavena a 

není doručena věřiteli. Je rozhodné doručení bankovní záruky věřiteli, již se neuvádí 

způsob doručení, dle Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, pod sp.zn. 5 Cmo 649/95, 

záleží na dohodě účastníků na určení způsobu doručení bankovní záruky věřiteli, zda 

                                                 
72       Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
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bude doručena bankou, klientem nebo třetí osobou. 

 Smlouva o poskytnutí platební – neplatební bankovní záruky, Záruční listin a 

Příloha ke Smlouvě – vzor textu záruční listiny jsou součástí přílohy diplomové 

práce. 

  

3.5.1 Záruka další banky 

 Jestliže bankovní záruku potvrdí jiná banka může věřitel uplatnit nároky z 

bankovní záruky na kteroukoliv z bank. O potvrzení bankovní záruky žádá banka, 

která vystavila záruční listinu, nikoliv dlužník, za jehož závazek banka záruku 

vydává. Vzniká tak vztah mezi bankami a zároveň společný závazek vůči věřiteli.  

 Banka, která je povinna podle záruční listiny plnit ve prospěch oprávněného 

jiné bance, splní svůj závazek připsáním hrazené částky na účet věřitele u banky, 

které má ve prospěch věřitele plnit73. 

 

3.5.2 Plnění banky a zánik bankovní záruky 

 Banka splní svůj závazek vůči věřiteli, pokud k tomu byla písemně vyzvána. 

V minulosti se užíval pojem „platba na první vyzvání“. 

 Povinnost banky plnit z bankovní záruky je dle záruční listiny většinou 

vázána na předložení určitých dokumentů74. Zde je vhodné upozornit na podobnost s 

dokumentárním akreditivem. Bankovní záruka může být časově omezena, po 

uplynutí doby bankovní záruka zaniká. Výhodou bankovní záruky je, že není 

podmínkou vyzvat nejdříve dlužníka a poté ručící banku, ovšem tato podmínka může 

být následně stanovena v záruční listině. 

 Banka není oprávněna vznést námitky vůči dlužníkovi, ale je oprávněna 

vznést námitky vzhledem k požadavkům v záruční listině. 

 

 Zánik bankovní záruky nastává v případě zániku závazku jako takového, 

                                                 
73 GIESE, E., DUŠEK, P., PAYNE-KOUBOVÁ, J., DIETSCHOVÁ, L. Zajištění závazků v České 

republice. 2, vydání, Praha: C.H.Beck, 2003.377 s., ISBN 80-7179-658-1, str. 256 
74       Pro názornost uvádím v příloze Záruční listinu a Příloha ke Smlouvě – vzor textu záruční 

listiny. 
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který zajišťuje. 

 

Využití bankovní záruky v praxi je časté, spolehlivost a efektivnost je 

odvozena od solventnosti a solidnosti klienta banky. Důležitá je bonita záruční 

banky, dle její finanční síly a postavení na trhu je závislá míra zajištění. Z toho 

plyne, že věřitel se nemusí  obávat problémů spojených s vymáháním své pohledávky 

a je  věcí banky, jak si svůj závazek vůči dlužníkovi zajistí. 

 Mám za to, že v případě, kdy dlužník přistoupí na zajištění závazku formou 

bankovní záruky je jeho snahou svému závazku dostát. Pro věřitele poukazuje na 

solventnost a solidnost obchodního partnera. Bankovní záruka je častým efektivním 

zajištěním převážně pro větší obchodní společnosti. 

 

 

3.6 Dokumentární akreditiv 

 

 Dokumentární akreditiv představuje neodvolatelný abstraktní závazek 

vystavující banky poskytnout určité peněžní plnění beneficientovi (nejčastěji se 

jedná o exportéra) proti předložení požadovaných dokumentů a splnění dalších 

akreditivních podmínek.  

 Vystavující banka nese riziko svého klienta - příkazce (nejčastěji se jedná o 

importéra)75. Akreditivní banka je dle § 690 odst. 1 obchodního zákoníku povinna 

přezkoumat s odbornou péčí soulad předložených dokumentů s podmínkami 

uvedenými v akreditivní listině. Nabízí se otázka do jaké míry je banka odpovědna 

za přezkoumání dokumentů, např. v případě padělání dokumentů. Většina bank je ve  

Smlouvách o otevření akreditivu  „pojištěna“ klauzulí o nezodpovídání při padělání 

dokumentů. Ovšem v případě, že jsou dokumenty zjevně, prokazatelně padělané 

                                                 
75 Dovozce-příkazce, je žadatelem banky o otevření akreditivu. Vystavuje příkaz k otevření akreditivu 
 Banka příkazce, banka, která na základě žádosti dovozce otevírá akreditiv. Otevřením akreditivu se 

zavazuje, že zaplatí v případě splnění akreditivních podmínek dovozcem. 
 Vývozce – beneficient, tj. subjekt, v jehož prospěch je akreditiv bankou otevírán a který předkládá 

dokumenty dokladující plnění. 
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nelze tuto klauzuli použít. E. Giese76 se dále zamýšlí zda, je banka povinna najmout 

si specialistu vzhledem k podmínkám v akreditivní listině. Mám za to, že je třeba 

také upozornit na finanční stránku věci, která je s těmito úskalími spojena, neboť ve 

smlouvách se neuvádí finanční limit určený pro zjištění a prozkoumání pravosti 

listin.  

 Smlouvou o akreditivu se zavazuje banka vůči příkazci poskytnout na 

základě jeho příkazu a na jeho účet plnění určité osobě, pokud tato osoba splní v 

určené době stanovené podmínky.  

 Akreditivní smlouva je zásadně třístranná a vyžaduje písemnou formu. V 

mezinárodním právu je často používán formulář, který obsahuje jednostranné 

udělení příkazu příkazcem. Udělení příkazu je přikázanou bankou přijato tím 

způsobem, že příkazce zašle kopii dopisu o otevření akreditivu určeného 

oprávněnému.  

 Součástí přílohy diplomové práce je Smlouva o otevření dokumentárního 

akreditivu  a Žádost o otevření dokumentárního akreditivu77. 

 

3.6.1 Ekonomické důvody k otevření akreditivu a související rizika 

 Dokumentární akreditiv je využíván především v oblasti zahraničního 

obchodu. Výhodou pro beneficienta je zvýšení jistoty zaplacení při splnění 

akreditivních podmínek. Takto zajištěnou pohledávku může beneficient kdykoliv 

odprodat a získat potřebnou likviditu, či uhradit tak svůj závazek. Výhodou příkazce 

je naopak skutečnost, že dokumentární akreditiv vytváří značný tlak na 

prodávajícího k realizaci dodávky v předepsaných lhůtách a za předem daných 

podmínek. 

 

 

 
                                                 
76 více GIESE, E., DUŠEK, P., PAYNE-KOUBOVÁ, J., DIETSCHOVÁ, L. Zajištění závazků v 

České republice. 2, vydání, Praha: C.H.Beck, 2003.377 s., ISBN 80-7179-658-1, str. 273 
77 Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 Praha: Žádost o 

otevření dokumentárního akreditivu 
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 Dokumentární akreditiv je většinou využíván při řešení jednoho 

z následujících rizik: 

riziko protistrany 

− protistrana není dostatečně bonitní, 

− příkazce s protistranou nemá dostatečné zkušenosti, 

− jedná se o zahraniční subjekt a případné vymáhání dodržení podmínek 

obchodní smlouvy by bylo velmi obtížné a drahé (zejména mimo členské 

země EU), 

riziko země, 

− země je riziková zvlášť pokud není členem EU, nebo je to tzv. „třetí země“. 

(uvedené riziko lze řešit potvrzením akreditivu), 

riziko spojené s vysokou částkou kontraktu, 

riziko s vysokými nároky na včasnost a kvalitu dodávky. 

 

Kromě toho umožňuje akreditiv i zlepšení cash flow: 

− u importéra může importní akreditiv nahradit zálohové platby, kterými jinak 

jeho zahraniční dodavatel řeší riziko odběratele, 

− u exportéra lze např. odloženou platbu u exportního akreditivu financovat 

forfaitingem78. 

 

3.6.2 Druhy akreditivů 

 V bankovní praxi se postupně vyvinula řada rozdílných typů 

dokumentárních akreditivů. Lze je rozlišovat dle postavení bank v akreditivním 

obchodu, podle míry závaznosti vystavující banky či podle finančního krytí 

akreditivu. 

                                                 
78 SAMUELSON, P.,A. a NORDHAUS, W., D., Ekonomie, 2. vydání, Praha: Nakladatelství Svoboda, 

s. r. o., 1995, 1011 s., ISBN 80-205-0494-X 
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3.6.2.1 Avizovaný a potvrzený akreditiv - dělení dle postavení bank v obchodě  

 Avizovaný dokumentární akreditiv se vyskytuje v případě účasti dvou bank 

v obchodu. Kromě vystavující banky zde existuje avizující banka. Tato banka 

nevstupuje do žádného závazku vůči beneficientovi. Má spíše funkci poradní, 

oznamuje podmínky akreditivu, konzultuje případné nejasnosti a zprostředkovává 

realizaci akreditivu. 

 Potvrzený dokumentární akreditiv. Na základě žádosti beneficienta může 

banka beneficienta potvrdit akreditiv. Tím přebírá akreditivní závazek vystavující 

banky v plném rozsahu. Potvrzený akreditiv snižuje riziko nezaplacení . 

 

3.6.2.2 Odvolatelný a neodvolatelný akreditiv – dělení dle charakteru závazku 

vystavující banky  

 Odvolatelný dokumentární akreditiv umožňuje bance zrušit akreditiv či 

změnit jeho podmínky bez souhlasu beneficienta. Tento typ akreditivu není 

kvalitním platebním a zajišťovacím instrumentem, neboť nesnižuje riziko 

beneficienta. 

 Neodvolatelný dokumentární akreditiv nemůže být změněn či zrušen bez 

souhlasu všech zúčastněných stran. Zvyšuje jistotu beneficienta za zaplacení 

dodávky. Dle ObchZ nemůže být akreditiv bankou odvolán pokud v akreditivní 

listině není výslovně stanovena odvolatelnost. 

 V bankovní praxi je převládajícím typem akreditivu. 

 

3.6.2.3 Krytý a nekrytý akreditiv - dělení dle finančního krytí  

           Krytý dokumentární akreditiv znamená, že současně s otevřením akreditivu 

vystavující bankou jsou finanční prostředky z účtu příkazce převedeny na účet 

banky, příp. bankou blokovány na účtu příkazce. 

           Nekrytý dokumentární akreditiv nevyžaduje převod finančních prostředků 

na účet banky či krytí akreditivu blokací prostředků na účtu příkazce současně s 

otevřením akreditivu. K zatížení účtu příkazce dochází až po předložení dokumentů 
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beneficientem k úhradě vystavující banky. 

                 Kromě uvedených akreditivů jsou v literatuře a v praxi uváděny další typy 

dokumentárních akreditivů jako stand-by akreditiv, převoditelný akreditiv, 

revolvingový akreditiv a další.79 

   Dohodnout se s dlužníkem na otevření akreditivu u banky je jedním 

z nejspolehlivějších prostředků, jak si zajistit splnění peněžitého závazku. Je častým 

způsobem zajištění v zahraničním obchodě a bývá využíván nejen pro zajištění bonity 

obchodního partnera, ale také pro včasné dostání svých závazků. 

   Dokumentární akreditiv je výhodnější pro vývozce. Pro dovozce je nevýhodou 

to, že je nákladnější, pracnější a váže po určitou dobu jeho finanční prostředky. Na 

druhou stranu lze hovořit o dobrém zajištění pohledávky. 

 

 

3.7 Inkaso 

 

Dalším typem smlouvy upravené obchodním zákoníkem80 je inkaso, které 

je vhodným platebním nástrojem a může plnit úkol zajišťovacího instrumentu. Na 

základě smlouvy o inkasu přijme banka pro příkazce plnění peněžité pohledávky od 

dlužníka nebo provede jiný inkasní úkon.  

Ve smlouvě musí být určeny smluvní strany – banka, příkazce, inkasní 

úkon, který má banka zajistit a osoba dlužníka. Banka požádá dlužníka o zaplacení 

požadované částky a následně ji předá příkazci. Banka nezodpovídá za 

neuskutečnění inkasa při nesplnění závazku dlužníkem. 

Formulář Žádosti o zaregistrování inkasa a Příkaz ke změně inkasa je 

součástí přílohy diplomové práce 

 

Tento platební instrument bývá často využíván a je velice výhodný             

a bezpečný, vzhledem k platbě a předání inkasního závazku. Inkaso je ovšem 

                                                 
79      KAŠPAROVSKÁ, V. , Banky a bankovní obchody, 1. vydání, Brno: Mendelova zemědělská a 

lesnická univerzita v Brně, 2003. 104 s., ISBN 80-7157-652-2,  str. 91 
80       § 682-691 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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nevýhodné pro prodávajícího v tom, že nepřebírá riziko neodebrání zboží                         

a nezaplacení. Je tedy vhodné tento zajišťovací instrument využít v kombinaci 

s jiným způsobem zajištění. Jako příklad lze uvést leasingovou smlouvu, při 

nesplnění inkasa propadne pronajatá věc pronajímateli. 

 

 

3.8 Směnka 

 

 Směnku lze vymezit jako listinný cenný papír81 se zákonem předepsaným 

obsahem, v němž výstavce buď sám slibuje, že zaplatí druhé osobě určitou peněžitou 

částku (vlastní směnka), a nebo platit určité osobě přikazuje (cizí směnka)82. 

 Platí zde zásada selského rozumu: ten, kdo vydává směnku, potřebuje 

peníze. Ten, kdo částku převádí, má peníze. 

 Směnka má stejně jako akreditiv platební, kreditní a hlavně zajišťovací 

funkci. Kreditní funkce je nejčastěji využívána v obchodním styku, kdy dlužník 

požádá věřitele o prodloužení lhůty splatnosti. Prodávající vypíše směnku v hodnotě 

kupní ceny zboží, která je akceptována kupujícím. Při zajišťování pohledávek, kdy 

dlužník nemůže pohledávku uspokojit okamžitě, a současně s vystavením směnky 

požádá věřitele o prodloužení doby splatnosti pohledávky, je splněna zajišťovací 

funkce směnek. 

  

3.8.1 Podstatné náležitosti směnky 

 V zásadě platí, že směnku je možné sepsat kdekoliv, kdykoliv a na cokoliv. 

Jak uvádí Smrčka83, dříve se s nadsázkou říkalo, že je možné ji „vyrýt nožem do 

futra od dveří“. Pokud směnka naplní požadavky zákona, je platná. Podmínkou však 

                                                 
81 Kotásek polemizuje,  zda je směnka investičním cenným papírem, dále - KOTÁSEK, J., Úvod 

do směnečného práva, 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, 182 s., ISBN 80-
210-2855-6, s.33 

82    dále Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový a Ženevské úmluvy 
83    SMRČKA, L., Osobní a rodinné finance (Svět rodinných financí – jak spořit a rozmnožovat 

majetek), 1. vydání, Praha: Kamil Mařík – Professional Publishing, 2007, 257 s., ISBN 978-80-
86946-41-2 
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je že musí být napsaná na materiál trvale zachycující písmo. 

 Náležitosti směnky vlastní dle § 75 zákona č. 191/1950 Sb., zákon 

směnečný a šekový a Ženevské úmluvy: 

- označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v 

jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 

- bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 

- údaj splatnosti, v případě, že není uveden je směnka splatná na viděnou; 

- údaj místa, kde má být placeno; 

- jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 

- datum a místo vystavení směnky; pokud není uvedeno jinak, platí, že místo 

vystavení směnky je místem platebním a zároveň místem výstavcova bydliště a 

pokud není udáno místo vystavení vůbec, platí, že byla vystavena v místě 

uvedeném u jména výstavce; 

- podpis výstavce. 

 V případě,  že listině chybní některé uvedené náležitosti, není listina platná 

jako směnka vlastní. 

 Nezbytné náležitosti směnky cizí dle § 1 zákona č. 191/1950 Sb., zákon 

směnečný a šekový a Ženevské úmluvy: 

- označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny, 

- bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, 

- jméno směnečníka 84, 

- údaj o splatnosti85, 

- místo splatnosti, 

- příjemce směnky, kterému nebo na jehož řad má být placeno, 

- den a místo vystavení směnky, 

- podpis výstavce. 

 Směnka vlastní vyjadřuje vlastní slib dlužníka zaplatit druhé osobě, naopak 

                                                 
84    toho, kdo má platit 
85    dle splatnosti dělíme směnky na vistasměnky – splatnost při předložení,  

lhůtní vistasměnky - splatnost na určitý čas po vidění, 
datosměnky – na určitý čas po datu vystavení  
denní směnky – splatnost na určitý den 
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směnka cizí, přikazuje třetí osobě zaplatit jiné osobě jistou částku. Vzhledem 

k těmto způsobům příkazů a příslibů je směnka vlastní v praxi mnohem častěji 

používána než směnka cizí. 

 

3.8.2 Akceptace směnky 

 K akceptaci směnky, neboli k jejímu přijetí, musí dojít písemně na líci 

originálu směnky. Přijetím směnky se směnečník86 stane hlavním dlužníkem 

směnečného závazku. V případě, že směnečník nepřijme směnku nebo ji nezaplatí, 

ručí výstavce dle § 9 odst. 1 zákona směnečného a šekového za splnění směnečného 

závazku. U směnky vlastní se výstavce sám zaváže k jejímu uhrazení. 

 

3.8.3 Převod směnky – indosament 

 Směnku lze převést pomocí indosamentu, což je písemná doložka majitele 

směnky jako převádějící osoby, která převede práva ze směnky plynoucí na 

indosatáře87. I zde platí, že indosament musí být písemný a musí být indosantem 

podepsán. 

 Důležitá informace pro zajištění závazků plyne z ust. § 15 odst. 1 zákona 

směnečného a šekového, kdy každý indosant ručí za přijetí a zaplacení směnky, 

pokud ručení není vyloučeno doložkou sine obligo nebo bez ručení. Další indosace 

je zakázána, v případě jejího provedení indosant odpovídá pouze svému indosatáři. 

Každý indosant tak ručí svému a každému dalšímu indosatáři. Výstavce, akceptant i 

všichni předchozí indosanti ručí každému majiteli směnky společně a nerozdílně dle 

§ 47 zákona směnečného a šekového. Ručení dle § 48 se týká směnečného peníze, 

úroku, nákladu směnečného protestu a náhrad88. 

 

 

                                                 
86    směnečník – třetí osoba – plátce směnky u směnky cizí 
87    nového majitele směnky 
88  GIESE, E., DUŠEK, P., PAYNE-KOUBOVÁ, J., DIETSCHOVÁ, L. Zajištění závazků v České 

republice. 2, vydání, Praha: C.H.Beck, 2003.377 s., ISBN 80-7179-658-1, str. 276 
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3.8.4 Zaplacení směnky, postihy a protest 

 Dle ust. § 44 zákona směnečného a šekového může směnečný majitel 

vykonat postih proti indosantům, výstavci a jiným osobám směnečně zavázaným 

v případě, že směnečník při splatnosti směnky nezaplatí vůbec nebo zaplatí jenom 

zčásti. Podmínkou je že směnka byla předložena včas a v místě určeném, tak jak je 

uvedeno na směnce. 

 

 V současné době se směnky hojně používají jako forma zajištění závazků. 

Směnečné řízení je procesně relativně jednoduché a pro věřitele rychlé. Výhodou je 

například to, že při návrhu věřitele na vydání směnečního platebního rozkazu proti 

dlužníku nemusí být směnečný platební rozkaz doručován dlužníku do vlastních 

rukou. Fikcí doručení a tím pádem nabytím právní moci tak lze v některých 

případech dospět k získání exekučního titulu.  

 V případě, že dlužník nemá majetek exekutoři nemají možnost jeho  

zpeněžení  a uspokojení pohledávky. Zajištění směnkou se tak stává neefektivní. 

 

 

3.9 Poukázka 

 

Občanský zákoník89 upravuje plnění poukázkou a vztahuje se tedy i na 

obchodní závazkové vztahy. Jedná se o plnění závazku prostřednictvím třetí osoby, 

která poskytne věřiteli plnění na dlužníkův účet. 

Vystavení poukázky lze použít na úvěr nebo inkaso nebo může plnit funkci 

zajišťovací. Sjednává se dohodou mezi poukazatelem90 a poukazníkem91, že 

poukazník přijímá zmocnění poukazatele, aby přijal plnění třetí osoby a dohodou 

poukazníka a poukázaným92, že poukázaný přijímá zmocnění poukazatele, aby plnil 

poukazníkovi. 

 
                                                 
89     § 535 zák. č. 40/1996 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
90     dlužníkem 
91     věřitelem 
92      třetím osobám 
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3.10 Výhrada vlastnictví 

 

Výhrada vlastnictví se vždy váže na koupi či dodávku movité věci, a je 

upravena občanským93 i obchodním zákoníkem94. Prodávající a kupující se mohou 

dohodnout, že vlastnické právo k prodané věci nebo zboží přejdou na kupujícího až 

po úplném zaplacení kupní ceny. Při této dohodě zůstává prodávající vlastníkem 

movité věci až do okamžiku jejího zaplacení, čímž se brání proti insolventnosti 

kupujícího. Pro pořádek doplňuji, že výhradu vlastnického práva nelze sjednat u 

kupních smluv k nemovitostem. 

Výhrada vlastnictví se často používá v kupních smlouvách a je efektivní 

obranou proti insolventnosti kupujícího. Důležité je upozornit na zachování 

vlastnických práv, a tedy lze tento způsob zajištění jedině doporučit. Pro pořádek 

doplňuji, že výhradu vlastnického práva nelze uplatnit u kupních smluv 

k nemovitostem. 

 

 

3.11 Jistota 

 

Jistota je zařazena mezi instituty zajištění a je upravena výhradně občanským 

zákoníkem95. Zákon uvádí dva způsoby poskytnutí jistoty, a to zejména zřízením 

zástavního práva nebo způsobilými ručiteli. 

Věřitel může požadovat poskytnutí jistoty i dle obchodního zákoníku, např. 

když je po uzavření smlouvy patrné, že druhá strana závazek nesplní, z důvodu 

insolvence je výhodné použít institut jistoty k zajištění závazku. 

Institut jistoty není v praxi často využíván. 

 

 

                                                 
93     § 601 zák. č. 40/1996 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
94     § 445 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
95      § 554 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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3.12  Smluvní pokuta 

 

Smluvní pokuta je jedním z nástrojů k zajištění závazků v občanskoprávních i 

obchodních vztazích. Slouží jako nástroj prevence porušování smluvních vztahů. 

 Dle občanského zákoníku96 smluvní pokuta nevzniká ze zákona, ale lze ji 

smluvně sjednat. Účastník tohoto vztahu, který poruší povinnost takto zajištěnou, je 

povinen smluvenou pokutu zaplatit, a to bez ohledu na to, zda druhému účastníkovi 

vznikla porušením povinnosti škoda. 

 Smluvní pokutu lze sjednat pouze písemně, v ujednání musí být stanovena 

výše smluvní pokuty (nebo stanoven způsob jejího určení). Například ve smlouvách 

o dílo bývá často užita následující formulace: V případě, že zhotovitel nedodrží 

termín pro provedení díla uvedený ve smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

 Dlužník musí plnit povinnost, která byla zajištěna smluvní pokutou i po 

zaplacení smluvní pokuty (pokud z ujednání nevyplývá něco jiného). 

 V režimu občanského zákoníku, pokud dlužník porušení povinnosti nezavinil, 

není povinen zaplatit smluvní pokutu (pokud nebylo dohodnuto jinak). 

 Dle obchodního zákoníku okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na 

povinnost platit smluvní pokutu. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje 

překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její 

povinnosti. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní 

pokuty. 

 Ustanovení § 301 obchodního zákoníku umožňuje soudu s přihlédnutím k 

hodnotě a významu zajišťované povinnosti snížit nepřiměřeně vysokou smluvní 

pokutu až do výše škody vzniklé porušením povinnosti zajišťované smluvní 

pokutou. Je s podivem, že je toto moderační oprávnění soudu upraveno v obchodním 

zákoníku nikoliv v občanském zákoníku, neboť mezi podnikateli lze spíše očekávat 

určitou míru rizika, která je nezbytná, kdežto v občansko právních vztazích, tedy 

mezi nepodnikateli, je taková ochrana spíše na místě. 

                                                 
96      § 544 a 545 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
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 Nabízí se tak otázka, zda je v obchodně závazkových  vztazích správné a 

opodstatněné chránit někoho, kdo bez jakéhokoliv nátlaku a svobodně přistoupil na 

příliš vysokou smluvní pokutu? Jde o typický příklad toho, jak může jedna strana 

vztahu zneužít svého postavení tím, že se staví do pozice slabší smluvní strany vůči 

které byly uplatněny „nemravné“ podmínky, které proto nemusí plnit. Není spíše 

nemravné akceptovat dané podmínky a pak je využít k argumentaci slabší smluvní 

strany pro neplnění? 

 Samozřejmě na druhé straně je ochrana proti případným lichevním 

smlouvám. Dle mého názoru je ale otázka zneužití slabší smluvní strany často 

opomíjena. 

 

 Smluvní pokuta je laickou i odbornou veřejností často používána, neboť 

poskytuje určitou formu nátlaku na stranu dlužníka, aby dosáhla svých závazků. 

Smluvní pokuta však musí být stanovena v přiměřené výši, vzhledem k povaze a výši 

závazku samotného. V současné době literatura uvádí, že smluvní pokuta by měla 

maximálně dosahovat přibližně jedné třetiny závazku.  

Z hlediska efektivnosti zajištění závazků výše smluvní pokuty není rozhodující, 

neboť smluvní pokuta plní spíše funkci sankční. V praxi bývá často zaměňována 

s úroky z prodlení. Zatímco úroky z prodlení zajišťují prodlení dlužníka s peněžitým 

plněním, smluvní pokuta zajišťuje jakékoliv zajištění smluvní povinnosti, tedy nejen 

peněžitého charakteru. 

 

 

3.13  Zajištění postoupením pohledávky 

 

Zajištění závazku institutem postoupení pohledávky je upraveno pouze 

občanským zákoníkem97. Zajištění může poskytnout nejen dlužník ze zajišťovaného 

závazkového vztahu, ale i třetí osoba, která je ochotna zajištění zřídit. Postoupení 

pohledávky znamená změnu v osobě věřitele, na místo původního věřitele nastupuje 

                                                 
97     § 558 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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věřitel zajišťované pohledávky. 

Pro vysokou efektivitu je institut postoupení pohledávky v současné 

podnikatelské a bankovní praxi často využíváný ve formě faktoringu a forfaitingu. 

V případě forfaitingu jde o úvěrový obchod při kterém banka nebo 

specializovaná forfaitingová společnost odkoupí pohledávku za úplatu a tím přebere 

riziko vymáhání pohledávek. 

Faktoring, na rozdíl od forfaitingu,  jsou odkoupené pohledávky z dodávek na 

otevřený úvěr, tj.  úvěr bez jakéhokoliv bankovního zajištění. 

Vzájemné započítávání pohledávek bývá hlavně využíváno v účetnictví, kdy 

jsou dobropisy započítávány vůči fakturám. 

 V neposlední řadě se využívá postoupení pohledávky nesolventního partnera 

třetímu obchodnímu partnerovi. Na vyšších úrovních managementu obchodních 

společností je toto postupování často různě až maticově šroubováno. 

 

 

3.14 Uznání dluhu/závazku 

 

Institut uznání dluhu je upraven v občanském zákoníku98 a ustanovení 

institutu uznání závazku je dle obchodního zákoníku99. V občanskoprávních vztazích 

se jedná o jednostranné písemné prohlášení dlužníka o uznání závazku vůči věřiteli, 

kde se výslovně zavazuje ke splacení určité pohledávky (slib zaplacení), jejíž důvod 

a výše musí být v prohlášení uvedeny100.  

Pro uznání dluhu v obchodně právních vztazích není třeba písemná forma, lze 

to však přinejmenším doporučit, stejně tak jako výslovné uvedení důvodu a výše 

dluhu. Dle obchodního zákoníku je uznání dluhu méně přísné. Dle ustanovení § 407 

odst. 2 obchodního zákoníku, se uznání považuje též placení úroků, dle ustanovení § 

407 odst. 3 obchodního zákoníku též částečné plnění závazku, jestliže lze usuzovat 

že dlužník uznává i zbytek závazku. 

                                                 
98     § 554 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
99     § 323 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
100     § 558 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



- 51 - 

Nejdůležitějším aspektem je uznání závazku/dluhu jako takového. Druhým 

aspektem je vyloučení námitky, že je pohledávka promlčena. Tyto uváděné aspekty 

bývají nejčastějším důvodem uznání dluhu/závazku. Nelze opomenout poslední 

aspekt, a to, že od uznání závazku/dluhu počíná běžet nová promlčecí lhůta, dle 

obchodního zákoníku čtyři roky a dle občanského zákoníku deset let. 

 

Institut uznání dluhu/závazku je v praxi často využíván a většinou bývá 

doplněn splátkovým kalendářem na uznaný dluh/závazek. Samotný splátkový 

kalendář bývá často zpřísněn a jeho neplnění, nebo zpoždění s jednou nebo více 

splátkami vede ke splatnosti celého uznaného dluhu/závazku ihned. Efektivita tohoto 

institutu je diskutabilní vzhledem k tomu, že záleží na dobré víře dlužníka a má opět 

spíše charakter nátlaku.Bezesporu výhodou je nastoupení vyvratitelné právní 

domněnky ohledně existence závazku v době uznání závazku a obrácení důkazního 

břemen v soudním řízení v souladu s ustanovením § 323 obchodního zákoníku. Tedy 

dlužník nemusí věřiteli prokazovat že něco dluží.  

 

 

3.15 Smluvní záloha 

 

Nárok na zálohu neplyne z žádného právního předpisu, ale záleží na dohodě 

účastníků závazkového vztahu. Částečná platba předem ve formě smluvní zálohy je 

jedním z prostředků, jimiž lze poměrně účinně zajistit splnění peněžitého závazku.  

Součástí smlouvy o dílo, kupní smlouvy, či jiné smlouvy je úhrada zálohy na 

cenu jako obvyklá platební podmínka. Dle těchto podmínek je objednatel nebo 

kupující povinen zaplatit určitou část ceny ještě před splněním závazku. Smluvní 

zálohou do jisté míry zajistí daný závazek, neboť objednatel nebo kující tím prokáže, 

že je v dobré víře zaplatit celou pohledávku. 
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3.16 Zajišťovací převod práva 

 

Smlouva o zajišťovacím převodu, kterým převádí dlužník na věřitele své 

majetkové právo, je upravena občanským zákoníkem101. Lze převést pohledávku, 

vlastnické právo k věci nebo k předmětu průmyslové vlastnictví, ale musí jít o právo 

dlužníka, nikoliv třetí osoby. Smlouva o převodu musí být sjednána písemně, ve 

smlouvě může být stanovena i rozvazovací podmínka spočívající ve splnění určitého 

zajištěného závazku a doba, do které se rozvazovací podmínka má splnit.  

Při zajištění závazku převodem práva nabývá toto právo věřitel a nesplní-li 

dlužník svůj závazek zůstává toto právo věřiteli a nahrazuje plnění. Splní-li dlužník 

svůj závazek, náleží převedené právo automaticky opět převodci. 

Tento institut se v praxi příliš nepoužívá neboť je vedena diskuze o 

podmínkách vzniku, trvání, obsahu i  zániku tohoto institutu. Polemika je vedena 

hlavně z důvodu strohé právní úpravy zajišťovacího převodu práva v českém 

právním řádu.  

Na základě uvedených skutečností bych institut zajišťovací převod práva 

spíše nedoporučila. 

 

 

3.17 Srážky ze mzdy a jiných příjmů 

 

Pouze občanský zákoník upravuje srážku ze mzdy a jiných příjmů102 jako 

další zajišťovací prostředek.  Dlužník se písemně zavazuje, že věřitel má právo 

uspokojit svoji splatnou pohledávku z dlužníkových příjmů. K tomuto kroku není 

zapotřebí souhlasu zaměstnavatele103. 

Jak uvádí Ernst Giese jde o právní institut, který se v praxi vžil a slouží 

zejména k zajištění dluhů osob zaměstnaných v pracovním poměru. Svůj praktický 

                                                 
101     § 553 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
102     § 551 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
103     V mnoha evropských zemích existuje právní úprava, která vylučuje srážky ze mzdy a jiných 

příjmů, nebo je podmiňuje výslovným souhlasem zaměstnavatele. 
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efekt dosáhl zvlášť při zajišťování pohledávek na výživném104.  

V obchodně závazkových vztazích nelze tento institut použít, ale vzhledem k 

ucelenému rámci institutů zajištění závazkových vztahů jej okrajově uvádím. 

Efektivnost tohoto institutu je velice nízká, neboť mzda a jiný příjem může ztratit 

svou hodnotu při ztrátě zaměstnání, při poklesu mzdy na životní minimum apod. 

 

 

 

3.18 Finanční zajištění 

 

Institut finančního zajištění je součástí obchodního zákoníku105 a vychází 

z evropské směrnice o dohodách o finančních zajištěních106,107. Ustanovení dle 

obchodního zákoníku upravuje zajištění obchodů na finančních trzích a úvěrových 

obchodů mezi finančními institucemi, jakou jsou banky, zprostředkovatelé obchodů, 

Českou republikou a jejími územně samosprávnými celky. 

 

Tento způsob zajištění je v praxi používán vysoce odbornou a úzkou veřejností,  

a vzhledem k tomu, že jsem se v praxi s tímto zajištěním nesetkala, nedovolím si 

posuzovat efektivitu tohoto institutu zajištění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104   GIESE, E., DUŠEK, P., PAYNE-KOUBOVÁ, J., DIETSCHOVÁ, L. Zajištění závazků v České 

republice. 2, vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, 377 s., ISBN 80-7179-658-1 
105     § 323a zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
106     č. 2002/47/ES 
107     zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS (EFEKTIVNOST) 

NÁVRHŮ ŘEŠENÍ  

Efektivnost institutů zajištění závazků 

 

4.1 Efektivita vymahatelnosti pohledávek 

 
S efektivitou institutů zajištění závazků souvisí i vymahatelnost plnění. 

Orgánem, který bdí nad zachováním práv účastníků právních vztahů, obnovujících 

právní stav při jejich porušení, je soud.  

Současný právní systém poskytuje širokou škálu procesních postupů, 

srovnatelnou s legislativou zemí Evropské unie. Hlavním problémem současného 

soudnictví je čas. Na zahájení řízení se čeká měsíce, soudní projednávání 

jednotlivých kauz se protahu roky a výkon rozhodnutí se tím oddaluje a stává se 

neefektivní. Věřitelé obracející se k soudu pro ochranu svých práv se často setkali 

s tím, že jejich dlužníci, do skončení soudního řízení, skončili v konkurzu nebo 

v likvidaci. Pro druhotnou platební neschopnost, pak tento osud postihoval i samotné 

věřitele. 

Právnická obec si začíná uvědomovat současné nevýhodné postavení věřitele                              

a upozorňuje na účinné a málo využívané nástroje, díky kterým se dá vyhnout 

soudním sporům, jedná se o nástroje dle zákona o rozhodčím řízení108 a zákona                     

o soudních exekutorech a exekuční činnosti109. 

 

 

4.1.1 Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti 

Jedním z nástrojů umožňující snazší vymahatelnost práva je exekutorský 

zápis s doložkou přímé vykonatelnosti. Jedná se o specifický druh notářského 

zápisu, který obsahuje souhlas dlužníka k přímé vykonatelnosti závazku k jehož 

splnění se zavázal. Takový zápis je exekučním titulem a věřitel se v případě 

                                                 
108    Zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 
109    Zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
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nesplnění závazku nemusí obracet na soud s žalobou, ale rovnou s návrhem na 

výkon rozhodnutí nebo na provedení exekuce soudním exekutorem. Výše zmíněný 

notářský zápis tedy obsahuje dohodu, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku 

nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu,               

a zároveň v ní svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon 

rozhodnutí (exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.  

Dohoda obsahuje označení osoby povinné i oprávněné, skutečnosti, na nichž 

se pohledávka či jiný nárok zakládá (zaplacení kupní ceny, náhrada škody apod.), 

předmět plnění, dobu plnění a prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti 

zápisu. V dohodě mohou být uvedeny podmínky či vzájemné povinnosti 

oprávněného, na jejichž splnění je poskytnutí plnění vázáno.  

Uznání závazku formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti 

poskytuje věřiteli vysokou právní jistotu a zároveň mu zaručuje velmi výhodné 

postavení při případném vymáhání splatné pohledávky, která je takto zajištěna. 

Uznání závazku formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti je 

vykonávacím titulem, to znamená věřitel nemusí absolvovat zdlouhavé soudní řízení, 

ale může rovnou přikročit "k výkonu rozhodnutí". 

 Zvláště v dnešní době, kdy byl do českého právního řádu zařazen institut 

soukromých exekutorů umožňuje tato forma zajištění závazku, pokud není možné 

uzavřít přímo např. zástavní smlouvu, relativně účinný způsob uhrazení pohledávky.  

 

 

4.1.2 Rozhodčí smlouva a rozhodčí doložka 

Dalším nástrojem zajišťujícím snazší vymahatelnost práva je rozhodčí soud 

České republiky, který sdružuje nezávislé rozhodce pro řešení majetkových sporů110, 

nebo Arbitrážní soud České republiky a další. 

                                                 
110     Zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Podmínkou rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem 

při Hospodářské komoře ČR a Advokátní komoře ČR, nebo jiným rozhodčím 

soudem, je uzavření písemné rozhodčí smlouvy (resp. rozhodčí doložky) ve 

prospěch tohoto soudu, která tvoří zpravidla jedno ujednání majetkového kontraktu 

mezi smluvními stranami. Pokud byl takový kontrakt uzavřen v minulosti bez 

rozhodčí doložky, je možné uzavřít k němu dodatek obsahující dodatečné ujednání 

stran o příslušnosti rozhodčího soudu k řešení případného sporu z tohoto kontraktu. 

Rozhodčí smlouva se může týkat  

a)   jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo 

b) všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo                          

z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka)111. 

V rozhodčích smlouvách jsem se setkala s následujícím znění rozhodčí 

doložky: "Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 

rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním 

rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.“ 

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem probíhá obvykle podle jeho řádu 

publikovaném v Obchodním věstníku, pokud si strany sporu nedohodnou něco 

jiného. Řád a další informační materiály jsou k dispozici stranám sporů i ostatním 

zájemcům bezplatně v sídle soudu, v sudištích či sídlech hospodářských a agrárních 

komor České republiky v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském                                 

a ruském. 

 
4.1.2.1 Výhody rozhodčího řízení 

Ve vztahu k řízení před obecnými soudy má rozhodčí řízení řadu nesporných 

výhod. Nejdůležitějšími z nich jsou:  

a) neformálnost - na rozdíl od řízení před obecnými soudy, není rozhodčí řízení 

svazováno řadou povinných formálních kroků a procesních otázek, které mohou být 

                                                 
111     § 2 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
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účastníky zneužity k průtahům řízení. Například dohoda stran o tom, že rozhodčí 

řízení má probíhat bez nařízení ústního jednání, pouze na základě písemných 

důkazů, jakož i jednostinstančnost rozhodčího řízení, eliminují riziko nežádoucích 

průtahů rozhodčího řízení. V některých případech je nemožnost výslechu svědků, 

obhajoby a jiných procesních úkonů,  naopak neefektivní. Důležité je vždy zvážit o 

jaký konkrétní spor se jedná. 

b) rychlost - pro strany sporu je asi nejdůležitější výhodou rozhodčího řízení jeho 

rychlost. Zatímco délka řízení před obecnými soudy dosahuje běžně několika let, 

délka sporu rozhodovaného v rozhodčím řízení se počítá na několik málo měsíců. 

Arbitrážní soud uvádí, že u méně komplikovaných sporů dosahuje délka rozhodčího 

řízení 1 – 2 měsíce, u komplikovanějších sporů netrvá rozhodčí řízení déle než tři 

měsíce. Jednoinstančnost rozhodčího řízení je pak důležitým faktorem jeho 

rychlosti. Po ukončení rozhodčího řízení, je možné okamžitě zahájit exekuci na 

majetek dlužníka, neboť pravomocný rozhodčí nález je exekučním titulem.  

c) jednoinstančnost - jednoinstančnost rozhodčího řízení znamená, že proti 

rozhodčímu nálezu není možno se odvolat ani podat jiný řádný opravný prostředek. 

Pokud není sjednáno jinak. Rozhodčí nález tak nabývá právní moci doručením 

stranám sporu a je vykonatelný. Zákon přiznává rozhodčímu nálezu, bez nutnosti 

splnění dalších formálních náležitostí, v zásadě stejné právní účinky jako 

pravomocnému a vykonatelnému rozsudku obecného soudu. Straně, která byla ve 

sporu úspěšná, tak nic nebrání podat na základě rozhodčího nálezu návrh na nařízení 

výkonu rozhodnutí, resp. návrh na nařízení exekuce.  

d) nižší náklady - rozhodčí řízení bývá zásadně levnější než řízení před obecnými 

soudy. Arbitrážní soud ČR na svých stránkách uvádí poplatky za rozhodčí řízení112, 

které bývají řádově o 25% levnější, než poplatky obecných soudů. Poplatek za 

rozhodčí řízení u vnitrostátních sporů činí 3% z hodnoty sporu, nejnižší částka je 

7.000, - Kč a nejvyšší částka 1 mil. Kč, vnitrostátními spory se přitom rozumí                     

i takové, v nichž jsou stranami organizační zahraničních osob nebo pobočky 

zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku; ani v 

                                                 
112      www.rozhodcidolozka.cz 
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případě rozhodování zahraničních sporů rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při 

Hospodářské komoře ČR a Advokátní komoře ČR nedosahuje takových nákladů jako 

rozhodčí řízení v cizině 

e) neveřejnost- neveřejnost rozhodčího řízení má význam zejména v případech, ve 

kterých jsou projednávány informace, které mohou být obchodním tajemstvím 

účastníků řízení nebo tam, kde strany sporu nemají zájem na medializaci sporu a 

jeho předmětu113. Není tedy možné, aby se rozhodčího řízení účastnili zástupci 

konkurence stran sporu, novináři, apod. Ze strany rozhodce či rozhodců, je únik 

informací, které se v souvislosti s výkonem své funkce dozví, zajištěn povinností 

naprosté mlčenlivosti.  

f) snadná vykonatelnost - pokud jde o vykonatelnost rozhodčího nálezu, pak v 

rámci České republiky platí pro rozhodčí nálezy stejný právní režim jako pro 

rozsudky obecných soudů s tím rozdílem, že vykonatelnost rozhodčích nálezů 

nastává od zahájení řízení podstatně dříve, než u rozsudků obecných soudů. 

Důležitou vlastností rozhodčích nálezů je však také jejich snadná vykonatelnost v 

zahraničí. Díky mezinárodním dohodám je totiž nepoměrně jednodušší domoci se v 

zahraničí výkonu rozhodčího nálezu, nežli domoci se výkonu rozhodnutí obecného 

soudu114.  

 

 

4.2 Kritéria při výběru způsobu zajištění závazků  

 

Při volbě toho kterého institutu zajištění závazkových vztahů je podstatné, 

zda se rozhodujeme samy jako fyzické nebo právnické osoby např. při sepisování 

smlouvy a vyjednávání podmínek se smluvním partnerem, nebo zda „za nás“ toto 

rozhodnutí tzv. provede např. banka při žádosti o úvěr, se kterým jsou většinou 

vázány standardní požadavky banky na způsoby zajištění. 

                                                 
113   dle § 116 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů , může být 

veřejnost pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena  
114   Více na stránkách Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Advokátní komoře ČR 

soudu - www.soud.cz 
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Je zřejmé, že v obchodně závazkových vztazích, jejichž základním pojmovým 

znakem je rovnost smluvních stran, bychom měli o zajištění závazku diskutovat 

s naším smluvním partnerem a tedy volbu zajištění naším jednáním ovlivnit, a to ať 

už jsme v pozici věřitele či dlužníka. Leckdy se tomu však neděje. Je to v případech, 

kdy vstupujeme do smluvního vztahu s bankou, či jiným obdobným silným 

subjektem na trhu. Zde jen stěží můžeme hovořit o rovnosti smluvních stran, neboť 

banka se svými smluvními partnery, obzvláště jsou li to fyzické osoby, o zajištění 

závazků vůbec nepolemizuje. Klient buď přistoupí na podmínky banky, nebo, 

nesouhlasí-li, zpravidla mu nezbývá, než se obracet jinam.   

 

 

4.2.1 Kritéria tam, kde volbu institutů můžeme sami ovlivnit 

 Hlavním kritériem a funkcí institutů zajištění je jejich motivační                           

a uhrazovací funkce. Převažující motivační funkce je například u smluvní pokuty, 

která garantuje věřiteli určitým způsobem sankcionovat dlužníka v případě neplnění. 

Obě funkce jsou dle mého názoru zřetelné v případě zástavního práva. Motivační 

funkce je jasná, dlužník pravděpodobně nemá zájem na tom, aby zástava byla 

zpeněžena a z jejího výnosu byl následně věřitelův nárok uspokojen, což je právě 

význam uhrazovací.  

Obecně se jako nejefektivnější způsob zajištění jeví takové zajištění 

závazkového vztahu, kdy jsou věřiteli přístupny hodnoty které jsou v peněžitém 

vyjádření přímo úměrné hodnotě zajišťovaného závazku. V tomto případě je 

nejefektivnější využít k zajištění závazku zástavního práva, dále bankovní záruky či 

akreditivu. Nejvýhodnější pak samozřejmě je, aby se při nesplnění závazku  předmět 

jeho zajištění stal vlastnictvím věřitele a ten po jeho zpeněžení mohl uspokojit svoji 

pohledávku tak jak je tomu u zástavního práva. 

Má-li být zástavou pohledávka, pak je třeba zabývat se její bonitou, tedy 

zejména zkoumat výši pohledávky vzhledem k výši zajišťované pohledávky, termín 

splatnosti, možnosti námitek ze strany dlužníka a samozřejmě nejdůležitější je 

předpokládaná míra její vymahatelnosti.  
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Dalším kritériem při výběru vhodného institutu zajištění je čas ve kterém                      

o zajištění jednám nebo sjednávám, zda při vzniku samotného závazku, například 

v rámci smlouvy v případě bankovní záruky, či následně dodatečně po vzniku 

závazku například při uznání dluhu.  

Důležitým aspektem při výběru způsobů zajištění jsou i náklady s tím 

spojené. Nelze říci, že s každým způsobem zajištění plynou náklady, ale obecně 

platí, že čím větší zajištění institut poskytuje, tím vyšší náklady mohou být s ním 

spojené, např. počáteční náklady za bankovní záruku u KB, a. s.  jsou nejméně pět 

tisíc korun, uložení zástavy do úschovny od sto korun výše, dalšími náklady mohou 

být bankovní poplatky, odměna advokátovi, poplatky u notáře, znalečné apod. 

Bezúplatné je většinou zajištění závazků smluvní pokutou, uznání závazku, dohoda                    

o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, zpravidla i zadržovací právo či  zajišťovací převod 

práva apod. 

 

 

 

4.2.2 Kritéria bankovních domů pro stanovení institutu zajištění závazků 

Informace o institutech zajištění závazkových vztahů jsem čerpala z 

poskytnutých informací KB a.s., která je jedním z největších bankovních institucí 

v České republice a realizuje velké množství úvěrových obchodů. Vzhledem 

k obsáhlosti tématu jsem své poznatky v diplomové práci zobecnila a uvádím 

zevrubný přehled kritérií banky při výběru institutu zajištění závazků. 

Úvěrovými obchody nebo úvěry se rozumí veškeré obchody s úvěrovým 

rizikem, které bankovní dům uzavírá jako věřitel se svými klienty a obchodními 

partnery. V úvahu přichází jako předmět zajištění komerční úvěr, hypoteční úvěr, 

úvěr ze stavebního spoření aj. Tyto nabízené produkty si banky zajišťují proti 

nenávratnosti investic vhodnými instituty zajištění. 

Volba typu zajišťovacích prostředků je závislá na typu zvoleného úvěrového 

produktu, požadavcích banky a samozřejmě i na možnostech klienta zajistit daný 

úvěr. Nejdůležitějším aspektem jsou příjmy klienta, u podnikatelů je to jejich daňové 

přiznání prokazující výši čistého příjmu apod. Při volbě vhodného institutu zajištění 
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závazkového vztahu bankovní domy většinou postupují dle níže uvedených kritérií: 

Jak se zmiňuji dříve, hlavním kritériem při volbě způsobu zajištění je předmět 

zajištění, tedy to, co bude zajištěno. Bankovní domy nabízí širokou škálu úvěrů, 

proto uvádím nejčastěji poskytované, kterými jsou komerční úvěr, hypoteční úvěr                

a úvěr ze stavebního spoření. 

Pokud jde o komerční úvěr, tento bývá poskytován jak právnickým tak                    

i fyzickým osobám. Typy tohoto úvěru jsou dva - neúčelový poskytnutý za 

jakýmkoliv cílem a účelový, kdy je klient povinen sdělit účel poskytnutí finančních 

prostředků a tento doložit. Výše poskytnutého úvěru se pak pohybuje dle vnitřních 

koeficientů banky a účelu investovaných finančních prostředků. Zde přichází 

v úvahu celá řada možného zajištění, zejména pak ručení, bankovní záruka, aj.  

Často využívaným  úvěrem ze strany fyzických i právnických osob je 

hypoteční úvěr, který bývá pro banku jako poskytovatele finančních prostředků vždy 

zajištěn zástavním právem k nemovitosti ve vlastnictví žadatele o úvěr či třetí osoby. 

Posledním nejvyužívanějším typem úvěrů je  úvěr ze stavebního spoření, kdy 

hlavním požadavkem je samotná existence stavebního spoření. Zajištěn bývá 

zpravidla termínovaným vkladem, tj. naspořenou částkou. 

Pokud jde o stanovení vhodného zajišťovacího institutu na předmět zajištění, 

pak každá banka má své vlastní interní předpisy dle kterých stanoví vhodný způsob 

zajištění tím kterým zajišťovacím prostředkem. Rozhodné pro stanovení vhodného 

zajišťovacího prostředku je určení  tržní ceny115 tohoto zajišťovacího prostředku 

(nejčastěji půjde o nemovitosti, movité věci, obchodní podíly, pohledávky atp.).  

Tržní cena je většinou stanovena dle posudku smluvního znalce dané banky, 

který je zapsaný v seznamu znalců ČR a smluvních znalců banky. Znalecký posudek 

nesmí být starší než šest měsíců, smluvní znalec stanoví současnou i budoucí tržní 

hodnotu předmětu zástavy. Postup znalců se odvíjí od zajišťovacího prostředku, jeho 

charakteru, typu atp. Například v případě stavby nemovitosti znalec zkoumá etapu 

rozpracování stavby, způsobu využití a podobně. Postupy znalců jsou velice 

komplikované, a pro předkládanou práci je dostačující určení základních aspektů 
                                                 
115     Tržní cena je v tomto případě myšlena cena obvyklá, tedy prodejní cena nebo cena zjištěná jiným 

způsobem oceňování dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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jejich činnosti. 

 Dalšími možnými způsoby stanovení tržní ceny je využití odhadu 

zaměstnance banky, stanovení ceny kupní cenou, kurzovní hodnotou akcí                       

aj. Důležité je upozornit, že tržní ceny jsou u úvěrů souvisejících s nemovitostmi 

rozdílné oproti ostatním úvěrům, vzhledem k dlouhodobé stabilizaci cen 

nemovitostí.  

Po stanovení tržní hodnoty prostředku se většinou posuzuje bonita klienta. 

Definuje se určitý interní koeficient, vzorec který slouží k dalšímu určování 

náležitostí poskytnutí úvěru, například úrokových sazeb pro daný úvěr apod. 

Samozřejmě, jak už jsem uváděla, nejdůležitějším kritériem při výběru způsobu 

zajištění úvěru je bonita klienta a jeho schopnost splácet, tento fakt značně určuje 

výši interního koeficientu banky. Dle interního koeficientu banka určí i výši úvěru 

s přihlédnutím k Hlášení kategorizaci pohledávek České národní banky ČR116, která 

určí základní strukturu kritických pohledávek vůči jiným bankám a klientům. 

Důležité je upozornit, že veškeré náklady s oceněním předmětu zajištění nese 

budoucí dlužník buď předem,  a nebo ve zvláštních případech z daného úvěru. 

 

 

4.2.3 Nejefektivnější způsoby zajištění 

Nejefektivnějšími instituty zajištění závazků jsou dle mého názoru zástava na 

nemovitost  a ručení. V následující kapitole uvádím tyto dva nejefektivnější instituty 

používané bankovními domy, ale i právnickými  a fyzickými osobami. 

 

4.2.3.1 Zástavní právo 

Pro banky i obchodní společnosti je dle mého názoru nejefektivnějším 

institutem zástavní právo. Je-li zřízeno zástavní právo, je reálná šance uspokojit se 

v případě nesplnění závazku dlužníka z majetkové hodnoty zpeněžené zástavy. 

Bankovní domy nejčastěji využívají zástavní právo k nemovitostem, které 

                                                 
116     Více www.cnb.cz , stanovení výše pohledávek a rizikových stupních pohledávek 
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musí být zřízeno minimálně v rozsahu v jakém byla oceněna nemovitost znalcem ve 

znaleckém posudku. 

Před zřízením zástavního práva k nemovitosti je dobré zjistit si náležité 

informace k této nemovitosti, zejména zda je nemovitost právně volná, tj. není 

zatížena právy třetích osob či právními vadami, zda náleží do společného jmění 

manželů či nikoliv apod. Zpravidla již nebude stačit pouze výpis z listu vlastnictví 

příslušného katastrálního úřadu, ale bude vhodné opařit si též nabývací tituly 

k nemovitosti. Požadavkem banky je, aby zástavní právo banky bylo první 

v pořadí117.  To neplatí, pokud na nemovitost vázne zástavní právo dané banky, nebo 

společnosti s ní související, již z předchozích dob. Banky také prověřují, zda na 

majetek vlastníka nebyl prohlášen konkurz, podán insolventní návrh, ustanoven 

nucený správce, zřízeno soudcovské zástavní právo, zda není veden výkon nucené 

správy na nemovitý majetek apod. V těchto uvedených případech banka ustupuje od 

zřízení zástavního práva.  

Banky využívají i zástavní právo k cenným papírům, kdy zastavený listinný 

cenný papír je uložen v bankovním domu. Zástavní právo k cenným papírům se 

vztahuje i na výnosy z něho, bývá k němu zřízeno zástavní právo k pohledávce 

k účtu, na nějž mají být vypláceny výnosy ze zastaveného cenného papíru. Efektivita 

zajištění se odvíjí od zastaveného cenné papírů a jeho vystavitele, v dnešní době jsou 

nejvíce bonitní akcie velkých obchodních společností typu ČEZ a.s., Unipetrol a.s., 

Philips Moriss ČR, a. s.,  nebo stabilní bankovní domy KB a.s., ČS a.s. aj. 

 

4.2.3.2 Ručení 

Hotovostní nebo bezhotovostní úvěr bez určité formy zajištění banky 

poskytují od třiceti tisíc zhruba do dvěstěpadesát tisíc korun jen na základě doložení 

výši příjmů. Nad tuto částku banky již žádají ručitele nebo zajištění prostřednictvím 

jednoho ze svých bankovních produktů např. stavební spoření. 

Ručitel odpovídá za splnění závazků dlužníka celým svým majetkem. Někteří 

věřitelé vyžadují čestné prohlášení ručitele o jeho majetku a závazcích, jiní věřitelé 

                                                 
117    To neplatí pro věcná břemena, která neovlivňují cenu nemovitosti. 
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se spokojí se zákonnými požadavky, tj. na písemné prohlášení ručitele, že uspokojí 

nároky věřitele, pokud je neuspokojí dlužník. Souhlas se vznikem ručení manžela 

ručitele bývá vyžadováno, pokud rozsah ručení přesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů a v případě, že nedošlo k vypořádání společného 

jmění manželů.  

Ručitel je v tomto okamžiku obchodním partnerem a znalosti a získané 

informace o něm jsou hlavní prioritou při volbě institutu ručení. Jak píše J. Bejček: „ 

Soukromé právo zpravidla nikoho nenutí, aby do určitých právních vztahů vstupoval. 

Zejména ne k tomu, aby vstupoval do konkrétních právních vztahů s individuálně 

určenou druhou osobou. To odpovídá zásadě smluvní svobody, akceptované plně mj. 

i soukromým právem obchodním. Výběr určitého smluvního partnera závisí na 

podnikateli, který chce obchodovat. Ten si ale také musí v rámci rozboru vlastního 

rizika zvažovat otázku, zda se mu za jím poskytnuté plnění reálně dostane žádaného 

a smluveného protiplnění“118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118     BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol., Kurs obchodního práva,  Obchodní závazky. 3. vydání, 

Praha, C. H. Beck, 2003, s 128 
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5 ZÁVĚR 

V oblasti obchodně závazkových vztahů bohužel není výjimkou, že ani přes 

sebelépe zajištěnou pohledávku svůj závazek dlužník nesplní. Věřiteli nezbývá než 

se s nápravou svých porušených práv obrátit na soud. Soudní řízení je však 

zdlouhavé, na zahájení procesu se čeká dlouhé měsíce a samotné soudní 

projednávání se vleče někdy i roky. Výkon rozhodnutí se pak stává neúčinný, neboť 

hrozí, že v mezidobí od zahájení soudního řízení do provedení výkonu rozhodnutí, 

potažmo exekuce, dlužník jako subjekt práva zanikne bez právního nástupce nebo 

zmenší svůj majetek, úkony sice právně věřitelem odporovatelnými, nicméně těžko 

prokazatelnými. 

 Domoci se v současném soudnictví svých práv v časovém horizontu, který je 

pro věřitele přijatelný,  je mimořádně těžké a zejména v podnikatelské sféře jsou 

vzniklé ztráty v důsledku prodlevy vydání soudního rozhodnutí fatální. Současný 

právní systém nabízí nástroje, jak se vyhnout vleklým soudním sporům například 

formou rozhodčí doložky (smlouvy) či prostřednictvím notářského zápisu s doložkou  

se svolením dlužníka k přímé vykonatelnosti, které bohužel nebývají podnikatelskou 

ani laickou veřejností tak často využívány. Jde přitom o vhodný způsob tzv. 

procesního zajištění závazků, tedy zajištění jejich snazší a především rychlejší 

vymahatelnosti. Tyto formy zajištění by neměly být věřitely podceňovány, neboť jdou 

ruku v ruce se zajišťovacími instituty, které nabízí hmotné právo, tedy zejména 

obchodní a občanský zákoník. 

 Věřiteli lze doporučit, aby uvažoval a postupoval při svém zajištění závazků 

podobně jako banka či jiný peněžní ústav. Samozřejmě by měl respektovat základní 

zásadu obchodně závazkových vztahů, kterou je rovnost smluvních stran. 

V závazkových vztazích mezi bankou a fyzickou či právnickou osobou tato zásada často 

ustupuje do pozadí, kdy banka navenek vystupuje a jedná jako silnější obchodní partner. 

Nevýhodou věřitele tak obecně je nemožnost nahlédnout do registrů, které mají k 

dispozici banky a svého smluvního partnera si řádně prověřit, zejména jeho bonitu, 

tj. schopnost plnit své závazky ve vztahu ke třetím osobám atp. 
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Současně lze doporučit, aby si věřitel před kontraktací opatřil o svém 

obchodním partnerovi informace o jeho solventnosti, minimálně ty, které jsou veřejně 

přístupné, např. v obchodním rejstříku, insolvenčním rejstříku, katastru nemovitostí  atp. 

Věřitel by měl mít alespoň povědomí o tom, jak jeho smluvní partner plní své 

závazky, či zda má dostatečný majetek, kterým by případně ručil za porušení svých 

závazků. 

Nejefektivnější formou jak zajistit závazek svého obchodního partnera je 

zřídit zástavní právo na nemovitosti. Adekvátním zajištěním svých závazků tak 

věřitel předejde případnému složitému vymáhání pohledávky za dlužníkem a zajistí 

si odpovídající návratnost investic. 

 Při analýze jednotlivých zajišťovacích institutů které upravuje občanský 

zákoník119 jako je smluvní pokuta, ručení, zástavní právo, zadržovací právo, uznání 

závazku, dohoda o srážkách ze mzdy a dle obchodního zákoníku120 bankovní záruka, 

finanční zajištění a další, jsem dospěla k závěru, že zástavní právo k nemovitosti je 

nejefektivnějším institutem zajištění závazků, neboť splňuje motivační i uhrazovací 

funkci současně.  

   Tam kde není možné zástavní právo zřídit bych doporučovala zajištění 

obchodních závazků  ručením, neboť věřitel se může uspokojit jak z majetku dlužníka, 

tak z majetku ručitele,  nebo bankovní zárukou, jelikož ručitelem je banka a věřitel se 

nemusí obávat problémů spojených s vymáháním své pohledávky.  

Vzhledem k obsáhlosti a problematičnosti tématu nebylo v rámci této práce 

možné provést detailní analýzu jednotlivých institutů zajištění závazkových vztahů. 

Věřím však, že tato práce obecně objasňuje a upozorňuje na jejich využití                          

a efektivnost v praxi.   

 

 

                                                 
119     zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
120    zákon č. 514/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
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